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DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS: 

Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij. teo' Am-
sterdam, 

Handelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam, 
De Javasche Bank, te Amsterdam, 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam, 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam, 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam, 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, te Amsterdam, 
Nederlandsch-Indische Handelsbank, te Amsterdam, 
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, te Eindhoven, 
Pierson & Co., te Amsterdam, 
Rhodius-Koenigs Handel Maatschappij, te Amsterdam, 
N.V. "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam, 
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij. te Rotterdam, 
De Twentsche Bank, te Amsterdam. 

Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage. Laan Copes van Catten
burch 83. Tel. 110668. Commies: Mej. W. van der Burg. 

Het Archief is geopend van 91 tot 41 uur, des Dinsdags en des Zater
dags tot 121 uur. 

De Economisch-Historische Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam, 
Heerengracht 220. Tel. 47270. Bibliothecaresse: Mej. S. C. E. van der 
Beek. 

De Bibliotheek is geopend van 91 tot 5 uur, des Zaterdags tot 1 uur. 



STATUTEN 
OER VEREENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTlGD TE 's GRAVENHAGE 

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

Artikel 1. 
De Vereeniging "H e t Ned e rIa n d s c h e E con 0-

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

Art. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, 
bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang 
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Ne-
derland, Nederlandsch-Indie, Suriname en Cura~ao. . 

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 
betreffende de economische geschiedenis 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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. t. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bron-
nenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis 
van Nederland, al of niet in eigcndom der Vereeniging, 
alsmede van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij 
het ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van 
dergelijke publicatien; 

g. door aile verdere wettige middelen, die tot het doel van de 
Vereeniging kunnen leiden. 

Art. 4. Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden 
gesticht ter bewaring van de door haar verkregen documenten. 

Zoo mogelijk zal door de Vereeniging ook een Museum worden 
opgericht, waarin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de 
kennis van de technische ontwikkeling en de economische ge
schiedenis, zullen worden opgenomen. 

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

Art. 6. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29 
jaar en 11 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, 
zijnde 2 April 1914 1). 

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

door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden 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 of donatrice wordt men door een gift ineens van ten 
minste 1100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste 
125.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

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

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

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

') Verlengd bij K.B. van 20 Juni 1935 tot 2 April 1951. 
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b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v60r 
het eindigen van het vereenigingsjaar; 

c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan
betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 

Art. 9. Ret Bestuur bestaat uit ten hoogste veertig leden, 
door en uit de leden der Vereeniging te kiezen. 

Ret Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van 
zeven leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 

Ret Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 
en buiten rechten .. 

De leden van het Bestuur ontvangen geen honorarium. 
Art. 10. De leden van het Bestuur worden voor den tijd van 

5 jaar gekozen. Elk iaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een 
vijfde der bestuursleden ai,. volgens een daarvan door het Dage
lijksch Bestunr op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond 
herkiesbaar. 

Art. II . De Directeur van het Archief deF Vereeniging wordt 
voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd 
en is als zoodanig als secretaris aan het BestuUJi en het Dage
lijksch Bestuur toegevoegd. 

De directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Con
servator;. door bet Bestuur te benoemen:. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur 
benoemd .. 

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

men vertegenweordigers van vereenigingen of instellingen, 
die zich bereid hebben verklaard hunne archieven of ge
deelten hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te 
deponeeren. 

Het Bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op. 
De leden van den Raad van Advies hebben een nladgevende 
stem in aIle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun 
oerdeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste een
maal per jaar met het Bestuur, dat hen tev:ens op de hoogte 
houdt van aile belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende. 

Art. __ 1.3~ Bescheiden,, die in bruikleen. worden. aangenomen, 
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kunnen slechts met toestemming van den uitleener worden ge
publiceerd. 

Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van 
zijn toestemming afhankclijk maken. 

Art. 14. Er zal zijn een Huishoudelijk Reglement, dat niet 
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten. 

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

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

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

Art. 17. J aarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene 
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt 
uitgebracht over den toe stand en de werkzaamheden van de Ver
eeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording 
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goed
keuring dezer rekening is het Bestuur gedechargecrd. 

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

Algemeene Vergaderingen zuilen verder worden gehouden zoo 
dikwijls bet Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oor
deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven 

_ bij het Bestuur aanvragen. 
In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voor

drachten worden gehouden over onderwerpen, verband hou
dende met den werkkring van de Vereeniging. 

Art. 18. Aile stemmingen over personen geschieden, tenzij 
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te 
wijken, schriftelijk, over zaken mondeling. 

Aile besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over 

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

nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Ver
eeniging kunnen slechts genomen worden op voorstel van het 
Bestuur of van minstens 25 leden. 

Art. 20. a. Bij ontbindin~ van de Vereeniging, zullen met in-
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achtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendom
men komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijks
archief te 's-Gravenhage, 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 Vergadering de nadere best em
mingo 
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RET RIDDERBOEC ALS BRON VOOR DE KENNIS 

VAN DE FEODALE MAATSCRAPPIJ IN BRABANT 

OMSTREEKS 1400, 

MEDEGEDEELD DOOR DR. G. 1. LIEFTINCK 

De kennis van onze middeleeuwsche prozaliteratuur - het is, 

geloof ik, buiten de kring der vakgeleerden niet algemeen bekend

is nog geen eeuw oud. Van meet af aan heeft men belangstelling gehad 

voor de voortbrengselen der oude dichtkunst, geestelijke en wereld

lijke, maar aan het proza, dat op enkele mystieke werken van groote 
• schoonheid na, van veel jongeren datum is, heeft men eerst in de laat-

ste honderd jaren aandacht gewijd. Voor een deel is dit weI verklaar

baar: slechts zelden toch heeft men anders dan vertalingen of bewer

kingen aangetroffen, die voor de literatuur- of cultuurgeschiedenis 

van weinig waarde bleken te zijn. Sinds de taalstudie evenwel terecht 

steeds meer ook dit onderdeel binnen de kring van haar onderzoek is 

gaan betrekken, werd vanzelf ook de aandacht van anderen gericht 

op de middelnederlandsche prozateksten. En zoo komt het dat eerst 

in de allerlaatste jaren een origin eel prozawerk van veelzijdig belang 

uit zijn eeuwenlange vergetelheid aan het daglicht is gebracht. 

Ret is een groot opgezet allegorisch tractaat, dat geschreven moet 

zijn door een geestelijke, die verkeerde in een wereldlijk milieu; naar 

aIle waarschijnlijkheid was hij huiskapclaan van een groot heer, die 

leefde in het Brabant van de eerste decennien der 15e eeuw. Een 

man dus, die midden in de wereld stond en die haar taal spreken kon, 

maar toch weer zoozeer theoloog en scholasticus was, dat hij niet

tegenstaande onmiskenbaar schrijftalent niet populair is geworden 

in de kring, waarin hij verkeerde. Zijn werk toch onderstelt een ge

degen scholing in de theologie en de scholastieke spitsvondigheden 

van zijn tijd, welke zijn lezerspubliek niet gehad zal hebben. Dit is 

vermoedelijk weI de oorzaak geweest, waardoor het Rid d e r b 0 e c, 

zooals het werk schijnt te heeten, ons slechts in een handschrift vol

ledig is overgeleverd. Ret werd omstreeks 1500 in een band gebonden 

ECON . -HIST. JAARBOEK. XXII. 1 
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met een verzameling mystieke teksten, afgeschreven in een klooster 

van aanzienlijke nonnen te Gent, en deze verzame1codex maakte deel 
uit van de librije van dat convent ') . In de 16e eeuw heeft men een 

gedeelte van het werk, een uitlegging van het Pater Noster, nog af

geschreven in een handschrift met devoten inhoud, met de vermelding 

van de bron: U u t den rid d e r s b 0 u c. Roe het ook zij, indien 

het tractaat al gelezen is, niet in d e kring, waarvoor het klaarblijkelijk 

geschreven moet zijn, naar het ons voorkomt. 

Zooals het echter weI meer gaat in de cultuurgeschiedenis, de mo

derne tijd interesseert zich vaak voor datgene, 'waarvoor de eigen tijd 

weinig of geen belangstelling koesterde. Juist daar waar de schrijver 

zich in zijn betoog miss chien het minst heeft ingespannen, waar 

hij zich liet gaan, wordt hij voor ons interessant. Daar waar hij zelf aan 

het woord is, doet hij zich kennen als een beschaafd man, die litterair 

talent heeft en die de dingen fijn en geestig weet te zeggen, die kan 

moraliseeren zonder vervelend te worden. 

De bouw van het werk is zeer ingewikkeld en wij ontslaan ons van 

de verplichting er hier een overzicht van te geven, onder verwijzing 

naar een uitvoerige beschrijving, die wij elders publiceerden. In hoofd

zaak komt de inhoud hierop neer: Zoolang de wereld bestaat is er een 

strijd tusschen twee machten, die van den koning van Jerusalem (God) 

en die van den vorst van Babylon (Lucifer). De mensch moet als 

Rid d e r de B r u i d des konings (de ziel) dienen en beschermen, 

bijgestaan door allerlei andere personificaties, als de Dee r n e (het 

lichaam), de K 0 n i n gin (de vrije wil), den Me est e r (de rede) 

den Sec ret a r ij s (het geweten), enz. Ais vijanden ontmoet hij de 

zeven hoofdzonden als g eve n ij n des e r pen ten, die hij be

strijden moet. Bij de behandeling nu van h 0 v e r d i c h e i t en 

g hie ric h e i t (hebzucht) laat de schrijver zich gaan en krijgt 

zijn schildering ~an de misbruiken van zijn tijd een kleurigheid, leven

digheid en zelfs geestigheid, die hem onzes inziens een belangrijke 

plaats doen innemen in de literatuurgeschiedenis. Rier is hij origineel, 

zoowel in zijn thema's als in de uitbeelding der stof en zijn proza wordt 

verlevendigd door rijmende regels en aardig gekozen exempelen - korte 

') Ret bandscbrift, bet is een copie die c. 1470 ontstaan zal zijn, berust in de Kon. 
Bibliotbeek te Brussel onder nr. 643/44. Uitvoerig vindt men bet bescbreven in mijn 
Middelnederlandscbe Taulerbandschriften (Groningen, 1936), biz. 11-26. De eerste 
bladzijde is gereproduceerd in bet Tijdscbr. voor Ned. Taal- en Letterkunde LXII 
(1942), biz. 14. Aldaar biz. 14-39 vindt men bet Ridderboec in bijzonderbeden be
handeld. 
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verhalen met moraliseerende strekking --, waarvan wij weI eens de bron 

hebben kunnen opsporen, en dierenfabels die weI van eigen vinding 

zouden kunnen zijn. 

Nadat hij bij de behandeling van de hebzucht de omkoopbaarheid 

van de rechterlijke macht in een bijzonder geestig puntdicht heeft 

gehekeld, komen de edelen aan de beurt in een breede schildering 

hunner kwade pralHijken. De sma 1 e her e n (de landadel), zoowel 

als de vorsten maken zich aan winstbejag schuldig, dezen door de af

gedwongen diensten, waarmede zij het leven der boeren en kleine 

huislieden verzwaren boven de vi:oondiensten en karweien, het 

moeitevolle bestaan, dat de feodale maatschappij hun oplegt; genen 

doordat zij de munt verzwakken en de hun toekomende rechten ver

pachten aan ambtenaren, die hun onderzaten knevelen en zelfs de 
vreemdelingen uitzuigen door de hooge accijnzen, die zij betalen moe

ten. Goed is gezien, dat hij die de munt verzwakt, grooter misdrijf 

pleegt dan de geldschieter - men weet, in den bloeitijd der middel

eeuwen was per sse men, geld op interest uitleenen, zonde en 

men denkt daarbij aan de felle geeseling in de gedichten van Maer

lant en Jan de Weert -. De geldschieter toch, vergenoegt zich met den 

tienden penning en hij schaamt zich, maar een v~rst, die de munt ver

zwakt, vraagt het dubbele en hij doet dat alsof hij daartoe het volste 

recht had! Aardig ook illustreert het beeld van den e c h e 1 (bloed

zuiger) het qui perd gagne in het licht der eeuwigheid, immers, gelijk 

de bloedzuiger ons in geval van ziekte de kwade stoffen aftapt, zoo 

ontlasten deze hebzuchtigen Gods kinderen van datgene, wat hun een 

belemmering is voor het verwerven van eeuwige goederen. Maar hoe 

kpmmervol is hun bestaan daardoor! 

De passage, die wij thans in het licht willen geven, vangt aan met een 

gedicht, waarin de schrijver verantwoording aflegt van zijn werk: de 

gebreken, die hij aan de kaak stellen wiI, zijn zoo diep geworteld in de 

riddermaatschappij, dat ze nauwelijks als zoodanig worden herkend. 

Doordat de geestelijken ~ die als biechtvaders be last zijn met de ziel

zorg der heeren, hun plicht verzaken en hun naar den mond praten uit 

eigenbelang, worden de kinderen tie r s t (zoodra) d at [s i] he b

ben mac h t door slechte raadgevers verleid, zoodat zij hun eigen

be lang stellen boven dat van hun onderzaten, waarover zij als be

schermers door de Voorzienigheid gesteld zijn. Daarom is het dat onze 

auteur zich tot het schrijven van zijn tractaat gezet heeft, want als de 

stem der herders verstomd is, worden de schapen in het verderf ge-
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stort. Door het geschreven woord hoopt hij nog diegenen te bereiken, 

die van goeden wille zijn, want onwetende g a ens i 0 ve r de 

von d e r, d a e r d e hell eon d e r s t a e t. 

Voor den litterair-historicus is dit laatste beeld interessant; het is 

namelijk ontleend aan den zg. Vierden Martijn, een zeer zeldzaam 

gedicht - het is ons slechts in cen hs. overgeleverd - dat omstreeks 

1300 ontstaan is in navQlging van Maerlant's beroemde Wapene Mar
tijn-gedichten, een dialoog tusschen Mer ten en J a cob, waarin, 

en dat is in dit verband teekenend, eveneens de miss tan den in de Bra

bantsche feodale maatschappij gehekeld worden. Het is dus weI merk

waardig om op te merken, dat dit gedicht, dat in dezelfde cultuurkring 

en eveneens in Brabant ontstaan is, aan den auteur van het Ridder

boec be~end geweest schijnt te zijn. 

Voor de dateering van het werk is een aanwijzing te vinden in een 

andere passage, deel uitmakend van het hierachte~ afgedrukte stuk : 

door de waardevermindering van het geld moeten de arme loon

arbeidsters 25 in plaats van 20 bod d rag e r s (een geldstuk dat 

men c. 1408 in Brabant is gaan slaan) verdienen om tot een kroon te 

komen. Een devaluatie als deze heeft'men omstreeks 1415 geconstateerd. 

Wij kunnen na deze uiteenzettingen, dunkt ons, den schrijver zelf 

aan het woord laten. Zijn proza is zoo levendig en zijn zinnen zijn zoo 

los van bouw, dat slechts hier en daar een verduidelijking op haar 

plaats zal zijn. In de noten vindt men dan ook alleen een verklaring 

van woorden en zinswendingen, die aanleiding tot misverstand zouden 

kunnen geven; Verdam's Middelnederlandsch Handwoordenboek on

derstellen wij in het bereik van den lezer. 

Den tekst bieden wij geheel zooals het handschrift dien geeft, alleen 
hebben wij een moderne interpunctie aangebracbt. In de meeste ge

vallen bleek biermede de interpretatie reeds gegeven te zijn. Ook de 

spelling bleef onveranderd, op de normalisatie van u en v na: de v als u 

gespeld toch, is een onnoodige belemmering, die men bij het uitgeven 

van teksten veelal uit den weg ruimt . Tusschen vierkante haken vindt 

men onze aanvullingen en verbeteringen, terwijl men zich van de 

lezing van bet hs. in de n6ten steeds rekenschap zal kunnen geven. 

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat wij de rijmende regels, die wij af en 

toe aantreffen, hebben gescheiden door schuine streepjes, hiermede 

trouwens het gebruik van den rubricator volgende, die een duidelijk 

ve,rschil maakt tusschen rijmend proza, dat hij niet als vers schrijft 
maar met roode streepjes markeert, en rim e, die hij in den vers-

vorm giet. G. I. L. 
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fol. 68a Elaes, swigen ende flatteren 
Leydt in de helle de werlike heren! 
Want boesheit es so diepe geplant, 
Dat si gaet werken al te hant 
Tierst dat de kijndere hebben macht. 
Nyemant en mach der sonden cracht 
Wederstaen, dan redelicheit. 
Maer der heren gewoenlicheit 
Verblijnt de redenne en de houtse tonder. 
Dus gaen si blidelic over de yonder 1), 
Daer de helle onderstaet. 

Hier tegen en es ghenen raet, 
Dan onderwisen hoe si dolen. 

-Maer de ghene dient es bevolen 
- Dat sijn geestelike persone 
Want si leyder sijn gewone, 
Dat de here[ n ] 2) node hoiren 
Yet dat qualic luyt inden oren, 
Soe zwighen si of si flatteren. 
Aldus verduemen si de heren, 
Ende leyden se in de helle. 
De biechtvader draecht de belle; 
De scape de volgen, si doen als scape. 
Aldus es verleidt mijn here ende de pape. 

Ie wane, wouden de biechtheren 
Den heren altoes de warheit vercleren, 

') Vergelijk: 
Rid d e r 5 cap e 5 n u v e r t rae c b t, 
Dorperbeit es bat gemaecbt 
Ende gaet op den belscben vonder. -Regel 317-319 van Het vierde 
boek van den Wapene Martijn door Hein van Aken, uitgegeven door C. P. Serrure in 
Vaderlandsch Museum IV (Gent, 1861), bIz. 71. Ret beeld van de brug over de belscbe 
rivier wordt in de middeleeuwscbe literatuur berbaaldelijk aangetroffen; bet gaat 
terug op een der dialogen van Gregorius den Grooten. Zie R. Verdeyen en J. Ende
pols, Tondalus' visioen en St. Patricius' vagevllur I (Gent, 1914), blzz. 17, 52 en 195. 
Dr. Endepols zendt mij nog een aardige parallelplaats uit bet 16e-eeuwscbe SPel van 
Sinte Trudo (uitgeg. door G. Kalff in den bundel TrOll moet blijcken. Gron., 1889). 
Twee duivels beklagen zicb over den beilige: R y b r i n g t bee I ten yet 0 n s 
belsgbe vondere, Daer wy 500 veel zielen over bebben gbeleyt 
(bIz. 190, reg. 2865-66). AI weer een Brabantsche tekst: bet stuk werd gescbreven te 
St. Truyenl 

.) bs.: b ere. 
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Na dat gelegen sijn de zaken, 
Si souden goede heren maken! 
Mer leyder, zwigen ende flatteren 
Leydt in de helle de grote heren. 
Vermocht de lett ere dat dwoirt vermach, 
Ie soude soe scriven nacht ende dach, 
Dat de wairheit soude mogen comen 
Daer hoir de wech nu wert benomen. 
Maer beter es de waerheit gescreven, 
Dan si met allen achter bleve. 

fo1. 68b Nu hoirt of ic niet de wairheit en scrive, want II de werken ge
yen der wairheit getuge. Dairom wil ic u hier de sondelike werken 
verdaren, die de heren heden daechs begaen met ghiericheden. 

In den iersten, aensiet dese smale heren, hoe menichsins dat si 
hoir nettekens spreyen, gelijc der spinnen, in allen hoeken dair si 
moghen, om de arme vliegen te vaen, dat es hoir arme ondersate, 
gebueren of yemant anders dies met hem te doen heeft of dair si 
macht over hebben, te verdrucken ende te plucken met onrechte 
ende ongenade. Moechdi vragen, wele dese nettekens sijn daer si 
dese onscalke vlieghen mede vaen? Lasy, dat weten si wal, die 
dair dagelex in vlieghen ende uut worden verteert ende ghe
merghelt! Oic mach ic u de sommige te kennen gheven: Dese 
netten dan, dat sijn lasten van kerweyen 1), van honden, van 
voghelen, van eyghenscape 2), van gebieden, van seynden, van 
lopen, ende van menegherande andere liste ende vonde, dair he
den daechs dese smale heren hoire ondersaten mede belasten, 
verdrucken ende eyghen maken, die si leyder bescermen souden 
ende vri houden. Want si dairom heren heten ende boven den 
volke sijn gheset, als herden boven de scape. 

Mochti hier op antwoirden, mijn lieve vrient: Ret ware quaet 
here sijn, en hadde men gheen gebot over de ondersate! Dits 

101. 6& waer in goeder wijs ende met bescede. Want rechtdoende II en es 
een here mer een mensce onder sijIi vole, ende dairom es hem sijn 
vole sculdich bi te staen inder noot in gherechten saken, met 
eeren, met live ende met goede, ende des gelijc es hi sculdich sijn 
vole in payse, in vreden te houde. Daerom es heerscap ende 

') lichte persoonlijke diensten . 
• ) dienstbaarheden. 
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ridderscap vonden; dairom hebben de smale heren hoir gaedgien 
ende zekere renten. Niet om dat si se in overtullicheden ende 
hoverdien onnuttelec souden overbringen 1), gelijc si doen heden 
daechs gemeynlike. Vergave God dat si hem metten hoiren lieten 
genueghen ende lieten hoir arme ondersaten in vreden! Mer 
neensi leyder, het en es heden daechs lettel here of vrouwen, die 
hem metten hoiren laten genuegen, mer en yegelec pijnt hem 
om sinen staet te meerderen. De ionckere peyst, het waere goet 
ende eerlec, mochte hi ridder werden. De grave hertoghe, ende 
also vast opwaert. Of al en peynsen si dit voir hem selven niet, soe 
peynsen si aldus voir hoir kijndere, dat sise gherne souden brin
gen tot groten huwelec ende edelre maken dan si selve sijn. Ende 
want aldusdanige dinghen sonder goet ende eere ende groten 
staet niet te volbringen en sijn, ende sijs dicwijl bi hem selven 

fol. 68d niet volbringhen en mochten, soe peynsen si I I allesins hem 
selven te behelpen, het si recht of crom, opdat si comen moghen 
tot hoiren begheren. Soe beghint men borghe te stichten, om de 
grote rijcheden te toenen van buy ten. Ende want dair vele toe 
behoirt dat si selve'niet en hebben, soe stellen si ierstwerf vrien
delike beden, dat men hem een reyse dienen wille, deene met 
sin en waghen, dander metter scuppen of metter spaden, de derde 
metten botte 2), de vierde ende de vijfte, e1c na sinen state. 

Dits dat ierste spreyen des nettekens. Ende want de onnoesele 
vlieghen de naclop 3) niet aen en sien, soe comen si ter stont ende 
sijn ghereet ende steken hoiren hals in dat nette. Mer lasy, hier 
en eest niet mede gedaen: dbeghin heeft een goet behaghen I 
maer deynde moet den last draghen! Als aldus dese ierste vloe
ghe 4) es overleden, soe haest men metten nette, dat niet en ver
ligge noch en bederve. Ende aldus wert dat netteken van node 
gespreyt, dat ierstwerf wert gespreyt van gracien. Dan gheeft 
men te verstaen, dat mens niet begheren en soude, ten dade 
nootsaken. Mer want soe grote nootsaken sijn, soe bidt men noch 
eens half dreyghens, eest dat mens niet en doet. Aldus comen de 

fol. 69a arme vlieghen half van scamelheiden 5), half van II vresen weder 
ten nette, omdat nootzake doet den here. Maer lasy, dese noot-

') doorbrengen . 
• ) draagmand. 
') het dichtklappen van het net, dat er op voIgt. 
' ) als de eerste vlucht vogels geknipt is. 
0) schroomvalligheid. 
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zake wast soe lane soe meer, want ghiericheit en houdt niet op. 
Ende alsmen aldus derdewerf ende vierdewerf dat netteken 
spreyt, ende het begint den armen volxken te verdrieten, soe 
wilt mijn here van recht hebben, dat hi ierst van gracien hadde. 
Diet dan wedersteet, dats een keerle, een boeve, die heeft ter
stont teghen de sonne gheseyct 1). Dan behelpen hem de heren 
met hoiren ondercruperen. Ende als die te werke comen, soe sea
men hem de andere hoir gebueren ende comen oec meer van 
vresen, dan van minnen. Aldus comet op die kijndere in ene ge
woente, want willen sijt wederstaen, soe verwint men hem ende 
seit: Wa, dat soude u vader node geweyghert hebben. Ende aldus 
verteren die grote heren der arm ere menscen zweet ende bloet / 
ghelijc als de spynne de vlieghe doet. 

Hieruut leyder volghet een ander quaet. Ais aldus de borch of 
huys begrepen 2) es, soe behoeft men dair bi enen boemgaert ende 
ene ruyme plaetse. Och hoe wee es hem dan geseiet, die biden 
heren palen: si moeten hoirs goets ende hoirs erfs derven, willen 
si of en willen si. De heren gaen terstont Ysebels ganc, die Naba-

fol. 69b toth doden dede om / / dat hi sinen wijngaert hem niet vercopen 
en woude 3). Mer gave God dat si doch de weerde gaven vanden 
erve, also Ysabel noedde, het ware te liden, mer neen, si weten 
al enen anderen keer. Si doen hoiren gebueren soe vele ongheriefs, 
dat si blide sijn dat sijs derven om halven coep. Oeh hoe weI we
ten dese menscen, dat quaet es met heren keersen ') eten. Dits 
dan dat ander netteken. Ende hier na volghet derde. 

Dat derde: Wanneer enieh vanden ondersaten heeft enich ghe
rief van balken, van hout, van stene, oft des gelijc; dat es slechs 
verspiet, dair seynt men om met beden of met geloeften of met 
dreygen, na dats te doen es. Ende aldus wast dit ongeval op dese 
arme ondersate in enigher wijs, van daghe te daghe, in lane soe 
meer, also dat de sommige hoir kijndere moeten laten ghilen Ii) 
ende brootbidden van groter ongenaden die hem de heren doen, 
dat si hoir broot niet en konnen gewinnen. Oeh ongenade sonder 

1) die beeft direct iets heel onbeboorlijks gedaan. Vgl. de uitdrukking t e g end e 
m a a n pis sen (Woordenb. d. Ned. Taal IX, kol. 29). 

0) betrokken. 
S) IKon. 21. 
.) hs.: k e err en. De uitdrukking was in de middeleeuwen reeds zeer gewoon. Zij 

luidt volledig: mit her e n i s q u :). e t k e r sse n tee ten, wan t s y t a s
ten n a e die r ij pst e n end esc hie t e .n mit die s tee n e n. 

") bedelen. 
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mate! Het es te liden dat een dief steel van gebreke, of dat een 
ruter 1) rove op sine vyande, mer dat de herde aldus jammerlec 
sijn scape vermordet, die hi met rechte bescudden soude, dat es 
onmate voir de werelt ende voer den ogen Gods, die oic dese on
gherechtieheit meer sal wreken boven mate, dan van ruteren of 

fol. 69c van / / dieven. Want die hebben doch sorge ende scaemte ende 
vrese voir hoire misdaet, ende dese menscen maken hoir quaet
heit, die vele boeser es, oft eere ware ende recht. Daerom dat 
scrijft de prophete David: si en sijn inder gemeynder menscen 
arbeit niet, noch si en worden metten menscen niet "gequelt; 
daerom heefse hoverdie beseten, si sijn met valscheiden ende on
genaden bedect. Ende cortelinge voIght dair na: ter stont sijn si 
vervaren om hoirder valscheit wille 2). Wil ic u noch claerliker toe
nen? Deser heren boesheit dat mach 3) hier mede toenen: si sijn 
onghenadegher dan woekenaren. Want dicwijl gevallet, dat de 
ondersaten also van den heren verladen sijn, dat sijs niet gedragen 
en mogen sonder soircours van vrienden. Die dan arm sijn ende 
gheen bistaen en hebben, die gaen liever ende ontlenen aen de 
woekenaren dies hem behoeft, dan si hoirs .heren toren ende 
evelen moed verbeiden, gelijc dat gevalt in scattingen ende in 
beden, of des gelijc daer men, Gode ontferms, hedendaechs me
nigen mensce arm mede maect. Ende als aldus dat goet wast, so 
wast oie de moed. So wilt men staet houden, meerder dant plach 
te houden. Soe moet men oic hebben datter toe behoirt, vele 

fol. 69d knapen, voghelen ende honde, grote vrijcheiden ') ende / / wa
randen. Dit sijn altemael der ondersaten gheesselen ende verderf
fenissen, Want de knapen, omdat si dragen mijns heren levereye, 
so maken si den moeyairt 5). Si willen tolvri sijn waer si comen. 
Hem dunct, dat si alles werdieh sijn en dat si niet misdoe~ en 
moghen. Endegevalt dicwijl, dat de arme scape vele meer van de
sen onnaerdighen knapen gequelt worden, dan van den heren selve. 

Doch sijns de heren ocsoyn 8), want si hoir knechten dragen 
ende met hem pertie houden, dicwijl tegen hoir ondersate, dat 

') roover. 
0) . Ps. 73 : 5, 6. 
3) lees: mac h i c. 
') In verband met het volgende war and e n (wildparken) zou men geneigd zijn 

v r ij c h e ide n niet door privileges te vertalen, maar men denkt aan iets als v r ij t
b 0 f, een ombeinden tuin of bof. 

S) . den grooten beer uitbangen . . 
oJ oor~aak. 
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tegen redene es. Want de heren, recht doende, souden de ghene 
bi hem houden, dair si hoir ondersate mede te vreden hielden ende 
bescutten alst ware te doen. Dese honden met twee voeten doen 
oic dicwijl grote scade den religiosen ende gheesteliken personen, 
als si comen van hoirder heren wegen ende verlasten goede mens
cen, dien der heren ouderen hoir rent en gelaten hebben om de 
minne Gods, in gedenckenisse ende laeffenisse hoirder zielen, dat 
dese sasseme 1) gulsige honde dicwijl comen ondierliken verteren, 
als ofment hem van recht sculdieh ware. Mer leyder, dit comt 
hem groteliken teghen, es te duchten, die aldusdanegen slockers 
hoer goet achterlaten, want si I) hem let tel pinen te bidden voir 

fol. 70a de ghene dairt af comen es. Mer dat alder / / meeste wonder es, dat 
hem de heren dit gestaden ende seggen: Het es hem comen van 
mijnder ouders weghen, dat si hebben in dien cloestere. Want, 
weI te vermoeden es, de ghene die Gode hoir aelmoessene laten, 
dat sise. willen ter eeren Gods bekeeren 3) ende niet tot hoirder 
nacomelingen gerief. Dat leider hedendaechs de menighe qualiken 
willen bekennen, die niet allene en verladen de cloesteren met 
hem selven ende haren knechten, mer oie met honden ende an
deren beesten, die men hem mo~t voirhouden t) ende vueden. 
Mer daer dese honde de mettene singhen I dair comt luttel laffe
ninghen / den zielen diet goet hebben gelaten /omdat hem comen 
soude te baten! Des gelijc worden deser heren gebueren ende 
ondersaten gequelt, nu vanden coninen, nu vanden honden, dat 
si noch buten noch binnen huys vrede en hebben. De conine, 
herten of hijnden / pleecht men inde hoven ende int coren te vijn
den / De honde coment den lieden clagen I dat si hongherich sijn in 
de maghe / si tasten toe eermen hem biedt / aldus liden si groot ver
driet / de arme scape soe lane soe meer / die hebben enen ghierighen 
heer. 

Mer wat sal ie aIleen den here noemen, als mijn vrouwe oie na 
haren staet hoir pijnt hoir ghenoete te sceren, opdat si hoir met 

fol. 706 desen venijn behelpen mach onder hoir / / sorte vanden vrouwen, 
dair si oic hoir pijnt hoir netteken onder te spreyen. Dese nette
kens mach ie u eensdeels verclaren: Dat ierste es dat si beghint 

') brooddronken,losbandig. 
'J de religiosen. 
oJ besteden. 
'J africbten? hetzelfde als 0 p h 0 u den (opkweekenJ? In deze beteekenissen is 

bet woord nog niet overgeleverd. Vgl. Middelned. Woordenb. IX, kol. 997 sub 2. 
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vIas te winnen, ende want dair vele toebehoirt, so gaetmen ten 
terminen vanden jare als te doen es, ende stelt kerweyen onder 
de j onge meeehden vanden dorpe. Soe moet de ene comen roten 1), 
de ander moet zwinghen 2), de derde moet wieden. Aldus moet 
menieh seamel mensee sijns selfs were laten staen ende eomen 
metten anderen te mijnder vrouwen dienst. Daer na moet men de 
seape seeren, dat vIas moet oee gesponnen sijn, de wolle moet 
ghetesuut 3) ende verlesen 4) sijn ende oie gesmout 5). Ende vast 
neemt eIc van desen sinen tijt, alsoe dat des ende des gelije alte 
meniehsins wordt op de arme huysliede verll.aelt, dies weI gherne 
verdragen 6) waren, eonsten sijs met eeren af gestaen of sonder 
seade. Mer Ieyder neensi! Want die hem hier in te sue ken maeet, 
die es sleehs 7) wedersien 7) ende emmer suect men enieh oesuyn, 
daer ment hem mede tonstaden bringhet. 

Boven al dit, mijn lieve vriend, sie ie gemeynlie dat dese arme 
ondersaten, dairt al af eomt daer de heren bi leven, als sijt al 
gepijnt hebben ende bezuert, soe eten si de semelen vanden rogge 
ende drineken water. Mer mijn here en de mijn vrouwe drineken 

fol. 70c [wijn ] ende teeren de bloeme vander tarwen / / Ya es onqer den 
armen ondersaten yet dat der naturen es bequaem, van versseen 
suvele, van kiekenen of duven, de goede onnoesele selen des der
ven ende de heren ende vrouwen selent verteren. 0 lieve Paule, 
waer es nu u gebot, dair du ons in hebs geleert: Die niet en arbeit, 
die en sal niet eten 8)? Het es hier reeht te mael verkeert, want 
sijt verteren dies niet en verwerven / mer die dbroot wynnen, die 
moetens derven. Ie en kan hier uut anders niet verstaen, eest dat 
dijn leere gewaereeh es, alsoe ie ganselee geloeve, dan dat si met 
ghereehtieheden ten jonxsten dage selen vervaren, die nu met on
gereehtieheden der armere vleeseh ende bloet verteren, dat si 
jammerlie 9) ontsparen 9). Want si sIeehten 10) den eehelen, die den 
menseen dat quaet bloet uutsuyghen, tot hoiren groten onghe
rieve, want si diewijl dair af bersten, mer tot des gheens welvairt, 

') doen rotten, cen bewerking die het vias moet ondergaan. 
') bra ken van het vias. 
a) sorteeren. 
') zuiveren, uitkammen. 
0) invetten. 
') die er wei graag van af waren. 
') terstond uit de gratie. 
0) 2 Thess. 3 : 10. 
") letterlijk: op kommervolle wijze door sparen verkrijgen. 

'0) zijn verwant aan, lijken op. 
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die vanden quaden bloede werden beroeft, want hi dair af gesont 
wert. Also mogen si hem weI vresen, de ghene die hem aldus pinen 
ongearbeidt broot te verteren. Dat es een gehingen der gherech
ticheit Gods, dat si dese werlike ende titelike dingen gelijc den 
echelen sughen vanden goeden ende vercornen vrienden Gods, 
ende hem selven also dair mede vervullen in gulsicheiden ende 

fol. 70d overvloedicheiden, dat si gheestelike daer af spliten / / ende ber
sten. Alsoe dat si hem selven sijn een sake der ewigher verdoem
nissen ende den armen~ die ic bat rijc mach heten, een sake hoir
der ewigher salicheit. Merct dit wellieve vriend ende verstaet / 
ende emmer huedt u voir dit quaet / want het es beter dat mens 
derve / dan datmen name dairmen af storve 1). Ende om dese ge
likenisse wille, soe es de ghierige mensce den echelen geIijct inder 
scrifturen 2) . 

Al sijn meestedeel aIle dese voerseide poenten gemeynIic in de 
grote lantsheren, nochtan wil ic u mijn lieve vriend besonder ver
daren de grote wide netten die si uut reeken. Want grote voghelen 
behoeven grote nesten ende vele meer aes dan de cleyne! Dese 
netten dair ic af wille spreken, sijn alsoe wijt uutgetogen, dat 
cume yemant hem kan ontgaen, arme ende rike, geestelike ende 
werlike, vreemde ende ondersate, aIle worden si hier mede gevaen. 
Wee den ghenen die dese nett en breyen / wee oic den ghenen diese 
spreyen / als si na dit corte leven / van allen moeten reden gheven I 
Gheloeft mi heren, wie ghi sijt / Sl sueken meer hoirs selfs profijt I 
dan u eere ende salicheit / die u aenbringhen dese ghiericheit I van 
scatten, van munten, van assise I ende van menegher andere wise / 

fol. 71 a die si voirt / / setten als tuwer bate / ende quellen jammerlic u on
dersate / die u getrouwelic souden bistaen / als u de ghene af souden 
gaen / die hem aen u seape gheneren / ende metter wollen dat vel 
af seeren / Ghi wort bedrogen, u vole wort maet 3) / si worden 
rijc, dits al quaet raet. 

Voirwaer quaet raet es heden daechs over aIle de werelt een 
zake der oneendrachticheiden der lantsheren met hoiren volke 
ende ondersaten ende heeft geweest van beghinne beide inden 
ouden [ende nuwen] testamente. Alsoe men leest van Roboam 
Salomons sone, die mids quaden ende onwisen rade die hem sijn 

' ) lees om bet rijm s t e r v e. 
S) Vgl. Spr. 30 : 15. 
") volslagen uitgeput . 
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jonge mederidderen bi brochten, versmaedde der ouderen raet 
ende verloes mids dien x geslechten van Israel, alsoemen inder Co
ningen boeken scrijft 1). Oic es dit te vijnden dagelex. Wee den 
heren dient aengaet! Wee oic den volke die met alsulken heren 
hebben te doen, want si selden vrede hebben! Daer om oic Salo
mon scrijft: Wee den lande dair de coninc ofte here ende regeer
der es een kijnt 2). Te spreken niet van kijntscen daghen, maer 
van kijntscen opsette, rade ende regimente, gelijc dat es menich 
lantshere, die hem beraedtende behelpt met vreemden ende jon
gen liden, die sijn eere noch sijns lants ende sijns voles vrede ende 

fol. 71b salicheit niet aen en sien, mer altoes flatteren / / ende in de ore 
blasen dat hem selven mede gaet ende dat hem genuechlec of 
profitelec es. Dits voir waer grote kijntsheit ende onwijsheit in 
allen heren. Ende hier uut dan comet garen dairmen dese netten 
af breydt, dat sijn quade scalke vonden om goet ende scat vanden 
volke te crighen, meer tot hoiren profijt dan tot sheren orboire, 
also men dagelex mach aensien dat dese nettencnopers selden 
tachter gaen / Mer luttel werdes de here gewaer, al worden dair 
mede vele voghelen gevaen /Want qualic can peck vele hande ghe
liden I dair en moet vele d~ven tallen siden. 

Want ghi dan, mijn lieve vriend, hier uut moghet weten, wie 
si sijn die dese nett en maken, soe wil ic u voirt de netten ver
daren. Dat ierste nette dat is de munte, die heden daechs verre 
es verdoelt vander ierster meyningen ende saken dairom dat si 
vonden was. Want munte en es niet vonden om dat gemeyne 
vole te scatten, alsomen doet heden daechs, maer om ghemeynen 
orboire ende gherief alle der menscen, arm ende rijc, soe was de 
munte ierst vonden. Want eer de penninc vonden was, soe moest 
men wisselen have om have, peert om coeye, ende alsoe dies ge
like van alderhande andere substancien dier men behoefde. Ende 

fol. 71c want dit zeer commerlic was ende men / / qualiken de dingen con
ste geliken, deen om dander ghevende na sijnder weerden, soe 
was de penninc vonden, die van recht also soude sijn van minen 8), 
van loeye 3) ende van valoire 8), dat hi over aIle de werelt voir 
sijn waerde sou de moghen gaen. Ende te desen teken omden pen
ninc te weerden ende te valueren, soe waest met groter voir-

') 1 Kon.12. 
') Pred. 10 : 16 . 
• ) van gedaante, wettelijk gehalte en waarde. 
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sienicheit geordineert, dat de lantsheren hoir namen daer op 
setten souden tenen teken ende getughe der gerechticheit, als
men des heren name ende wapen saghe, datmen dien penninc 
ontfaen soude voir goet, gherecht ende IoeyaeI, op dat nyemant 
dairbi bedrogen en worde. Ende oic wairt dat yemant wederseide 
voir sine weerde, dat hi den here wederseide, want hi des heren 
getuygenisse valsch maecte, soe dat, recht doende, een here meer 
weghen soude op wat penninge datmen sinen naIl1e sette ende sine 
wapenne, dan op wat brieve dat hi sine seghele dructe. Want de 
penninc, es hi gerecht, soe breydt hi vele meer des heren name, 
ende es hi oic ongherecht, soe vermindert hi vele meer - ende 
bringt te niemaren I)! - enichs ·heren name dan valsce of onghe
rechte brieve. Hier uut dan mijn lieve vriende moechdi 2) ierst
werven merken, hoe verre dat de munte es verdoelt vanden ier
sten orspronge, want si was ierst vonden om gemeyn gherief ende 

fol. 71dnu orboirt II mense om eyghen gherief ende om dat vole te scat
ten ende te bezwaren ende dits recht contrari. 

Dat dit waer es, dat es prueffeIec, want dair penninge ghenoech 
sijn, wat node ee:;t dat menre meer maect, anders dan dat oude 
ghelt te zieden ende dat men inden walle dat-vette af blasen mach 
ende dat magher Iaten der gemeynten 3). Dit es leyder dagelex te 
sien, want van ouden ghelde maectmen nuwe ghelt, niet verbe
tert, maer verarghert. Want daer blijft vele vets aenden pot eer 
dat van den ouden comt toten nuwen. Leyder, leyder, dat oude 
ghelt soude weI dienen tot den waeromme dat de penn inc ierst 
vonden was, al en munte men nemmermeer! 

Dit es dan ierstwerven een groot verdriet dat heden daechs van 
munten comt, mer noch voIght hier een veel groter quaet. Want 

') in opspraak brengen. 
") hs.: moech die. 
I) In de middeleeuwen en ook nog later, in de 16e en 17e eeuw, lieten de vorsten en 

groote heeren om aan geld te komen, het geld van goed gehalte opzamelen en smelten 
en voegden er koper of ander minderwaardig metaal aan toe; uit het aldus verkregen 
metaal (van zilver is dan dikwijls nauwelijks sprake meer) werden dan nieuwe munten 
geslagen, van een ander type dan de stukken die in den smeltkroes verdwenen waren. 

De vergelijking met een vette soep of iets dergelijks, gaat niet op: wanneer men ge
munt zilver opsmelt, dan blijft onder aile omstandigheden een homogene mass a be
staan, d.w.z. het zuivere metaal wordt niet afgescheiden van de onedele bijmengsels. 
Het komt dus niet bovendrijven in den smeltkroes, zoodat men d a t vet teo f 
b I a sen mac h. 

Ik dank deze inlichtingen aan twee bij uitstek deskundigen, den penningkundige 
A .. O. van Kerkwijk en den zilversmid As. Bonebakker. Het is mij een voorrecht beide 
heeren hiervoor nog eens dank te zeggen. 
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hem de coopman metten ghelde niet behelpen en mach, aIle am
bachte verliesen 'dair aen. Want arbeit en mindert niet, mer loen 
des arbeits mindert. Want een pont blijft altoes een pont. Vergave 
God dat altoes bleve even zwaer! Ende een plac blijft altoes een 
plac. Ende want arme arbeideren, nopsteren ende kemsteren 1) 
pIeghen te hebben dageIex gesetten Ioen, dit sijn de ghene die 
groteIec hieraen verliesen, want men en gave hem niet meer van 

tol. 72a dachhueren / / als 2) dat ghelt licht[ er ] dan 2) te voren en dede. 
Och Ieyder, merct hoe verre dat hem dit grote nette uutbreydt, 
dat niemant en spairt! Want nyemant en mach des ghelts derven. 
Aldus comet dat arme menscen, die plaghen des daechs enen 
boddragher te winnen, verlieden 3) leyder dat vijfte deel: si moe
ten werken vijf dage voer vier ende xxv voir xx, selen si tot 
eender cronen comen '). Wee, wee den ghenen die van deser gro
ter ongenaden ocsuyn sijn. Dat een mensce perssemt, mochte ic 
liden, want hi laet hem metten tienden penninc Ii) genuegen ende 
oec scaemt hijs hem, maer dese valscheit sonder mate wilt eerlic 
sijn ende perssemt den vijften penninc 6). Och salege menscen, 
die heren name draecht, hoe qualeken bedrijfdi heren voer 6) ! Hoe 
groten oneere doedi u selven, als ghi enen penninc slaet / die nau
welic in uus selfs lande gaet / Hoirt oft niet en es grote scande ende 
oneere, dat der heren rentmeesteren dat ghelt van des heren we
ghen willen doen gaen / dat si selve van hoiren sculderen tot des 
heren behoef niet en willen ontfaen. Of dit waer es, weten si weI 
dies met hem hebben te doen. 

Wat wonder eest dan, dat men des princen eere niet en acht in 
fol. 72b vreemden lande, als hem sijn dienaren ende sij hem selve / / doen 

dese scande? Maeral ware hi alsoe ongenadich ende onedel, 
dat hi deser scanden niet en roecte, si kennen hem selven die ic 
meyne, si souden doch dan achterlaten dat teken 7) des almech
tichs ende rechtverdighen here, want hem met deser groter valse-

') de vrouwen die het laken van "noppen" zuiveren en de wol uitkammen. 
') Ret hs. werd kennelijk op dictaat geschreven: lees a I e s en dan 't. 
a) lees v e r lie sen of v e r lid e n (er bij inschieten) . 
• ) Zooals wij boven reeds opmerkten, hebben wij hier een gegeven voor de dateering 

van het werk: de bod d rag e r is v66r 1408 in Brabant vermoedelijk niet geslagen. 
Tot 1415 ongeveer gingen er 20 boddragers in een kroon, daarna meer. Tusschen 1409 
en 1412 valt een groote muntverzwakking in het hertogdom. 

I) 10% resp. 20% . 
• ) gedraagt gij u als heeren. 
') het teeken des kruises dat op de keerzijde der munten stond (vgl. thans nog 

"kruis of munt"). 
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heittemaelniet beholpen en es. Als si, oic es te duchten, noch eens 
hoiren selen, dat David sprect inden soutere, de here, sprect hi, 
seide tot den sondaren: waerom neemstu minen lof in dinen 
monde? Elaes, of hem dies God stoert, dat hem een sondare lof 
ende eere biedt, hoe zwaerlic sal hi hem op dese grote sondaren 
stoeren, die niet te sijnre eeren, mer es te duchten, te sijnre groter 
scanden ende te groten vermeerdernissen hoirder pinen, hem pi
nen hoir valscheit ende bose ghierieheit met sinen heileghen name 
ende sinen gebenediden cruce te cyeren. Om dit te verhueden, was 
met wisen voirsienicheit na loyrechte 1) gheordineert, dat men de 
ghene die valsce munte sloeghen, of oie de munte verargherden, 
met onmensceliker doot soude verdoemen, dats datmense sieden 
soude in enen ketel. Mer men siet 2) se nu in de borse! Want der 
ghiericheit es bat geholpen metteh ghelde dan metter gherech
tieheit. Ende dit was dairom gestaedt, alsoe ic voirseide, na loeye 

fol. 72c ende rechte, om / / dat inder munten den heren alsoe vele belanc 
es, beide aen lijf ende ziele, die hem de munte aendraghen, gelijc 
alst oie eens deels verclaert es. Want eer, goet, lijf ende ziele, dit 
leyt al aen de munte, ende oie rijcheden ende welvaert, der prin
cen goeden name, 10f ende fame. Want gelijc dat de araude S) 
eens heren eere of oneere plegen te blaseneren 4) / vele meer doen 
des de coepliede die hem dagelex met comescapen gheneren / Want 
alsoe verre als de penninc gaet / gaet des heren oneer, es hi quaet / 
Es hi goet, men sprect den here / dien maken dede, lof ende eer. 

Ic mocht menegherande redenne hier bi cleeden naden gescrifte 
der leeraren, hoe groter ongenade dat es munten sonder noot 
ende tyranscap 6). Mer de heren hebben hoir clerken bi hem, als 
si vorder willen onderwesen sijn, si en dorven niet alte verre gaen. 
Ende daer om, want si meer ontsien titeleke ende werlike state 
dan geestelike ende ziel verlies, soe heb ic dit aldus cortelie over
lopeno Vergave God dat si doch dat aensaghen, dat si wanen hem 
selven titelike profijt doen ende si verliesen tallen siden, want 
sueken si salicheit der zielen, die en moghen si hier niet vijnden. 

1) hiermede wordt het Romeinsch recht bedoeld, tegenover het "droit costumier", 
synoniem met 1 0 eye end ere c h t e een paar regels verder. 

2) woordspeling: zieden - zien! 
8) herauten van wapenen. 
') wapens beschrijven en vaststellen, zoodat edele of onedele afkomst duidelijk 

daarin naar voren komt (bastaardij, vorstengunst). 
. 0) munten zonder noodzaak en opzettelijke maatregelen om de munt te verzwakken. 
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Want onghereehtiehelt es der zielen doot. Sueken si werlike eer, 
si verliesense metter munten. Want wie dat ghelt wederseit, die 

fol. 72tl doet / / hem oneere. Sueken si ghewin, dair en moghen si niet toe 
comen / want de muntmeesteren ende de wisseleren hebben de 
bate te voren genomen. Mer si slechten bat den man, die een 
henne hadde die hem alle daghe plaeh een silveren eye te Ieggen 
ende van ghierieheiden sijn henne doode, mer doen was hi der 
eyeren beroeft. Aldus do en oie vele dese heren, si beroven de 
plumen van hoiren volke, mer si en mer ken niet dat ander liede 
de piumen beseghen ende meer dair af te bat hebben dan si selve. 
Sueken si ghemint te sijn van hoiren volke? Dat es dagelex weI te 
horen, hoe de ghemeyn man wapy roept, als hi vemeemt dat men 
gaet munten. Ende hier, om metten cortsten te sluten, eest claer 
dat al es wederspoet / daermen onghereehticheit toedoet. Gelijc 
dat de wise Salomon sprect: de rijcheiden en baten ten lesten niet, 
maer gerechticheit verlost den mensce van allen verdriete 1). 

Hier nae voIght dat ander nette, dat vele scalker es ende on
ghenadegher op de ondersate, al en eest niet also wide gespreyt 
ais dierste. Dit nette es seattinge ende bede, die men sonder des 
Iants noot, orboir ende profijt den armen volke Ieghet opten rugge, 
soe lane soe meer, van daghe te daghe. Dit nette en es niet alsoe / / 

fol. 73a verre uut ghereet als de munte, want buy ten lants en machmens 
niet spreyen. Maer leyder hets vele zwaerdere, want het doet 
menegher scamelen mensce sijn Iant, sijn beesten of sijn have 
vereopen / sal hi desen nette ontlopen / Armoede en doet hier nie
mant stade / want mijn vrouwe ver ongenade 2) / die heeft dit nette 
in hoir behout / Si moet thoire hebben, wien dat rout / De knope 
ende dit garen, dairmen dit nette af breydt, sijn opsette van or
loge, of valsce opseggen 3), diemen heden daeehs met lichten 
ocsuyn weI vijnden can tegen de ghene dairmen op wilt. Ende al
dus comen de goede menscen, die liever pays dan orloge hadden 
ende versuenen 4) metten here om een somme ghelts, of si maken 
selve hoiren pays 5) en dorren des heren toren niet verwaehten. 
Oeh of des gelije de heren deser werelt daden ende namen exem-

1) Spr. 10 : 2 . 
• ) v e r is een herhaling van het voorafgaande v r 0 u w e. Versta: hardheid, mee· 

dogenloosheid. 
3) valsche aanspraken. 
') verzoenen zich. 
') koopen de aanspraken ai. 

ECON .-RIST. J AARBOEK. XXII. 

• 

2 

, 
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pel aen hoir ondersaten, ende si hem pijnden te verhueden den 
grot en toren des strenghen rechters, die niet aileen den titeleken 
goede of den sterffeleken lichame deren en sal, mer oic de ziele 
seynden sal in de ewige verdoemnisse. Ic wane voirwaer dat si 
des Heren raet doen souden ende vanden scat hoirder ongerecht
tieheit hem versuenen ende sine vrienseap ende hulde verwerven, 

fol. 73b op dat / / si van allen ten jonxsten daghe souden moghen reden 
gheven, als die grote Here, die gerechtige conine hem sal aen
spreken ende seggen met groten onweerden: Du valsche meyer 
ghif mi redenne van dijnre meyerien 1). Elaes, waer selen dan 
sijn dese vogelaren / die hem met desen quaden ase gheneren I) I 
die nu den heren dese valseheit doen verstaen / Voir waer si selen 
des selfs ontgaen / met hoiren here, dat si nu jaghen I Nieman en 
sal des anders laste dragen / Och prince en laet di niet bedrieghen / 
Si mogen di, mer Gode niet liegen! 

Andere nett en sijn assisen, dairmen met listicheden dat vole 
mede scat. AI en spreyt men dit net buten lants niet, het es in 
tweerhande maniren sealker dan de andere sijn. Deen sake es 
want nyemant desen nette onterupen en kan, die inden lande 
wandelen wilt daert gespreyt es: een pelgrijm, een wandellair of 
een coopman en heeft metter scattingen niet te doen, die enich 
here set op sijn vole in sinen lande. Mer sal hi leven, teren, hem 
gheneren in dien lande daermen assise gheeft, hi sal alsoe vele 
bina moeten betalen, als deght!ne die binnen den lande geseten 
sijn. Dander sake es, die zere onedel es. Want met desen nette 

fol. 73c wordet al gevaen, eest arm, eest rije / / of geestelec of werlec, 
van wat condicie dat es. In meneghen lande en seatmen niet de 
gheesteleke personen ende niegherins 3) en scatmen arme broot
bidderen, dairmen noehtan ghemeyne lantseattingen gheeft. 
Maer dit derde net beslaghet al, want selen si eten of drineken, 
si moeten den last vanden assisen helpen draghen. Ende sonder
linge es dit net alsoe vele te scalker alst enige redelike ocsuyn 
scijnt te hebben, overmits dat dient der ghemeynten en de des 
ghemeyns lants profite. Maer leyder op dat valsee oge ') weret 
alte grotelee ghierieheit, dat weI te sien es aen de ghene die·dese 

') Luc. 16 : 2. 
0) In Brabant rijmde g ben e re n op v 0 g e l are n. 
0) nergens. 
<) oogmerk, doelwit. 
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assise onder hebben ende regeren, als borghermeesteren ende 
seepenen, die hem dair mede gheneren herde gherne. 

Want dair en es gheen verlies aen / selden siet mense taehter 
. gaen I Daden sijt van minnen der gherechticheit / dat si doen om de 
gerieflicheit I het waere verdienlec boven maten I mer soe souden si 
achterlaten I de costeleke cledered ie si dair op draghen I daer si de 
arme gemeynte mede knagen lsi souden meneghen eost ontsparen I 
dair si de gemeynte mede bezwaren / Si en dorften so grote palayse 
niet maken 10m te verkallen 1) der ghemeynten zaken / Dits al op 

fol. 73d goeden / / scijn I der ghierigher herten valsch venijn lSi huedens hem 
die daer bi leven I want si werden daer mede vergeven. 

Noc1::t mocht ic u scriven van anderen netten menegherande, als 
tolle ende andere onghelt / daermen heden daeehs menichsins dat 
arme vole mede quelt, meer ende min, na dat de heren meer ende 
min genadich sijn of ongenadich, mer het ware alte lane van allen 
besonder te scriven. Want het soude weI een boec allene dair af 
behoeven. Ende dair om mijn lieve vriend, neemt dit int goede,. 
want ic hope dat ghi ende alle menscen diet weI versynnen wilt, 
hier aen moeeht spieghels ghenoeeh nemen, om u te verhueden 
voir dit grote venijn der ghierieheit / dat, Gode ontfenns, sijn wor
tel breydt / onder heren ende papen / onder cl<:rken ende knapen I 
beide in cloesteren ende dair buten / God laet 2) ons uut on sen 
hoefken slut en I Amen. 

1) bespreken. 
0) Versta: I a e t 'to 
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NABETRACHTING OVER DE ZENDING VAN VEE 

NAAR NOORD-AMERIKA IN 1635. 

DOOR A. MERENS 

Was ik nog in twijfel. tijdens het schrijven van mijn artikel 
"Contracten betreffende de levering van West-Friesch vee naar 
Boston (Noord-Amerika) in 1635" in het Economisch-Historisch 
J aarboek deel XIX (1935), of die levering krachtens de trans
actie tusschen Jan Martsz. Merens en Sir Richard Saltenshall 
en eenige andere kooplieden te Londen gesloten, inderdaad had 
plaatsgevonden en zoo ja, of dan de zending vee te bestemder 
plaatse was aangekomen, zoo heeft een nader onderzoek dien 
twijfel niet aIleen opgeheven, doch tevens geleid tot het vinden 
van eenige details betreffende de personen van Adriaan Dircksz. 
Pool en Frederick Hart, die zulk een belangrijk aandeel hadden 
bij de uitvoering van deze handelsovereenkomst. 

Het blijkt namelijk, dat de aankomst van het. yee vermeld 
wordt in "The History of New England from 1630 to 1649 by 
John Winthrop esq., first Governour of the colony of the Massa
chusetts Bay; with notes . .. (edited) by James Savage" (Boston 
1853) 1). Winthrop hield van de gebeurtenissen in zijn kolonie 
een dagboek, waarbij hij volgens het gebruik aldaar voor den 
aanvang des jaars nog den z.g. Maria-Boodschap-stijl volgde, 
het Nieuwe jaar beginnend met 25 Maart, en Maart als de eerste, 
Februari aIs de laatste maand noteerde. Zijn dateering "Mo. 
4.3" - de derde dag van de vierde maand - beduidt dus niet 
anders dan 3 Juni (1635). Zijn aanteekening, waar het hier om 
gaat, luidt in haar gehee1 als voIgt 2) : 

"Mo. 4.3. Here arrived two Dutch ships, who brought twenty
seven Flanders mares, at £ 34 a mare, and three horses; sixty-

') Ik moge hier mijn hartelijken dank betuigen aan Dr. Leonie van Nierop, die, 
uit Amerika, rnij in den herfst van 1940 op deze passage atflmt maakte. 

") Deel I , pag. 191. 
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thr~e heifers, at £ 12 the beast; and eight-yeight sheep, at 50 s. 
the sheep. They came from the Tessell in five weeks three days, 
and lost not one beast or sheep." 

Er is geen reden om aan te neinen, dat deze notitie niet slaat 
ot? het West-Friesch vee door Merens aail Saltenstall verkocht. 
Moge er al een kleine afwijking zijn in het aantal geleverde 
beesten van elke . soort, de daarvoor gecontracteerde prijzen 
kloppen volkomen met die, welke in het contract te Londen d.d. 
16 Sept. 1634 gesloten, worden genoemd, n.!. £ 34 voor de paar
den, £ 12 voor de vaarzen, terwijl voor de schapen 10 shilling 
minder dan de bedongen prijs van £ 3 in rekening werd gebracht. 
En het is weI een zeer voorspoedige en gelukkige reis geweest; 
geen enkel stuk vee ging verloren en de reis verliep binnen vijf 
weken en drie dagen. waaruit voIgt, dat de beide schepen den 
27 April (Oude Stijl = 7 Mei Nieuwe of Gregoriaansche tijdreke
ning) in zee staken, dus tijdig binnen den in het koopcontract 
gestelden termijn van "betweene the first daye of Januarije and 
the laste daij of April!." 

Wat Frederik Hart, den verzorger van het vee aan boord 
der schepen, betreft, of hij teruggekomen is met de "goede 
beevers, swarte otters ofte diergelijcke goede waeren", zooals 
de bewoordingen van het contract tusschen hem en Burgemeester 
Merens luiden, is niet vermeld gevonden, maar stellig is het, dat 
Hart v66r 2 (12) Oct. 1635 weer te Londen terug was; immers 
onder de stukken in het archief der Hollandsche Kerk te Londen 
wordt een schuldbekentenis van John Okes aan Fred. 't Hart 
voor £ 4 gevonden 1). Verder valt het op te merken, dat Hart, 
blijkbaar weduwnaar zijnde, kort v66r zijn vertrek naar Noord
Amerika via Hoorn en Texel, n.l. den 25sten Maart 1635, zijn 
testament maakte en daarin niet zijn vrouw, maar zijn drie kin
deren, twee dochters en een zoon, in de volgende bewoordingen 
bedacht: 

"I doe conceale for a reason what I doe adventure and take 
with mee in this voyadge, but any thing there of coming to hand, 
vizt. to my, Mr. Merens or to Mr. Lucie lett itt all be shared in 
three parts among my children" 2). 

') Archief Holl. Kerk te Londen, Boek III, deel 2, no. 2395. Mej. Dr. Jane de 
longh was zoo vriendelijk de noodige nasporingen, waarvan het bovenstaande de reo 
sultaten bevat, in 1936 in dit archief te verrichten. Haar moge ook op deze plaats 
mijn dank voor haar medewerking betuigd worden. 

0) Ibid. no. 2356. 
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Maar na zijn terugkeer zijn Hart niet veel jaren meer beschoren 
geweest; uit een brief van de Consistory of the Dutch Church aan 
de Gemeente Bergen-op-Zoom, de woonplaats van Pieter Hart, 
Frederik's broeder, blijkt, dat hij aan de pest is gestorven 1). Zijn 
dood blijkt uit de aanteekening van de begrafenisrechten van 
het Kerkelijk Archief: 

,,6 (16) September 1636. Church duties for the funeral 6f F. 
Hart who died after illness of two days" S). 

Dat de verstandhouding tusschen Hart en Merens niets te 
wenschen zal hebben gelaten, voIgt uit een brief van eell zekeren 
Corn. Godfrey te Londen, die den 23sten Mei 1637 aan Pieter 
Hart te Bergen-op-Zoom vraagt om naar Engeland over te ko
men, daar Frederik's schoonmoeder de nalatenschap en de zorg 
over de kinderen opeischt, waartegenover juist in het testament 
staat, dat Pieter die zorg op zich moest nemen, onder toevoeging 
in dezen brief: 

"Mr. Van Meren, who is now in Holland and employed your 
late brother as his traveller, will also help you" 3). 

Nasporingen in het .Rijksarchief voor de Provincie Noord
Braband te 's-Hertogenbosch, waar de atchiefstukken uit Bergen
op-Zoom worden bewaard, brachten verder niets aan het licht. 

Mijn gestadige onderzoekingen in de zgn. "Poortersrollen" 
- thans zou men spreken van Kantongerechtszaken - van 
Hoom hebben ook licht verschaft omtrent den persoon van Adri
aan Dirksz. Pool, met wien Merens in compagnieschap in 1634 
het contract voor de levering v.an vee naar Boston met de Lon
densche kooplieden afsloot. Dit licht is voor Pool niet zeer gunstig; 
hij blijkt n.I. £ 23.7.- op den Isten Februari 1634 opgenomen te 
hebben van Jacob Heyndrickszn. Brouwer, schipper op Londen, 
te Amsterdam en den daarvoor ter handgestelden wisselbrief op 
den vervaldag niet te hebben voldaan. 

Het zal weI geen aangename ,verrassing voor zijn hertrouwde 
weduwe Stijn Pietersdr., geweest zijn, toen zij den 18den October 
1638 voor schepenen te Hoom gedaagd werd om die som met de 
daarop verloopen interessen alsnog te betalen. Deze dagvaarding 
luidt als voIgt: 

"Annetje Comelisdr. wed. ende boulhouster van Jacob Heyn-

1) Ibid. no. 2471. 
") Ibid. no. 2420. 
") Ibid. no. 2445. 
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dricksz. Brouwer t' Amsterdam in zijn leven schipper op Londen 
eyscher contra Stijn Pietersdr. wed. ende boulhoutster van Adri
aen Dircksz. Pool met haer jegenwoordichen man, gedaechde, 
concludeert, dat zy gedaechde sal kennen ofte ontkennen haer 
overleden mans wi~elbrieve van date den eersten Febr. 1634 in
houdende d'hooftsumme van drieentwintich ponden steerlincx 
seven schellingen, yder Pont tot achtendartich schellingen 
Vlaems, diewelcke tot condernnement ende bij provisie tot namp
tissement van de selve 5umme met het opgelt volgens de wissel
brieve ende voorts interesse wegens de penninge sestien zedert 
date van de protestatie totte effectuele betalinge toe. Cum ex
pensis" 1). 

Enkele gegevens mogen dit verduidelijken. Ret trouwboek 
van Room vermeldt, dat den IOden Januari 1627 voor schepenen 
in ondertrouw werden opgenomen "Aryaen Dircxz., jongesel van 
Ramburch, ende Stijntje Pietersdr., jongedochter van Room, 
beyde woonende in de Cleyne Ravensteegh" en dat het huwelijk 
den 24sten dier zelfde maand werd voltrokken II). Ret overlijden 
van Pool heb ik in de dood- of begrafenisboeken van Room niet 
vermeld gevonden, doch dit moet eenigen tijd v66r 23 November 
1636 zijn geschied, want op dien dag worden de geboden, met 
attestatie om op het stadhuis te mogen trouwen, afgekondigd 
tusschen "Baltes Elyas, wedenaer van Hoom, woenende in de 
Baenstraet ende Steynke Pietersdr. Wedewe van Hoom, woe
nende op 't West", waama zij den 7den December d.a.v. zijn 
getrouwd 3). Ook voor Baltes Elyas was het een tweede huwelijk, 
want voordien had hij, jong gesel van Hoom, zich den 24sten 
April 1622 te Hoom verbonden aan Lysbeth Claesdr. jongedoch
ter, mede aldaar geboren '). 

Uit de rol van deze procedure blijkt nu, dat Stijn Pietersdr. en 
haar man getracht hebben Burgemeester Merens als garant te 
doen optreden voor den schuldenlast, in welken opzet zij niet 
zijn geslaagd, immers op den 19den April 1639, wordt het vol
gende vonnis uitgesproken: 

"Schepenen parthyen gehoort, gesien den wisselbrieve daeruyt 
geageert, doende recht op de versochte provisie van namptisse
ment, comdempneren de gedaechdess in handen van de eysche
resse te namptiseren de geeyschte drieentwintich ponden ster-

') Poortersrolle Room no. 423l. 
.) Trouwboek Room no. 288c. 
') Trouwboek Room no. 288d. 
') Trouwboek Room no. 288b. 
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lincx ende seven schellingen, yeder pont tot acht ende dertich 
schellingen vlaems, met het opgelt van dien. Reserverende de ge
pretendeerde verdere interesse mitsgaders de costen tenuyteynde 
van de principale saecke, mits by de eyscheresse stellende cautie 
de restituendo" 1). 

Den lOden Mei d.a.v. heeft dan Comelis Simonszn. Huysman, 
kuiper en poorter van Hoom, zich borg gesteld. 

Maar reeds eenige maanden v66r dit vonnis hebben Stijn Pie
tersdr. en haar man voelen aankomen, dat zij het proces zouden 
verliezen, want reeds den 20sten December 1638 daagt Baltes 
Elias Hillegont Pietersdr. uit in de volgende bewoordingen, het 
pondenbedrag met interest te voldoen: 

"Baltas Elias get rout hebbende Stijntgen Pietersdr., die we
duwe was van Adriaen Dircxs Pool, in dier qualite eyscher in 
cas van indemnite contra Hillegont Pieters, weduwe van Willem 
Gerritss. Floor, gedaechde, in 't selve cas, concludeert, dat sy 
gedaechde sal worden gecondemneert den eyscher soo hy proce
deert, onvermindert sijne redenen van defentie jegens Anna 
Comelis, weduwe van Jacob Hendricxs. Brouwer te indemneren, 
costeloos en schadeloos te houden van soodanige eysch, als d'selve 
Anna Comelis opten 18 Octobris lestleden alhier in judicio iegens 
den eyscher heeft gedaen ende genomen, maeckende in cas van pro
ces speciale eysch van costen, schaden ende interessen, reserveren
de sijn actie hem iegens de gedaechdes alsnoch competerende" 2). 

Ditmaal met succes, want op denzelfden 19den April 1639 spre
ken schepenen hun vonnis ais voIgt uit: 

"Schepenen parthyen gehoort, gesien de stucken ende muni
menten by parthyen hier in de gerechte geexhibeert ende op alles 
weI gelet hebbende, doende recht condempneren de ged(aechd)e 
in handen van den ey(sche)r soo hy proced(eer)t te namptiseren 
onder cautie de restituendo de somme van drie en twintich pon
den en de seven schellingen sterlincx, yeder pont tot acht ende 
dertich schellingen viaems, met het opgelt vandien. Gereserveert 
den eys(che)r syne actie nopende de veerdere interesse by An
netgen Comelis gepretendeert mitsgaders de costen ten uyteynde 
van de principale saecke" 3). 

In den loop van het proces was namelijk komen vast te staan, 
dat Pool ais voorzichtig koopman aan zijn vrouw van "aIle de 
brieve dubbelt off copie hadde gesonden, waermede sy haer in 
tijden ende wijlen souden kunnen ofte mogen behelpen" 4). 

') Poortersrolle Hoom no. 4231. 
2) Poortersrolle Room Ibid. 
' ) Poortersrolle Room Ibid. 
' ) Poortersrolle Hoom Ibid. 
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Ten slotte is mij uit geen enkele aanteekening in de doopboe
ken van Hoorn gebleken, dat Stijntje Pietersdr. en Hillegont 
Pietersdr. gezusters waren, en dat dus Floor voor zijn zwager 
Pool garant zou zijn geweest. Komt Hillegont in Hoorn zeer zel
den onder de voornamen voor, de naam Pieter is buitengewoon 
algemeen, zoodat deze gelijknamigheid in afstamming niet an
ders dan op een toevalligheid zal berusten. 
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III 

HET MANUSCRIPT OVER DEN TULPENWINDHANDEL 

UIT DE VERZAMELING-MEULMAN, 

MEDEGEDEELD DOOR E. H. KRELAGE 

In de bekende pamflettenverzameling-Meulman beyond zich een 

handschrift 1) betrekking hebbende op de tulpomanie van 1636-37, 

dat na den dood van den verzamelaar met het grootste deel der col

lectie voor de Universiteitsbibliotheek te Gent werd aangekocht, waar 

het zich thans bevindt. Bij de voorbereiding der publicatie van Deel XI 

der Werken van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief kon 

over dit handschrift, noch over foto's van den volledigen inhoud wor

den beschikt, maar dank zij de welwillende medewerking van den 

bibliothecaris der Un~versiteitsbibliotheek te Gent zijn deze foto's 

thans in ons bezit gekomen, waardoor wij in staat zijn gesteld het hand

schrift in druk uit te geven. 

De inhoud be staat, behalve uit een verhandeling van 26 bladzijden 

van een ongenoemden schrijver, welke verhandeling nooit in druk is 

uitgegeven, uit afschriften van 8 gedrukte pamfletten over den tulpen

windhandel. Hierbij is er een getiteld "Opweckinghe van de slapende 
Flora. Annagramma oft Flora naemletters sin: Rol-af", waarvan geen 

gedrukte exe mplaren bekend zijn. Het is echter in Deel XI der Werken 

van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief I) opgenomen, 

omdat het wellicht toch in druk verschenen is. Hiervoor pleit de op

mer king, die de schrijver aan de afschriften der gedrukte pamfletten 

doet voorafgaan, nl. " ... Daer op sijnder uytgecoomen veele gedigh

ten, schriften ende onder ander" (enz.). De uitdrukking "uytgecoo

men" doet v,ermoeden, dat aIle volgende, in handschrift overgenomen 

pamfletten, dus ook de "Opweckinghe van de slapende Flora", inder

daad gedrukt zijn. 

Een tweede merkwaardigheid is de mededeeling van den schrijver 

dat "Tulpa-lof" (Werken XI, no. 12) is gepubliceerd in den "Alma-

1) J. K. van der Wulp, Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz, over de ge
schiedenis van Nederland aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman (Amsterdam 
1866-68), No. 2424. I) Onder no. 40. 
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nack gedruct tot Utrecht bij Amelis Jansz." voor 1637, "onder de 

cluchten". Tot nu toe was Utrecht niet bekend als plaats van publi

caties betreffende den tulpenhandel. Het is mogelijk, dat dit versje 

het eerst in de zen A1manak, die niet op te sporen is, werd opgenomen, 

tenzij het reeds als afzonderlijk pamflet bestond en in den Almanak 

slechts werd nagedrukt. In het eerste geva1 kan pamflet no. 12 aan 

den A1manak ontleend zijn. 

Overigens behoeft geen waarde toegekend te worden aan " de vo1g

orde, waarin de gedrukte pamfletten in het handschrift zijn afge

schreven, n1. : 

1. Tu1pa 10ff (no. 12) 1). 

2. Mandament op ende jeghens de" Heyden en Turcksche Tulpbol-

len (no. 2). 

3. F10raes Zwijmel-snicken (no. 22). 

4. Laatste snicken van een geest-ghevende Haerlemmiter (no. 41). 

5. Dood-Rolle ende Groeffmaal van Floortie Floraas, F100rtie Flo-

raas Uutterste Wil, Inventaris (no. 27). 

6. Testaments openinghe (no. 28). 

7. Buyrepraetje tot vertroostinghe van Jantie Floraas (no. 20). 

8. Opweckinghe van de Slapende Flora (no. 40). 

De schrijver zelf blijkt tijdrekenkundig niet geheel op de hoogte te 

zijn, want hij stelt zeer vaag de "subyte veranderinghe ofte afslach 

in de bloemen" in Maart of April 1637, terwijl uit de "Samenspraeck 

tusschen Waermondt ende Gaergoedt" ") deze nauwkeurig op 3 

Februari kan worden bepaald. Inhoud en strekking der pamfletten 

zijn betrouwbaarder gidsen voor de vaststelling van het tijdstip 

van verschijnen dier geschriften. Het "Mandament" (Werken XI, 

no. 2) heeft ongeveer denzelfden gedachtengang als de "Clare ontdek

kinghe" (Werken XI, no. I), waarvan het jaartal van uitgave 1636 

de publicatie v66r de ineenstorting onomstootelijk vaststelt. AIle 

daarna geschreven pamfletten hebben een andere strekking in een 

gehee1 anderen toon. De bekendheid van den schrijver met den 

Utrechtschen a1manak kan een aanwijzing zijn voor zijn woonp1aats, 

en indien hij inderdaad te Utrecht woonachtig was, is het zeer weI 

denkbaar, dat hij de pamfletten, die alle in Holland gedrukt waren, 

niet terstond bij verschijnen, maar eerst later, misschien gezamenlijk, 

in banden beeft gekregen. Dat hij bet "Mandament" het eerst en in 

1) De nummers tusschen haakjes zijn die, waaronder deze pamfietten in Werken 
XI zijn opgenomen. I) Zie Economisch-Historisch ]aarboek XII, bIz. 35. 
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't bijzonder vermeldt, is wellicht toe te schrijven aan de plaats van 

uitgave, het dichter dan de andere Hollandsche steden bij Utrecht 

gelegen Gouda. 

De ;, Waerscbouwinge" zelf, de boofdinboud van bet bandscbrift, 

is een gebeel oorspronkelijk stuk, dat in enkele opzichten denzelfden 
gedachtengang als sommige andere pamfletten voIgt, maar ook eigen 
opmerkingen van den schrijver bevat. 

In den titel berinnert de uitdrukking: "tegben de betoverende be

driegerie dergenen ·die baer laten noemen blomisten oft floristen" 

levendig aan den titel van het geschrift "Clare ontdeckinghe der 
dwaesheydt derghenen die haer tegenwoordigh laten noemen £10-

risten" 1). Inderdaad blijkt de schrijver dit stuk te kennen, dat hij 

op bIz. 18 van bet bandscbrift aanbaalt. Hij noemt zicb "een lief

hebber der waerbeyt, der bloemen ende van bet gemeyne .beste" en 

de inboud van zijn gescbrift is met die kwalificatie niet in strijd. Wie 

zich achter dezen omslachtigen schuilnaam verbergt, is niet na te 

gaan. 

Het handschrift draagt den datum van Januari 1637 en werd dus 

gescbreven op het tijdstip, waarop de speculatie· haar hoogste punt 

bereikt bad, kort v66r de ineenstorting in de eerste dagen van Fe

bruari. Dit verklaart de strekking van bet gescbrift als een "waer

schouwinge", die wellicht bestemd was om gedrukt te worden, maar 

deze bestemming niet heeft bereikt, omdat ze door de feiten inmiddels 

was achterhaald. Na de ineenstorting had de waarschouwing haar 

beteekenis verloren; aangenomen mag worden, dat de schrijver toen 

van pUblicatie heeft afgezien. 

In de inleidende opmerkingen geeft de schrijver blijk van dezelfde 

opvatting over den "wonderbaerlijken handel ofte coopmanschap" in 

tulpebollen, die ons uit zoovele pam£1etten reeds bekend is. 

Deze wonderbaarlijke handel, zoo redeneert hij, geldt een nietige 

bloem, die den mensch niet tot nut is en spoedig verwelkt en waarvoor 

duizenden guldens besteed worden. WeI is ook de tulp een der wonder

werken Gods, maar deze mogen niet aldus misbruikt worden. Zij, die 

zich daaraan bezondigen, jagen slechts geldzucht na en zij zijn de les 

van Psalm 103: 15 evenmin indachtig als de pestilentie, die "de 

Heere ons ongetwijffelt toegesonden beeft om onser son den wille ende 

opdat wij, die noch leven, ons daeraen souden spiegelen om ons leven 

') Werken XI, no. 1. 
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te beteren". Inplaats van een ingetogen leefwijze te voeren, vermeer

deren de bloemisten - hier niet bedoeld als beroepskweekers - hun 

tekortkomingen door "groote ijdelheyt", terwijl zij bovendien hun 

tijd verkwisten, hun ambachten vedaten, kroegloopen en hun goederen 

verspelen. 

De schrijver wil nu achtereenvolgens aantoonen: 

1. dat de tulpenhandel "groote ijdelheyt" is, en 

2. dat het onwettig is om in den handel voor een nietige zaak zoovee1 

geld te besteden. 

3. Voorts zal hij de eenvoudige lieden waarschuwen zich niet door 

groote winsten te laten verlokken, door uit te leggen, hoe ze 

bedrogen kunnen worden. 

4. Tenslotte werpt hij de vraag op, of de overheid dezen handel 

niet behoort te verbieden. 

In zijn toelichting op het eerste punt opent de schrijver geen 

nieuwe gezichtspunten. 

De onwettigheid van den Tulpenhandel grondt hij op den abnor

malen prijs, die voor een bol zonder waarde wordt gevraagd en ge

geven, daar in de meeste landen het recht een koop onwettig ver

klaart, "daer den cooper ofte vercooper de helfte van de weerdije in 

bedrogen is"; bij de tulpen-transacties komt men weI duizenden van 

de waarde te kort. 

In de nu volgende waarschuwing maakt de schrijver de meening 

van "eenighe verresiende en verstandighe luyden" tot de zijne, dat 

de geheele tulpenhandel beheerscht wordt door twintig, dertig of meer 

personen, die velen duizenden het geld uit den zak weten te kloppen. 

Zij zijn daarbij aldus te werk gegaan. 

Reeds vele jaren hadden zij in hun tuinen tulpen gekweekt; ten

slotte wisten zij niet meer, wat zij daarmede zouden aanvangen. 

Vroeger hadden zij hun bollen voor een paar stuivers het stuk, bij 

geheele bedden tegelijk verkocht; maar later gaf men voor dezelfde 

soorten twee tot drieduizend gulden per boi. Daarom hadden zij, bij 

onderlinge afspraak, hoewel niet contractueel, hun bollen op prijs 

gehouden, terwijl zij een manier bedachten om ze aan den rn,an t e 

brengen. Een dezer lieden, dien de schrijver als Astutus aanduidt, 

prees een zijner bekenden, Simplicius, zijn tulpen warm aan en ver

kocht hem een partijtje voor t 100,- met de toezegging, dat hij ze 

het voigend jaar, indien de kooper dat wenschte, voor t 120,- terug 

wilde nemen. Deze aanlokkende voorspiegeling - die ook omstreeks 
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1920 in praktijk werd gebracht door bloembollenhandelaren uit de 

bollenstreek om de teelt in de buitenprovincies aan te moedigen, 

geheel in strijd met het belang der oude bollenstreek, - doet Sim

plicius den koop aanvaarden, en anderen, wien hij dit vertelt, volgen 

zijn voorbeeld. Ais Simplicius' bollen goed gegroeid en in aantal ver

dubbeld zijn, behoudt hij echter de bollen, waarop hij 100% meent 

gewonnen te hebben, en betaalt aan Astutus de koopsom van t 100,-. 

Deze wordt nu ook door anderen aangezocht om zijn tuipen te ver

koopen en tegen steeds oploopende prijzen planten zij hun tuinen 

er mede vol. Astutus ontvangt van allen de koopsom, en koopt zelf 

- "als een deckmantel om den gemeenen man te blintdoeken" -

ook nog weI eens bollen, maar niet meer dan een op de tien, die hij 

zelf verkoopt. 

De schrijver stelt deze praktijk, waarbij de koopers "half bedroghen" 

zijn, op rekening van de streken der "Mijnisten" - Doopsgezinden -

en geeft te verstaan, dat hun volgelingen "Jood,en ende banqueroetiers, 

oft niet veel beter" zijn, die andermans goed "verslampampt oft 

verlurelurt" hebben. 

In de pamfletten komt inderdaad een enkele toespeling op een 

Menist voor '), maar deze geschriften geven niet de minste aanleiding 

tot het vermoeden, dat de geheele tulpenhandel door Doopsgezinden 

beheerscht zou zijn. Bovendien gaven 1;wee tot die gemeente behoo

rende Haarlemsche drukkers, Thomas Fonteyn en Hans Passchiers 

van Wesbusch, pamfletten ter bestrijding van den windhandel uit, 

zoodat het verwijt ten aanzien van de Doopsgezinden in het algemeen 

niet gegrond is. 

Joden worden in de pamfletten nergens aangeduid, maar de 

bekende tulpenkweeker Francisco Gomez Da Costa ") te Vianen was 

ongetwijfeld een Portugeesche jood. Er wordt in de pamfletten, of

schoon hij als mede-onderteekenaar van het notarieel contract der 

floristen er weI in genoemd wordt a), niets te zijnen nadeele gezegd. 

Of andere Joden bij den windhandel betrokken waren, blijkt uit die 
geschriften niet. 

De schrijver voorspelt, dat de ambachtslieden en andere arme 

menschen bedrogen uit zullen komen, want de handel zal zich niet 

lang kunnen handhaven, daar hij reeds langer standgehouden heeft 

') Zie Werken, XI, no. 14, bIz. 135, regel 16 v.o. en ook bIz. 30. 
0) Zie Werken, XI, bIz. 42. 
'j Zie Werkenj. XI, no. 28. 
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dan men verwacht had. Met het voorbeeld van een kettinghandel, 

beginnende met den verkoop van een tulpebol voor t 400,-, die 

telkens in 8 maanden tijds met t 50,- oploopt tot t 750,- bij den 

zevenden kooper, toont hij aan, hoe deze transactie ineenstort, als 

een der koopers niet aan zijn verplichting voldoet, of zonder middelen 

na te laten overlijdt. Verloopt echter de transactie zonder tegen
slagen, dan moet de laatste kooper Jan de Ketelboeter "de pap coe

len" en 750 gulden betalen. Daar hij den bol per se hebben wil, neemt 

hij geld tegen interest op en stelt een van zijn vrienden tot borg. 

Maar als hij den bol geplant heeft, komt de langverwachte inzinking, 

waardoor deze slechts twee of drie gulden waard is, en is hij, met 

zijn borg, gerui'neerd. De schrijver vreest ook, dat, in geval van 

geschil over de verkoop-transacties van huizen, landerijen, juweelen, 

meubelen en andere goederen tegen tulpebollen, de magistraat of de 

rechter daarover geen recht zal willen spreken. 

Ook acht hij de bewering misleidend, als zou er groote vraag naar 

tulpen in andere landen, met name in Frankrijk, bestaan en hij ziet 

niet in, wat men er daar anders me~ zou kunnen doen, dan ~e in 

tuinen planten, en dan zal het daar evenzoo afloopen als bier. 

De schrijver begrijpt niet "hoe onse eewe het aen de toecomende 

connen verantwoorden dat wij in onse tijt sulcken land vol blom

gecken hebben", die voor een bloem niet zooveel kostelijke eetwaren 

zouden willen inruilen aIs in het lijstJe in de "Clare ontdeckinghe" 1) zijD 

vermeld. 

Vervolgens wijst hij op de schrijnende tegenstelling, dat de tulpen

speculanten, hoewel zij duizenden voor een tulnebol over hebben, 

nauwelijks een schelling aan behoeftigen zouden willen geven, en 

meent; dat zij vooral de vele vrome lieden, die uit Duitschland ver

dreven van honger versmachten, voor den hongerdood zouden 

moeten trachten te vrijwaren. 

Zijn de "dertelheyt ende overdaet, die met de tulpen gebruyct 

wert, geen voorboden van ons verderff en de ruyne", "twelck Godt 

genadelijck verhoeden wil"? 

Bij de bespreking van het vierde punt beveelt hij, mel: een beroep 

op de gilden, die toezicht houden op lleringen en ambachten, . de 

overheid aan, om orde te stellen op den tulpenhandel. Hij lascht hier 

de onbekende bijzonderheid in, dat 30 of 40 jaar geleden, dus in de 

eerste jaren der 17e eeuw, ook "een groote ketterije onder de luyden 

') Werken XI, biz. 82. 
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van bl6emisten was, alhoewel nergens nae so groff als nu", tengevolge 

waarvan destijds velen bankroet gingen. Blijkbaar slaat dit op de 

pex;iode, die door Petrus Hondius 1) gehekeld werd, toen hij van de 

tulpen scbreef : 

"Haren naem draecht noch een vlecke 

Vergeselschapt met de schae, 

Daer ik altijts mede gecke, 

Ais ick in de tulpen stae, 

Dat men hier in Nederlant 

Soo veel sotten by der hant 

Vinden can, die in haer hoven 

Deze bloem alleene loven, 

Die het heel jaer uyt verbeyden 

Sonder yet in 't hof te sien, 

Weerdich om my in te leyden 

Of mijn ooge to verblien, 

Om een weke, drye of vier, 

In haer hof gheen enckel sier 

(Min of meer, naer hette of regen 

Haest de bloemen heeft verslegen) 

Dan de tulpen aen te schouwen 

Om de tulpen maer aIleen, 

Sotten die haer hoven bouwen 

Voor een bloeme en anders geen!" 

Een vergelijking van deze episode met de tulpomanie is door andere 

schrijvers niet gemaakt. 

De wijze, waarop de overheid dergelijke ongewenschte toestanden 

moet voorkomen, laat de schrijver der "Waerschouwinghe"· over 

aan de "c1oecke verstandighe ende verresiende luyden", die ·er, 

Godlof, nog genoeg in ons vaderland te vinden zij n. 

Mochten zij we gens eenige "politique consideratien" daartoe niet 

willen overgaan, dan stelt hij voor "een impositie te stellen op de 

bloemcoperije". Hierbij ontpopt hij zich als iemand met 20e-eeuwsche 

1) Dapes inemptae, of de Moufe-schans, Leyden 1621 (het boek was reeds ± 1609 
geschreven) . 
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denkbeelden: een belasting op buitenspodge winsten of op winsten 
uit speculatie past veeleer in onze dan in de zeventiende eeuw. De 

opbrengst zou, volgens hem, den armen ten goede moeten komen of 

den betrekkingen der in moeilijkheden geraakte speculanten. 

Tenslotte verhaalt de schrijver een "waerachtighe historie" van een 

te Amsterdam gepleegd bedrog. Tulpebollen, die yah iemand, wiens 

naam "om eerbaerheyt" niet genoemd wordt, gekocht waren, bleken, 
na door de koopers geplant te zijn, niet te groeien. Bij onderzoek kwam 
aan het licht, dat de oorzaak hiervan een gaatje was, dat blijkbaar 

opzettelijk in de bollen was aangebracht. Op het beklag van den kooper 

nam de verkooper de bollen terug met terugbetaling van de koopsom, 

daar hij zeide te weten van wie hij zelf de bollen ontvangen had. Alle 

door hem geleverde bollen bleek hij op deze wijze mishandeld te 

hebben door met een naald een gat erin te prikken, waardoor het in

wendige der bollen beschadigd was. Voor vele duizenden had hij 

verkocht, en als het bedrog niet ontdekt was, zouden de koopers allen 

hun geld kwijt zijn geweest. want als de bollen verloren waren gegaan, 

zou hij aIle aanspra-kelijkheid daarvoor hebben afgewezen. Dit is 

echter slechts een veronderstelling. Vaststaat aIleen dat de verkooper 
op volkomen correcte wijze de koopers schadeloos gesteld heeft, of

schoon hij daardoor een winst van duizenden opofferde. Wat kan hij 

door het beschadigen der bollen hebben willen bereiken? Misschien 

dit, dat de koopers geen exemplaren zouden bezitten van zeldzame 

tulpen, waarvan hij zelf nog bollen in eigendom had, teneinde deze op 

prijs te houden. De schrijver laat zich daarover niet uit. 

Na voorspeld te hebben. dat er vele geschillen en processen uit de 

tulpentransacties zullen kunnen voortspruiten, eindigt de schrijver 

zijn "Waerschouwinghe" met een verwijzing naar Jesaia 40 : 6-8. 

Zoo zal het met alle "gecke bloemisten" gaan, die als gras zullen 

verdorren en als de bloemen afvallen, maar alle "eerlijke neringhen, 
hantwerken ende coopmanschappen" - zullen voortdurend blijven 

bestaan. 

Samenvattende kan men de beteekenis van het handschrift voor de 

uitbreiding van onze kennis van den tulpenwindhandel aldus ken

schetsen. 

1. "Tulpa-lof" (Werken XI, no. 12) is in den Utrechtschen Almanak 

voor 1637 opgenomen en wellicht daar voor het eerst gepubli

ceerd. 

2. Het geschrift bevestigt het bestaan van een groep belanghebben-

ECON.-IIIST. J AARBOEK. XXII. 3 
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den bij het stijgen der prijzen, die den tulpenhandel min of meer 

organiseerden. Ret zijn deze lieden, van wie in Werken Xli) 

gezegd werd: "Er waren ook deftige, welgestelde lieden en predi

kanten, die aan de speculatie medededen en beter verliezen konden 

dragen, maar er aIle belang bij hadden om de priizen op peil te 

houden van de tulpen, waarvan zij Of reeds bollen bezaten, Of bij 

opgaande markt had den gekocht. Het is ongetwijfeld deze groep, 

die Comelis van der Woude en andere schrijvers in het vuur bracht, 

ter bestrijding van de felle schotschriften, welke, blijkens deze 

reactie zelve, zeer veel invloed hadden en een herstel na de ineen

storting van begin Februari '37 verijdelden". 

3. Voor het eerst wordt hier melding gemaakt van de verkoops

methode, waardoor deze groep den tulpenhandel aanmoedigde 

door de bollen te leveren met de bevoegdheid voor de koopers 

ze het volgend jaar tegen iets hoogeren prijs aan de verkoopers 

terug te leveren. 
4. Het in bijzonderheden uitgewerkte - blijkbaar bedachte - voor

beeld van een kettinghandel is merkwaardig om den langen tijd. 

die deze tulpebol noodig heeft om den uiteindelijken kooper te 

bereiken. De opeenvolgende verkoopen aan een tiental koopers 

heeft in den regel sneller plaats gehad, zelfs op een enkelen dag. 

5. Opvallend voor een zeventiende-eeuwschen schrijver is zijn 
denkbeeld, dat de overheid orde behoort te stellen op de speculatie 

of anders een belasting van bijv. 5% op de tulpentransacties moet 

leggen. 

6. Nieuw is de mededeeling over de financieele moeilijkheden, waartoe 

de overdreven tulpenliefhebberij uit de eerste jaren der 17e eeuw 

aanleiding zou hebben gegeven. Voor vergelijking met de tulpo

manie komt die periode echter nauwelijks in aanmerking. 

7. Ook het voorbeeld, dat de schrijver geeft van een bedrog, door 

opzettelijke beschadiging van geleverde bollen door den verkooper. 

wordt elders niet vermeld. Daar deze den koopers volledige 

schadeloosstelling gaf, is het "bedrog" echter zeer betrekkelijk 

~n moet naar de motieven der beschadiging gegist worden. 

Over het algemeen kan men niet aan den indruk ontkomen. dat 

de gehekelde voorvallen, die als voorbeelden van bedrog. misleiding 

en oplichting. niet aIleen door de zen schrijver, worden vermeld, in den 

1) Biz. 65. 
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re&el niet van zeer ernstigen aard zijn geweest. Ongetwijfeld werd door 
de bevorderaars van den tulpenhandel gerekend op de onervarenheid 
der nieuwelingen, die zich met dien handel gingen inlaten, en zijn dezen 

meerendeels .slachtoffers geworden van hun onnoozelheid of goed 

vertrouwen. Deze houding der oudere tulipomanen is uiteraard on

sympathiek, maar kan daarom nog niet met een poging tot bedrog of 

oplichting gelijkgesteld worden. De mededeeling van den schrijver, 

dat men in den tulpenhandel dikwijls "half bedrogen" wordt, schijnt 

het voorafgaande te bevestigen. 

Alles bijeengenomen is de "Waerschouwinghe" een welkome bijdrage 

tot verrijking van onze kennis van den tulpenhandel, in het bijzonder 

ten aanzien van de hier boven genoemde punten. 
E . H. K. 

WAERSCHOUWINGHE AEN ALLE GOEDE INGHESETENEN VAN ONS 

LIEVE VADERLANT, TEGHEN DE BETOVERENDE BEDRIEGERIE DER 

GENEN DIE HAER LATEN NOEMEN BLOMISTEN OFT FLORISTEN. 

TOT DROEFFHEYT VAN VEELE OPRECHTE WEL MEYNENDE LUYDEN 

ONLANGS IN ONS VADERLANT INGECROPEN TOT BEDERFT ENDE 

RUYNE VAN VEELE GOEDE VERLEYDE LUYDEN. 

INGHESTELT DOOR EEN LIEFHEBBER DER WAERHEYT, DER 

BLOEMEN ENDE VAN HET GEMEYNE BESTE, IN JANUARY ANNO 1637. 

3 W AERSCHOUWINGHE. 

Het is een yder bekent, dat naest eenighe jaren herwaerts, 
maer principaelijck nu ontrent een jaer geleden, in onze land en is 
opgeresen eenen seer wpnderbaerlijkep handel ofte coopman
schap onder een soorte van luyden die haer selven laten noemen 
florist en ofte blommisten, welcken handel nu dagelijcx so seer 
toeneemt, datter veele luyden in getrocken werden, die eynt
lijck daermede bedroghen sullen werden, want sij drijven eenen 
handel van veel duysenden met een nietighe saeke, met een 
bloeme die den mensche geen nut noch.proffijt en geeft, met een 
bloeme, segge ick, daer den wint over wayende, den reghen 
te hart op vallende, de sonne te sterck op schijnende, ontstucken 
breect, aff valt ofte verwelckt, oft alst all ten besten gaet, niet 
boven veertien daghen can duyren. Dit is de Tulpablom, daer 

4 nu aIle de werelt den mont / so voll off heeft, daer men in alle 
bijeencoomsten off spreect, daer der so veele naer lopen en draven 
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ende haeren schoonen tijt verquisten ende haer gelt aen ver
quanselen. 

Men moet bekennen dat aIle Godes werken goet sijn ende dese 
bloemen oock een schepsel in zichselven niet quaedt en is, maer 
't ware te wenschen datse van deze Iuyden so niet misbruyct 
en werde, maer datse deselve aenschouden met opmerkinghe 
ende datse daeruyt trecken alsulcken nuttighe Ieeringhe ais met 
goet fondament can werden gedaen. Want alhoewel in alle 
schepselen Godes wonderwerken te zien sijn, so ist er evenwel 
in dese bloeme een verwonderinghe te sien, sulcken verwondering 
van coleuren ende indeylinghe derse!ver, waerdoor men des te 
meer beweecht behoor te werden den Schepper derselver te Ioven 
ende te prijzen, ende sijne wonderen te admireeren, dat hij uyt 

5 de swarte aerde sulcken schoone bloeme van / sulcken varieteyt 
laet voortcoomen. Doch dese luyden hebben een ander ogemerck, 
namelijck geltsucht, ge!ijck hiernaer breeder sal geseyt werden. 
Een ander nuttigheyt soude men billicken daeruyt moghen 
trecken, te weten onse sterftelyckheyt - psalm 103 : 15: den 
mensch is in sijn leven als gras, hij bloyt als een bloeme op den 
velde; wanneer de wint daerover gaet, so en is sij niet meer 
daer ende haer steede en kent men niet meer -. Dit en wert 
bij de dwase bloemisten niet geconsidereert, want al hun ver
langhen is naer de financy ende winste, doch het waer te wenschen 
dat dit tot allen tijde maer principaelijck in dese tijt met ernst 
overdacht .ende aengemerct werde, in dese tijt segge ick, daerin 
wij gehoort hebben hoe dat Godt de Heere den verleden jare 
so vee! duysenden, jae millioenen van menschen so in ons 
vaderlant als elders met de droevighe siecte der pestilentie haes-

6 tigh heeft wechgeruct; gelijck / ais een bloeme die heden schoon 
bloyt ende morghen verwelct is, so ist met veele duysenden 
gegaen (een yegelijck kent de sijne);. jonghe. sterke luyden sijn 
schielijck in 2 of 3 daghen gesont ende doot geweest. Maer 
waerom heeft ons de Heere sulcx toegesonden? Ongetwijffelt 
om onser sonden wille ende opdat wij, die noch leven, ons daer
aen souden spiegelen om ons leven te beteren .. Dat het onser 
sonde schult is, gelove niet dat yemant (ten ware een godtver
geten mensche) saIl ontkennen; maer hoe weynighe hen daeraen 
spiegelen ende beteren, is - Godt betert - al te becIaechlijck. 
Wie laet sijn voorgaende pracht ende hovaerdije, siet men 
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weI dat ymant sijne voorgaende pracht ende costelijckheyt in 
clederen vermindert, sijn de taphuysen ende drinckhuysen niet 
so voll gestopt als te vooren, siet men haet, nijt, t'W1st ende on
eenigheyt, misbruyck van "Godts name ende van den sabbath, 
costelijckheyt in maeltijden en de gasterijen, drincken van 
groote glazen ende andere gebreken ende son den niet even 

7 groot in swang gaen? Maer daer men behoorde dese I gebreeken 
te verminderen, coomter toch dese grote foute ende ijdelheyt 
der bloemisten bij, die niet aileen in haerselven een groote 
ijdelheyt is, maer bovendien met sich trect veel groote ende 
swaere gebreeken, te weten een quistinghe van den costelijken 
tijt, 't continueel sitten in de drinckhuysen, verquistinghe van 
haere goederen, 't verlaten van veel eerlijke ende noodighe 
ambachten ende hantwercken ende diergelijke meer, gelijck 
hiernaer saIl werden verhaelt. 

Doch sullen wij aenmerken 
1. "dat het een groote ijdelheyt is, soop de bloemen versott 

te zijn dat mender soveel gelt voor geeft, 
2. dattet eenen onwettighen coophandel is, dat men so veel 

gelt geeft voor een nietighe saeke, 
3. een waerschuwinghe aen de simpele die met hope van 

grote winst aengeloct werden, ende daerbij gedaen waerin het 
bedroch bestaet, 

4. een vraghe oft de politique overheyt niet en behoorde 
ordre te stellen ende sulcx verbieden. 

(1) Aengaende het eerste, is het niet een groote ijdelheyt dat 
veele luyden so dol ende sott sijn (sott segge ick, want se selfs 
den naem van blomgecken aennemen), datse een, twee, drie jae 

8 meer duysent / guldens geven voor een bolle oft wortel van een 
tulpa, die in weerdije niet anders en is als alleen om het dertel 
ooghe te voeden? Waert saeke dat tot eenigher tijt eenighe 
nuttigheyt so tot voetsel, cleetsel, medecine oft anders van 
de tulpa conde getrocken werden, men soude het noch eenigs
sins conn en excuseren ende seggen: ick estimeere de deucht 
so hoghe; datter geen weerdije in en is, getuyghen de grootste 
blomisten selve, die ick eenighe hebbe hooren seggen datse 
voor de alderbeste tulpa geen part groot voor haer eyghen 
playsier souden willen geven. De. ijdelheyt is hierom te.grooter, 
omdat men hoort ende siet dat dese luyden niet dan van bloemen 
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en spreken. Waer datse maar yemant van haer humeur ont
moeten oft yemant van kennisse aenspreken, 't is stracx: hoe 
vaert Flora; 't is niet dan van Flora dat men vraecht oft spreect, 
so datse 't hooft daer so voll off hebben, datse niet anders en 
doen noch en den ken noch en droomen. 

Oft het niet een groote ijdelheyt, jae lightvaerdigheyt en is 
(laet ik een yder oordeelen) dat men siet, dat eenighe, jae veele 

9 haer eerlijke ambachten en de hanteeringhe / verlatende, dese 
geckscappe aentrecken ende mede enen sot werden, ende beloven 
voor een bloeme dickmaels sesmael meer als sij capitaels in de 
werelt hebben (merckt de ijdelheyt) voor een bloeme, die se 
noyt gesien hebben, ende al sagen se die, deselve niet en souden 
kennen (gelijck ick selve van eenighe heb gehoort), jae van andere 
souden mo~ten vraghen: hoe heet die bloeme, so dat het met 
rechte weI een ijdelheyt, sotheyt, jae dolheyt mach geheten 
worden. Men soude meer reedenen van ijdelheyt connen allegue
ren, doch om te coomen tot het principale oghemerck van dit 
discours namentlijck de waerschouwinghe, sullen evenwel noch 
eerst voortstellen, doch int cort, 

(2) de onwettelijckheyt van desen coophandel, van dewelcke 
geconsidereert wert. dat dese genoemde bioemisten alleen op 
haer proffijt sien, hetwelcke een yegelijck weI geoorlooft is, doch 
dat het geschiede met behoorlijke middelen. In alle handelinghe 
ende coopmanschappen wert gelett dat den cooper voor sijne be
looffde cooppenninghen heeft ten naesten bij de weerdije van 

10 sijngelt, ende / alhoewel dat eenighe waeren bij sommighe tijden 
wat willigher ende dienvolgende wat meerder geiden als weder 
op een ander tijt, so isser nochtans een substantieele weerdije 
in deselve waeren, daer men sijn gelt voor geeft, ende al wint 
ofte verliest den cooper dan somtijts, sulcx moet hij de tijden, 
maer boven all den seghen des Heeren toeschrijven ende met 
hetgeene hem ontmoet, tevreden sijn. Daer ter contraryen in 
desen loosen handel niet substantieels noch reels en is, sijnde 
niet anders als een nietighe bloeme sonder weerdije als boven 
is geseyt, daer veele simpele oft sotte luyden haer gelt voor geven 
ende mach daerom met reeden voor een onwettelijken handel 
gehouden werden, dat men so veel gelt geeft voor een nietighe 
saeke, want 't is notoir dat naer rechten ende costume van 
meest aIle landen gebruykelijck is, dat alser eenighe cooprnan-
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schappen werden gedaen daer den cooper ofte vercooper de 
helfte van de weerdije in bedrogen is, dat alsdan de coop on
wettelijck ende dienvolgende van geender weerden gehouden 
wert, maer oock den gegraveerden mach ende behoort gereleveert / 

lIte werden. So is het dan notoir, dat dit een onwettelijken handel 
is, daer men niet alleen de helft, maer meer als drie vierendeel, 
jae veel duysenden aen de weerde te cort coomt, waervan een 
yder de onwettelijckheyt can oordeelen. Ende coome voorts 
tot de waerschouwinghe, 

(3) Waerschouwinghe in deweIcke voor eerst staet aen te merken 
de wonderbaerlijckheyt van desen handel. Ick hebbe hiervooren 
geseyt, dat in alle coophandel altemet winst altemet verlies valt, 
naer dat Godt 'tselve belieft te segenen, maet in desen handel 
(let op haer roemen) en verliest niemant; all die maer de cap aen 
heeft, die maer een maent twee oft drie daermede gehandelt 
heeft, die heeft stracx weI duysenden gewonnen. Den schoen
maker, smith, timmerman, backer, kistenmaker, wever, peIser, 
die seggen: soude ick langher werken, ick can in een heel jaer 
met all mijn knechts so veel niet winnen, als ick bij desen handel 
doen can in een weke ende dat noch gemacklijck, bij goet gesel
schap in de comparitie, daer men lustich teert en de gelt toe
crijght. Maer deze goede luyden letten niet op 't bedroch datter 

12 onder schuylt, noch hoe dat se lelijck verleyt werden; / want het 
wort bij eenighe verresiende en verstandighe luyden geoordeelt 
datter twintigh, dertigh oft meer persoonen int land sijn, die 
met haer subtilheyt veele duysenden het net over 't hooft halen, 
bedrieghen ende haer beurse ledigh maken, 't weIck geschiedt 
can sijn op dese wijse. Tot Haerlem, Leyden, Gouda, Amsterdam 
etc. ende eenighe andere steeden,sijn eenighe capitale bloemisten, 
die hare hoven lange jaeren met bloemen vervult hebbende 
ten lesten niet en wisten, wat daermede te doen, want sij vercoch
ten heele bedden vol, dat 't stuck op een stuyver oft twee quam 
te staen, daeronder sulcke bloemen waren daer men nu well 2 
oft 3 hondert gulden geeft; dese luyden, segge ick, hebben tsa
mengespannen (alhoewel niet bij contract, mach het evenwel 
bij communicatie geschiedt sijn) haer bloemen op gelt te houden 
ende hebben eenen rniddel gevonden om die te vent en ende 
verteren. 

Astutus, een van dese voornoemde bloemisten, heeft aen 
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Simplicius, een van sijn bekenden, die in sijn hoff quam, de bloe
men seer gepresen ende hem geseyt datter proffijt mede te doen 
was, waerop hij hem een partijken vercoopt voor een somme 
gelts, als voor exempel voor hondert gulden, met conditie, indien 

13 hij ten naesten jaer die niet / begeert, dat hij die voor 120 gulden 
sal weder nemen. Simplicius dunct dit sijn reedelijke ende eer
lijke conditien; hij accepteert den coop en de seyt sulcx aen sijnen 
bekenden vrient, Piger, die denct: isser so gemacklijck gelt te 
verdienen, ick wilder mede aen, den welcken sulcx mede ver
telt aen sijne bekenden Textor, Pellio ende andere, die gelijck 
als hij mette minsten arbeyt meest beholpen sijn. 't J aer om sijnde, 
Simplicius neemt sijn bollen op ende vint veel avancy ofte affset-: 
ten; hij denct: nu sijn mijn bloemen verdubbelt, sijnse Astutus 
120 gulden weert, mij oock; hij behoudt die en de roemt dat hy 
cent per cent gewonnen heeft, ende betaelt aen Astutus de hon
dert gulden. Pigher ende sijn gesellen denken: can men met 
leedigh gaen so een somme gelts verdienen? Sij gaen mede bij 
Astutus, die haer de proffijten mede schoon weet voor te stellen; 
hij houdt nu de sijne wat duyrder, waerdoor sij te meer geport 
worden. Sij coopen allen bloemen ende planten haer hoven voll 
ende so crijght Astutus 't gelt van Simplicius ende andere in 
sijn beurs ende de andere de bloemen in haeren hoff, en de so 
ist v<l;n d'een tot d'ander gegaen. Want 't oude spreekwoord is 
waer ende in dese saeke geverifieert: eenen geck maeckt er veel; 
sij maken maelcander ,op ende hebben ons lant met gecken ver
vuH. 

14 Ende alhoewel / Astutus ende sijn complices oock weI weder 
een bloeme van andere oft van malcanderen coopen, so en is 
sulcx aen Simplicius ende de sijne maer een sterker spoor om 
henluyden in haer verderft voort te doen loopen, ende is alleen 
een deckmantel om den gemeenen man te blintdoeken, want 
(letter op) Astutus vercoopt weI thien bloemen daer hij maer 
een en coopt, ende alhoewel geseyt soude conn en werden dat hij 
meer te vercoopen heeft als andere, dat weI waer is, so .en coopt 
hij even weI niet als om andere simpele luyden bij den neus 
te leyden ende sijn doen ·een schijn te geven. Want eylieve, let 
doch eens wat voor luyden, dat Astutus ende sijn complices sijn; 
sijnt niet meestendeel Mijnisten, fijne broeders, die 't meestendeel 
in haren handelloos ende doortrapt sijn, te ergh voor veel~uyden 
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om met hen te handelen? Want hoe men 't maect met veele, men 
is haltf bedroghen ende sulcx is so notoir, datter een spreekwoort 
off geworden is, dat als men halff bedroghen is, dat men dan 
seyt: dat is een meniste streeck, daer ick mijn niet voor gewacht 
hadde. De reste die hun volghen, sijn 't niet Jooden en de ban
queroetiers oft niet veel beeter, die een reyse ander luyden goet 
vercoopmanschapt, verslampampt oft verturelurt hebben ende 
nu weder met dese listighe practique meerder luyden 't gelt 

15 uyt / de beurse (te) locken ende (te) bederven dan se te vooren 
gedaen hebben? Voorts en sijn 't niet meer als ambachtsluyden 
ende andere, die door de ledigheyt en de geselschap verleyt sijnde 
met hope van groote proffijten mede de geckscappe aentrecken 
ende van dese fijne broeders in haer uyterste ruyne geleyt wer
den, dewelcke als te beduchten is te laet sullen beclaghen dat 
se haer voor sulcken ministenstreeck niet gewacht en hadden. 

Maer letter eens op, hoe dat de~e arme simpele lieden sullen 
bedroghen werden (dit eerst voor eenen vast en gront leggende, 
dat dese handel niet lange can duyren, gelijck sij alle selff ge
tuyghen, jae geen jaer oft twee, ende tegh,en hare opinie alreede 
langher geduyrt heeft dan sij gemeynt hadden). Wij sullen daer
toe een exempel voorstellen aldus: Astutus vercoopt in October 
een Tulpa Gouda voor f 350,- aen Jan de Wever, die hij in de 
comparitie in November weder vercoopt 'voor 400 gulden aen 
Dirk de Schoenlapper, Dirk vercoopt die weder in December 
aen Pieter de Snijder voor 450 gulden, hij vercoopt die weder in 
January aen Comelis de Leydecker voor 500 gulden ende die 
vercooptse weder aen Teunis de Glaesmaker voor 550 gulden, 

16 die vercooptse weder in Meert aen / Willem den Hovenier voor 
fl. 600,- ; hij vercoopt die weder aen Gerart de Sackedrager 
in April voor 650 guldens, hij vercoopt die weder aen Joost 
den Twijnder in Meij voor 700,- ende die vercooptse weder in 
Juny aen Jan de Ketelboeter voor 750 gulden, en de omtrent 
dese tijt worden de bollen opgenomen. Is hier nu niet eenen 
treffelijken handel? Elck wint 50 gulden in een maent tijts sonder 
een duyt te verschieten ende dat noch in de comparitie, daer 
men dagelijck bij goet geselschap drinckt, wermpt, goetcier maect 
ende noch gelt toecrijght van de wijncoopen. 't Is te wonder 
soet I Maer weet ghij weI dat als in een rat van een uyrwerk maer 
eenen tant oneffen is, het geheele werck stil staet, want ge-
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nomen (alst gebeurt is) dat den eersten cooper Jan de Wever 
op de leverantie geen gelt en heeft te betalen, oft dat hij onder
tusschen is gestorven ende sijn eerlijck hantwerck verlaten heb
bende, in steede van noodruft voor sijn familie, een deel bloemen 
voor sijn huys vol kinderen naerlaet, wie sall dan de bloem ont
fanghen? Oft 't gelt aen Astutus betalen? Ende Astutus denken
de: de bloem die ick voor 350 gulden vercocht hebbe, gelt nu 
750 gulden ende Jan de Wever mij niet betalende, so ben ick 
(volghende het Tulparecht) van de coop ontslaghen, laet de 
andere coopers en de vercoopers daer Jan weder aen vercocht 

17 heeft I ende so volgende, malcanderen soeken, seght mij nu eens: 
hoe sall Dirck de Schoenlapper varen als Pieter de Snijder segt: 
ick wil hebben dat ghij mij de bollevert, want ick heb die weder 
aen Comelis de Leydecker vercocht, die mij pordt om die te heb
ben, also hij sijn woort met Teunis de Glaesmaker houden wiI, 
ende moet, wil hij sijn credit behouden? 

't Is notoir ende als boven gheseyt, de bloemisten en. coopen 
de tulpa niet om haer plaisier, maer om weder te vercoopen 
ende proffijt aen te doen, maer alhoewel een boll tien, twintigh 
of meermalen vercocht wert, so moet er evenwel ten lesten 
een man sijn die se ontfangt ende gelt sal moeten geven. Neemt 
dan, dat Jan de Wever int leven blijft ende voorts alle de boven
genoemde persoonen tot den lest en toe, ende aen alle de leve
rantie wert gedaen, so sall ten lesten Jan de Ketelboeter de pap 
moeten coelen, ende de 750 gulden betalen. Waer sall hij die 
halen? Hij heeft geen gelt ende liever dan hij de bloem niet soude 
ontvanghen ende 't verhoopte profijt missen, hij neemt het gelt 
op intrest, sijn credit is niet genoech, hij stelt een van sijn 
vrienden te borge, hij ontfanght de boll, plantse weder, doch 
ondertusschen coomt de verandringhe ofte affslach (die alle 
bloemisten so seeker houden dat coomen sall), doet sijn bol, 
daer hij 750 gulden voor heeft gegeven naer advenant van andere, 

18 maer twee oft drie gulden I gelden. Seght mij nu hoe sal Jacob 
de Ketelboeter varen? (Can hij wat boeten, 't sal hem weI te 
passe coomen.) Het gelt dat hij op renten nam, moet betaelt 
sijn, hij heeft niet waermede de bloemen sijn affgeslaghen, hij 
is bedorven, hij can niet betalen; men spreect de borghe aen, 
die moetet opleggen ende betalen ende is daerdoor oock ge
ruyneert. Dit is het eynde en saIl 't eynde sijn van vele luyden 
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die haer so diep in des en handel Iaten inwickelen. Men soude noch 
verscheyden inconvenient en die daer uytspruyten, connen voort
brenghen, maer om cort te sijn, wil noch eens vraghen off ghij 
bloemisten weI gelooft, datt aIsser eenigh dispuyt onder u ont
staet van coop van landen, huysen, juwelen, meubelen ende an
ders teghen tulpen (0 grootste geckheyt), off de magistraet off 
rechter oock recht soude doen; ick geloove neen. Want, als voor 
des en geseyt, de partye gegraveerde [sic] de helft, jae tiendubbelt 
over bedroghen sijnde, soude met reden moghen seggen dat hi] 
mach werden gereleveert. 

't Is een groff abuys ende bedriegerije, dat men de Iuyden wil 
wijs maken dat de bloemen in ander landen getrocken werden, 
ende daerom hier te lande weI op sijn prijs sullen blijven. De bIoe
misten, als boven is geseyt, twijffelen selffs dat het niet can duy-

19 ren, ende dit niet waer en is, maer aIleen uytgestroyt I om de 
luyden te locken. Maer .seght mij doch, in wat Iant soude dit 
doch sijn? Is 't in Vranckrijck (als sij uytstroyen), ick vraghe 
dan wat men aldaer mede doet; eet men die, werden die gecon
sumeert oft anders gebesight, ick gelove neen, maer dat men die 
aldaer mede plant gelijck als hier, ende so salt daer oock in 
corten tijt vervult werden sowel als hier. 

Wij lezen in de historien, dat in voorgaende eeuwen verschey
den gedenckwaerdighe saeken geschiet sijn, die wij met verwon
deringhe aenmerken, als van groote dierte, van groote overvloet 
ende goeden coop, oock seer subyte veranderinghen etc. 't Sijn 
dinghen die aIle eenighsins met reden ende goede gronden, doch 
alle door de bestieringhe Godts geschiet sijn, maer ick en weet 
niet hoe onse eewe het aen de toecomende connen verantwoor
den, dat wij in onse tijt suIcken lant vol blomgecken hebben, 
die voor een blom niet en soude willen nemen so veel costelijke 
eetwaren als onlangs in een lijste (in een boekgen, geintituleert: 
"Ondeckinghe van de dwaesheyt dergeener die haer bloemisten 
Iaten noemen") gestelt is. Wij en behoeven tot de naeste ewe 
niet te wachten, want ick en weet niet hoe wij het voor Godt 
ende de werelt sullen verantwoorden, suIcken dertelheyt ende 

20 brootdronkenheyt te gebruy ken met een I nietighe tulpa, daervoor 
sovee! duysenden te geven, daer veele van dese bloemisten nau
welijck een schelling om Godts wille souden willen geven aen die
geene die so grooten gebreck hebben.. Jae, lett eens op ons na-
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buyrich Duytslant, hoe veel vroome luyden sijnder verdreven, 
verjaecht, verstroyt, hoe veele van honger versmacht! Hebben 
wij middelen om bloemen te coopen, hoeveel te meer behoorden 
wij henluyden met onse middelen te assisteeren, dat se tenmin
sten van geen honger vergaen. Maer 't is te vreesen dat onse 
dertelheyt Godt so vertoornen saIl, dat wij weerdigh sullen sijn 
gelijck als sij mede gestraft ende gecastijt te werden; off dese 
dertelheyt ende overdaet, di,e met de tulpen gebruyct wert, geen 
voorboden en sijn van ons verderff en de ruyne, soude all grote
lijck te beduchten sijn, twelck Godt genadelijck verhoeden will. 

Veel meer soude connen geseyt werden tot waerschouwinghe, 
maer om niet all te lange op dese materie te blijven staen, saIl 
coomen tot de vraghe in 't begin voorgestelt, 

(4) oft men desen onwettelijcken handel niet en behoort te 
verbieden, ende vooreerst daer op aenmerken dat het de politique 
overheeden haren schuldighen plight ende ampt is, sorge te dra-

21 ghen dat alle goede / Of9.re in de Republique werde onderhouden, 
aIle abuysen soeken te provenieren, daervoor de gemeynde oft 
verleyt oft bedorven soude conn en werden. AIle ambachten, 
neringhen, hanteringhen hebben haere gild en om op haere nerin
ghen goede toesicht te nemen, ' opdat door het misbruyck van 
d'een oft d'ander gildebroeder de reste niet vercort oft bedorven 
en wort. Datter een apparente ruyne voorhanden is (over de 
ingesetenen bloemisten in ons lant), roept alle de werelt en de 
is oock hiervooren aengewesen. Wert daerom gevraecht oft het 
oock niet weI van noode en is, dat onse wettighe overigheden die 
in alle voorvallende saeken een wacker ooghe over 't gemeene 
beste sijn houdende, oock ordre stelden in dit misbruyck der bloe
men oft bloemcoperij om also 't verderft van veele te provenieren ? 
Want het een saecke van groote gewighte en de consequentie is 
te sien dat veele luyden haer eerlijck beroep verlaten hebbende 
alleenlijck op de bloemcoperij leedigh gaen, waerdoor het ge
beurt datse niet alleen selve maer oock diegeene die bij haer oft 
onder haer plachten te arbeyden ende den cost voor haer ende 
haer familie te verdienen, mede moeten leedigh gaen; sij plachten 
haer te evertueeren in 1) eerlijke hanteringhe ende andere te em-

22 ployeren, doch nu leedigh gaende / in haer verderff loopen. Want 
't eynde van dese bloemcoperij aengemerct sijnde, gelijck boven 

') zich toe te. leggen op. 
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is geseyt, watt saIl van dese luyden dan worden; sij sijn geruy
neert ende sij coomen te sterven; wie sall dan wijff ende kinderen 
de cost geven? Sal men niet coomen .aen de diaconie oft aelmoes
seniercamer oft andere arme-bedeylders, die alreede swaer genoch 
belast sijn? Datter een ruyne voorhanden is van veele, geloven 
de bloemisten selve, maer elek hoopt de sijne quijt te sijn, eer de 
ruyne coomt; evenwel 't is seeker, den lesten man moet gelt 
geven. Oft nu de magistraet suleken ruyne niet en behoorde te 
provenieren, is hier de vraghe. 

Men kent noch menighte van menschen int leven, die over 30 
oft 40 jaren geleeft hebben, dat doentertijd mede een groote 
ketterije onder de luyden van bloemisten was, alhoewel nergens 
nae so groff als nu. Doen roemde men mede dat se veel duysen
den gewonnen hadden, maer men heeft door observantie be
vonden, datt het meesten deel oft gebanquerottert oft seer ann 
gestorven sijn, waervan men des noot sijnde man en peert (als 
men seyt) soude connen noemen. Ende 't is te vreesen, dat sulcx 
nu al weder geschieden saIl. Is daerom al weder de vraghe oft 

23 sulex bij de politique overheyt I niet en behoort te werden ge
provenieert, want eenen die banquerotteert, en bedertt niet aI
leen hem selven maer veel ander luyden die hem gecrediteert 
hebben. De maniere hoe sulex soude connen werden geprevenieert 
oft verhoedet, en wil ick henluyden hier niet voorschrijven. Want 
wij hebben Godt loff in ons vaderlant weI cloeke verstandighe 
ende verresiende luyden genough, die daerin weI een bequamen 
middel sullen weten te beramen, so sij sulcx noodigh achten sullen. 

Maer genomen datter eenighe politique consideratien mochten 
sijn, waerom men sulex niet en sonde connen oft willen verbieden, 
die mij nochtans onbewust sijn, so soude ick dan alweder vra
ghen, oft men niet behoorde een impositie te stellen op de 
bloemcoperije sowel als op den tobacq, die in roock verdwijnt 
ende nochtans groote sommen opbrenght tot's lants behoeft. De 
bloemcoperij behoort mede de lasten van ons vaderlant te helpen 
draghen, want diegeene die twee oft drie duysent gulden voor 
een boll oft tulpa geeft, soude oock weI 40 oft 50 gulden in 't ge
meene lants middelen moghen geven, ende andere naer adve
nant, daermede men de arme gemeynte soude moghen ontlasten, 
oft ten minsten, t'avont oft morghen, als sij met haer quanselen 
en quisten haer wijff en kint sullen bedorven hebben, eenigh 
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24 onderhout moghen crijghen / dat anders geheel en de al tot laste 
van de gemeente sal coomen, dat nochtans niet en behoort. 
Daerom, indien het niet en souq.e connen werden affgeschaft, als 
mijns bedunkens seer weI soude connen geschieden, so soude 
men seer weI eenighe impositie daerop connen stellen, ende 
bequamelijck connen werden gecolecteert. 

Tot besluyt so sal ick een waerachtigbe historie tot een exempel 
verhalen, dat t'Amsterdam gebeurt is, daermede de bedriegerij 
claerlijck can gemerkt werden. Sekere bloemist (den naem om 
eerbaerheyt verswijgende) vercocht aen verscheyden persoonen 
tulpaes in droghe bollen, seggende deselve . te sijn admiraels, 
generaels, goudaes, brabansons ende diergelijke geckasons, 
gelijck sij die onder haer noemen, deselve vercopende voor groote 
prijsen. Een van de coopers, ~jn boll geplant hebbende ende wat 
nieusgierigh sijnde, soect in de eerde naer de boll, die hij bevont 
los ende ongewortelt te sijn; deselve uyt de aerde nemende 
sach datter onderaen daer de wortel uytcoornt, een gaetjen was, 
ende suspecterende het bedroch gaet hij den vercooper, seyt dat 
sijn boll niet gesont en was; den vercoopervreesende ondect te wor
den, seyt datelijck tot antwoorde: 't is weI, ick salse wedernemen, 
ick weet den man die se mij vercocht heeft; ende restitueert den 

25 cooper sijn gelt. Dit en bleeff / so secreet niet, oft het is ter ooren 
van d'een ende d'ander [gecomen] ende voorts aen veele van die
geene daer hij de bloemen aen vercocht hadde, jae worde tot in 
andere steden onder de bloemisten verbreyt, sodat elck in d'eerde 
so<;b.t; sij vonden aIle hun bollen diese van desen man gecocht 
hadden, onderaen bedorven, sij geven hem de bollen weder, hij 
restitueert het gelt ende seyt altijt: ick weet den man diese mij 
gelevert heeft, sonder dat men tot noch toe oyt heeft gehoort 
dat hij yemant heeft gesocht, veel min gevonden. Maer dit was 
sijn schelmerij: hij hadde allerley slechte bollen genomen ende 
seer subtylijck onder aen de staert, daer de wortel uytcomt, met 
een naelt een gaetgen gemaect ende daerdoor het herte van de 
boll gequetst, dat het nootsaekelijck moste bederven ende uyt
gaen. Nu hij hadde op dese maniere aen verscheyden voor veel 
duysenden aen bollen vercocht; ende hadde dit bedroch niet bij 
gevall ontdect geworden, hadden dese coopers niet alle haer 
gelt quijt geweest ende hij henluyden looselijken bedrogen? 
Want als de bloemen uyt geweest souden hebben, dan soude hij 
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geseyt hebben: ick en can die in een andermans hoff niet bewaren. 
Doch ofter op desen tijt, dat de eerste coopers een boll voor 

hondert gulden gecocht hebbende ende den coop daernaer door 
verscheyden handen tot op ses hondert gulden geclommen is, 
oock niet veele vercoopers en sullen sijn, die sullen seggen: de 

26 boll is uytgegaen, want aile bloemisten sijn niet / even vroom. 
Wat confusie ende oniusten, processen, kijvinghe, jae vechterijen 
daeruyt sullen moghen ontstaen, can een yegelijck oordeelen 
ende dienvolgende en can noch en behoort niet te bestaen. 

Daerom .eyndigende mette woorden van den Prophete J esaia, 
Cap. 40 Verse 6: Alle vleesch is hoy ende aile sijne goedertierent
heyt als een bloem op den velde; het hoy verdorret, de bioeme 
verweleket, want des Heeren Geest blaest daerin, jae het volek is 
het hoy, het hoy is verdorret, de bioeme verweleket, doch het 
woort onses Gods bIijfft eewighIijck. So sail het gaen met aile 
de gecke bioemisten, die als hoy sullen dor werden en als bloemen 
verwelcken, maer aIle eerlijke neringhen, hantwerken ende coop
manschappen sullen bestaen ende altijt geduyrigh sijn, want 
over dese street ' den seghen des Heeren, die geseyt heeft: int 
sweet Uws aensighds sult ghij u broot eten, ende niet in malIe 
coopmanschappen, ende 't woort des Heeren blijfft ewighlijck, 
daer ter contrarien hier den Prophete seyt, dat in de bloemen 
des Heeren geest blaest, datse verdorren ende verwelcken, dat 
is te niete gaen. 

Finis. 

De bladzijden 27-62 van lut handschrift bevatten nog copieen van 
de 1Jolgende gedrukte pam/ktten, hier en daar van een inleidenden 
tekst voorzien: 

27 In desen jaere 1637 isser in den Almanack gedruct tot Utrecht 
by Amelis J ansz., onder de cluchten dit volgende in den Almanack 
gestelt: 

TULPA LOFF 

[zie Werken XI, no. I2, pag. I3Il 

27-29 Hierna voIgt een opmerking over de hooge prijzen der tulpebollen, 
die gelijk is aan de "Toegift" inhetpamflet "Clareontdeckinghe" 
(Werken XI, no. I, pag. 82, 83). 

In de maent van Meert oft Aprill 1637 isser een schielijcke 
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subyte veranderinghe ofte affslach in de bloemen gecoomen, 
dat die den eenen dach veel duysenden voor sijn bloemen conde 
crijghen, den anderen dach gansch geen gelt daervoor en conde 
becoomen. Daerop sijnder uytgecoomen veele gedighten, schrif
ten ende onder ander dit mandament als voIgt 

29- 35 MANDAMENT OP ENDE JEGHENS ' DE HEYDEN EN . TURCKSGHE 

TULPBOLLEN. [zie Werken XI, no. 2, pag. 88-9IJ 
37-4 1 FLORAES ZWIJMEL-SNICKEN. 

[zie Werken XI, no. 22, pag. I 60-I63] 
42-44 LAATSTE SNICKEN VAN EEN GEEST-GHEVENDE HAERLEMMITER. 

[zie Werken XI, no. 4I, pag. 278-280J 
45-49 DOOD-RoLLE ENDE GROEFFMAAL VAN FLOORTIE FLORAAS. 

[zie Werken XI, no. 27, pag. I74-I77. 
De volgende regels wijken at van den aldaar atgedrukten tekst: 

r. 12-14: "In de row, doch Bol vooraen, 
Dan Warrees en Coelbiers Aertje, 
Keet'laer, Rey, Jaap met sijn vaartfe" ; 

r. 21-23 : "En daerbij noch Schapesteyntie, 
Gaet met een tot Casteleyntie, 
So voort tot van Markens ras" 

r. 30 : "Scharp, Jan Olingh en van Halmen," 
r. 34-36: gelijk de variant aldaar.] 

INVENTARIS VAN DE NAGHELATEN GOEDEREN VAN WIJLEN 
FLOORTJE FLORAAS 1) . 

Admirael van Enkhuysen, Brandenburgher, Cenecourt, Dolo
bella, Egmont, Fabry, Gouda, Haghenar, Jory, Latour, Max, 
Nonswit , Olinda, Perel, Rijswijker, Hayblom, Tourlong, Viceroy, 
Weeskin - ende veel m eer andere . 

50-54 TESTAMENTS OPENINGHE EN UYTDEELINGHE, GHEDAEN BIJ DE 

VRIENDEN ENDE ERFFGHENAMEN VAN WIJLEN FLOORTJE FLOO
RAAS. [zie Werken XI, no. 28, pag. I80-I83] 

55-59 BUYRE-PRAETJE TOT VERTROOSTINGHE VAN JANTIE FLORAAS. 
[zie Werken XI, no. 20, pa.g I52-I55J 

60-62 OPWECKINGHE VAN DE SLAPENDE FLORA. Annagramma, oft 
Flora naemletters sin: Rol-af. 

[zie Werken XI, no. 40, pag. 275 2)-277J 

1) VgI. Werken XI, p. 178, 179. 
I) De ondertitel van dit no. is bier niet juist weergegeven. 



IV 

KINDERARBEID IN DE ZEVENTIENDE EEUW IN DELFT, 

MEDEGEDEELD DOOR PROF. MR. N. W. POSTHUMUS 

Het ligt niet in mijn bedoeling de geschiedenis van den kinder

arbeid in de zeventiende eeuw te Delft in haar geheel te behandelen. 

Zelfs al zou ik dit willen, dan zou dit niet mogelijk zijn, daar uit 

het Delftsche gemeente-archief, hoe goed ook geordend, een zeer 

groot aantal bescheiden over de textielindustrie, waarin naar onze 

ervaring de kinderarbeid in vroeger dagen het meest voorkwam, 

verdwenen is. Ik wil hier slechts een tweetal stukken uit de jaren 

dertig der zeventiende eeuw publiceeren, waarin, naar mijn weten 

als hooge uitzondering, door de overheid zelve mededeelingen betref

fende de behandeling van jonge kinderen door hun werkgevers worden 

gedaan. Zelf heb ik getracht v~~r die eeuw statistisch den omvang 

van den kinderarbeid te Leiden vast te stellen, die zeer groot bleek 

te zijn. Ook cijfers omtrent loonen en gegevens aangaande de op

leiding konden daarbij worden verschaft, maar eigenlijk bleef dit 

alles toch ietwat aan de oppervlakte. Statistieken kunnen weI veel 

leeren omtrent een verschijnsel, en de plaats ervan in het milieu 

beter doen begrijpen, maar de menschelijke stem, de vreugde of de 

smart, het protest, of de verontwaardiging spreken er niet uit. Het is 

daarom uit sociaal-historisch oogpunt van belang, dat in het tweede 

hierachter gepubliceerde stuk de gezamenlijke burgemeesters van 

Delft onverholen weergeven, wat hun over de behandeling van jeug

dige kinderen, die voor rekening van een combinatie van ondernemers 

in de DeUtsche lakenindustrie te werk gesteld waren, bekend was. 

De kinderarbeid was, dat weten wij nu weI, in de zeventiende 

eeuw in de Rcpubliek een veel voorkomend verschijnsel. Van onder

nemersstandpunt was het verklaarbaar, dat men uit eigen aandrift 

naar goedkoope of goedkoopere werkkrachten zocht om de productie

kosten laag en dus de winst grooter te doen zijn, of weI, wat voora) 

meer in de tweede helft der eeuw het geval was, de zeer dreigende 

concurrentie van het buitenland noopte tot te werkzetting van kin-
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deren, teneinde zelf economisch te kunnen blijven bestaan. Van beide 
fasen zijn in de Leidsche textielindustrie voorbeelden te over. De 

kinderarbeid was dus een gewoon verschijnsel, dat, waar het voor

kwam, algemeen aanvaard werd. Eerst tegen het eind der acht

tiende eeuw zou hierin verandering komen. Vandaar dan ook, dat 

zelfs in den bloeitijd der industrie geen protesten tegen de exploitatie 

van jonge kinderen en jeugdige personen gehoord werden, toen de 

echte nood hiertoe nog geen aanleiding gaf. Geen philantropisch of 

sociaal voelende personen verhieven er hun stem tegen. Misschien 

mag men dit met godsdienstige of moreele opvattingen van dien tijd 

in verband brengen, die den arbeid van den mensch van groote betee

~is voor zijn toekomstig heil zagen. Niet alleen had voor den Cal

vinist de arbeid opvoedende waarden in dit bestaan, ook voor het 

hiernamaals was hij van bijzondere beteekenis. 

Een natuurlijke bron van bescherming ontbrak veelal op het 

gebied van den kinderar~id. Daar het vooral weeskinderen waren 

die door de besturen der weeshuizen bij ondernemers te werk gesteld 

werden, kon de stem der ouders niet gehoord worden. Hetzelfde 

gold ten opzichte van de talrijke kinderen, die van elders kwamen, 

hetzij als zwervers, hetzij door hun ouders gezonden. Waar kinderen, 

wier ouders nog leefden, bij stadgenooten werkten, was hun leven 

uitteraard minder moeilijk. 

Tegen den kinderarbeid als zoodanig ging dus geen stem op; weI 

echter tegen de uitwassen. Het stadsbestuur van Leiden heeft zich 

vanaf 1636 hiermee bezig gehouden. Zijn standpunt was toen, dat 

de werkgevers met de bij hen te werk gestelde kinderen "niet chris

telijk leefden". Er werden toen twee personen aangesteld, die een 

algemeen toezicht op de leerjongens moesten houden. Kort daarop 

werd dit toezicht aan het bestuur der lakennering opgedragen, dat 

als arbeidsinspectie (inspectie in de werkplaatsen) kon optreden. 

Weer iets later, in 1648, werd door hetzelfde stadsbestuur een school

meester benoemd om den kinderen in de huizen van hun me esters 

onderwijs te geven '). In Amsterdam liet de keur op de bedelarij ,:an 

1597 de opzieners der armen over de ambachtskinderen toezicht 

houden ten aanzien van de juiste naleving van het met hen gesloten 

arbeidscontract. Toezicht op hun arbeid was dit nog niet. In Delft 

heeft, zooals uit de hierachter volgende publicatie blijkt, geen in-

') Vgl. mijn Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, III, bIz. 603 v.v. 
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grijpen van bet stedelijk bestuur in den kinderarbeid plaats gevonden, 
toen er toch weI reden voor was geweest. Een groep ondernemers had 

in 1636 deze overbeid wegens wanprestatie in de beloofde tewerkstel

ling van weeskinderen in verzuim gesteld. Het stadsbestuur maakte 

in zijn weerschrift begrijpelijkerwijs van de gelegenheid gebruik en 

kaatste den bal terug door zijn verontwaardiging te luchten over de 

schandalige bebandeling, die de kinderen van de zijde hunner werk

gevers hadden ondervonden; verder ging het niet. 

Voor ik tot de feiten overga, moet een enkel woord gezegd worden 

over de algemeene factoren, die op het te werk stellen van kinderen 

van invloed waren . Daar het hier een geval van weeskinderen be

treft, beperken wij ons daartoe. 
In het begin der zeventiende eeuw, midden in d en tijd dat de Repu

bliek een industrieele revolutie doormaakte, was er een groote trek 

van werkzoekenden naar de nijverheidscentra. Duizenden van hen 

konden slechts hun arbeidskracht het hunne noemen. Dat hun al

gemeen sterftecijfer hooger was dan dat van beter gesitueerde maat

schappelijke groepen is waarschijnlijk, maar niet bewijsbaar. WeI 
staat vast, dat in de groote pestepidemies, die in de eerste helft der 

eeuw herhaaldelijk in Holland optraden, de armere wijken, waarin 

menschenmassa's opgekropt leefden, het meest getroffen werden; 

reeds cen doorbladeren der sterfteregisters uit dien tijd laat dit zien I}. 

Anderzijds mag men met vrij groote zekerheid aannemen, dat de kin

derrijkdom in de armere klassen ook toen grooter was dan in de andere 
groepen. Statistiscb is dit nog niet nagegaan, is dit ook beel moeilijk 

te doen, omdat men daarvoor over zeer bijzonder materiaal moet 

beschikken, dat de oude registers doorgaans niet opleveren J}. Mij 

1) Pest-epidemieen waren er in 1599, 1604, 1605, 1617, 1624, 1625, 1635, 1655 
en 1664. Zie voor Amsterdam de studie van Dijkstra, Een epidemiologische 00-
schouwing van Nederlandsche pest-epidemieen der XVIIe eeuw. Buiten Amster
dam en Leiden werden in de Republiek ook Deventer, Dordrecht, Groningen, Haar
lem, 's-Gravenhage en Rotterdam door de pest bezocht. 

J) In het voorbijgaan wi! ik hier op een dergeJijke mogeJijkheid wijzen. Er 00-
staat, zooals men weet, te Leiden een telling der geheele aanwezige bevolking in 
het jaar 1581, huis- en zeIts gezinsgewijs, met opgave dus van het aantal kinderen 
en oak van de beroepen. Daar uit dit laatste gegeven zeer weI de personen uit te 
scheiden zijn, die in sociaal opzicht tot de 'arOOiders en de armere klassen behoar
den, is het door de combinatie der beide gegevens mogeJijk de kinderfrequentie in 
de verschillende maatschappelijke groepen te OOrekenen. Misschien heb ik zeIt 
nog de gelegenheid hierop binnenkort terug te komen. Elk statistisch gegeven over 
OOvolkingsverhoudingen in ons vroeger volksOOstaan is van niet te onderschatten 
OOlang. Ik wi! hier nu niet verder op ingaan. Vgl. mijn hierboven aangehaald werk, 
II, bIz. Hl v.v. In mijn voordracht voor het Zesde Nederlandsche Philologen
congres 1910 over "Bevolkingsverhoudingen in een Hollandsche stad op het eind der 
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is verder slecbts een uitspraak bekend, die de meening dat de ar

beidersgezinnen kinderrijker waren dan die der meer gegoeden, be" 

vestigt. De passage dateert uit het jaar 1642, ongeveer dus uit den tijd 

waarover de hier gepubliceerde teksten bandelen, en luidt : "Ende gy 

weet oock weI clat de werckluyden twee maal meer vermenigvuldigen 

als de luyden van qualiteit, die zooveel insicbten bebben, daer de 

werckluyden met de gesondheit van harer banden tevreden zijn om 

te bouelicken". Deze uitspraak is uit Leiden afkomstig, maar bet is 

moeilijk aan t'e nemen, dat de gedragingen van eenzelfde groep der 

bevolking in denzelfden tijd in de eene Hollandsche stad van die in 

een andere stad in Holland zou afwijken . 

Kort na 1600 werd door deze factoren in verschillende steden een 

toenemend aantal arme weezen aangetroffen; ja, bet beette zelfs, dat 

een aantal ouders naar een bepaalde stad trokken, omdat zij wisten 
dat hun kinderen daar na hun dood niet onverzorgd zouden achteT" 
blijven, van welk geloof zij ook waren. Met den groei der stedelijke 

bevolking nam ook bet getal der wee zen toe en daarmee niet aIleen de 

zorgen der weesbuisbesturen, maar ook de gelegenbeid, van de bun 

toevertrouwde kinderen profijt te trekken. Waar bet eerst "ver

huren" van weeskinderen bier te lande begonnen is, is niet na te gaan; 

in elk geval vindt men al in 1575 door een ondernemer den wensch 
geuit, dat de overheid kinderen boven de 9 jaar bescbikbaar zou stel

len; weeskinderen in bet bijzonder werden toen nog niet genoemd. 

Misschien dat men daaraan toen nog niet dacht; in elk geval was dit 

op het eind der zesfiende eeuw wei het geval. Er waren toen dus ver-' 

schillende categorieen van kinderen, die, buiten elk geordend leerling
wezen om, voor t ewerkstelling in de industrie in aanmerking kwamen. 

Tot beter begrip van het hier te behandelen geval van kinderarbeid 

moeten wij nog wat verder uithalen en ons tot de textielindustrie van 

Amsterdam wenden. Deze schoot daar in tegenstelling met Leiden 

slechts heel moeizaam wortel; van een geregelden groei was geen sprake, 
weI van een aantal soms ietwat wilde pogingen. De keur op d e lakenhal 

van 1616 1) kan weliswaar niet zoo betiteld worden; er werd toen een 

hal opgericht, waar, ter ondersb~uning van de pogingen der burgerij, de 

16e eeuw" heb ik dit onderwerp ter zijde gelaten. In elk geval zullen alleen de in de 
gezinnen aanwezige kinderen geteld kunnen worden, niet aile kinderen die in een 
gezin geboren werden. 

1) Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfswezen en het gilde
wezen van Amsterdam, II, nos. 166, 283, 322. 
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l~kens ten verkoop konden worden aangeboden. Van denzelfden dag is 

ook een keur op de lakenindustrie zelf ') . De keur was eveneens sober, 

en had met haar 26· artikelen niet het opgeblazen voorkomen van de 

keur op de saainering van twee of van die op de fusteinnering van ruim 

vier maanden later 0). Uit alles blijkt, dat een ontwikkeling van on

deren op, door de kunstmatige vestiging van lakendrapiers in de stad, 

lliet slaagde. Vandaar dat bet stedelijk bestuur zich bereid verklaarde 

financieelen steun te verleenen. Zoo werd reeds eind October 1614 aan 

drapiers uit Aken en elders, die zich in de stad wilden vestigen, een 

subsidie .van 1200 en bovendien 150 per weefgetouw toegezegd. Tot 

en met 1617 is op deze wijze aan 70 lakendrapiers voor het opricbten 

van 78 weefgetouwen steun verleend. 

Binnen een jaar tijds bleek echter reeds, dat men zich de zaak te 

gemakkelijk had voorgesteld. De binnengekomenen waren niet zeer 

kapitaalkrachtig, daarop wijst onder meer de uitvoerige regeling 

hoe de textielproducten op de lakenbal konden beleend worden 

- zelfs tot 75 % toe I - en evenzoo de oorspronkelijke opzet, dat 

aIleen, onbereide lakens ter hal mochten worden gebracht '). Het 

schijnt,. dat de industrie toch nog niet den vooruitgang vertoonde, 
dien men verwacht had. Er stonden toen in abstracto voor de stad 

twee wegen open; zelf directen steun verleenen door de vervaardigde 

stoffen geregeld tegen marktprijs over te nemen, of financieelen steun 

verleenen aan een eventueele groep van personen, die betzelfde wil

den doen. De laatste weg kon worden gevolgd. daar zich in het midden 

van het jaar 1615 gegadigden voordeden - als een "compaignie ofte 

beurse" aangeduid - die zich daartoe tot het stadsbestuur wendden. 

Dit verklaarde zich bereid, indien de zaak met 60 a 70.000 gulden 

zou worden aangepakt, daarbij 12 of 15.000 gulden als rente

looze leening te verstrekken 4). Ruim een jaar later bleek, dat 

Cornelis van Tongerloo, een vermogend koopman, zich er voor 

had gespannen, eerst aIleen. Hij had althans wol ingekocht en die 

"onder den drapeniers verdeelt tot het maken van wolle Iakenen" 0). 

Wij mogen hieruit concludeeren, dat de lakendrapiers, die zich in 1614 

in de stad gevestigd hadden, zoodanig economisch in moeilijkheden 

'} Aldaar, II, no. 323. 
'} Aldaar, II, nos. 339 en 351. 
'} Aldaar, II, nos. 319, 322 § 19. Kort daarop werden ook bereide (geschoren) 

lakens toegelaten. 
'} Aldaar, II, no. 214. 
'} Aldaar, II, no. 335. 
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waren geraakt, dat zij niet aIleen buiten staat waren hun bedrijf als 

zelfstandige ondernemers voort te zetten, maar zelfs bereid gevonden 

waren voor den koopman Van Tongerloo te werken. Anders gezegd, 

deze drapiers waren tot tusscbenmeesters afgedaald, die door een 

koopman van grondstoffen werden voorzien, die zij door bun ar

beiders lieten verwerken. Einde 1616 wordt ecbter Van Tongerloo 

reeds genoemd als sprekende uit den naam der "participanten van 

de drape rye van de wolle laeckenen"; hij vroeg toen voor zijn onder

neming aan de stad een subsidie van 40.000 gulden en bet vrije ge-_ . 

bruik van den zolder van bet Huiszittenhuis. Het stadsbestuur be

sloot daarop (22 December) aan de vennootschap voor den tijd van 

drie jaar t 30.000 voor te schieten, en weI aldus, dat t 15.000 zou 

uitgekeerd worden als de vennootschap t 50.000 fourneerde, en nog 

eens t 15.000 bij een volgende t 50.000 van de zijde der combinatie. 

Uit de stadrekening blijkt, dat door de stad inderdaad t 30.000 ge

leend is; wij mogen dus aannemen dat door de compagnie t 100.000 

bijeengebracbt en in de onderneming gestoken is, tezamen dus 

t 130.000, voor dien tijd een groot bedrag als kapitaal van een in

dustrieele onderneming. Maar aan de onderneming is door den dood 

van Van Tongerloo in 1617 vroegtijdig een einde gekomen, al maakt 

bet den indruk, dat bij al eerder aan bet opgeven van zijn pogingen 

beeft gedacht. Er was bij zijn overlijden een tekorl van bijna /12.000, 

waarin de stad zich bereid verklaarde voor t 6.000 bij te dragen. 

Zooals Van Dillen in zijn inleiding op zijn hier telkens aangebaalde 

groote bronnenuitgave beeft uiteengezet, blijkt dat bij deze onder

neming de kapitalistische figuur van den lakenreeder te Amsterdam 

zijn intrede gedaan beeft lang v66rdat dit te Leiden geschiedde I}. 

T~t zekere hoogte is dit waar; te Leiden ~rad pas omstreeks 1630 

als nieuwe figuur de lakenreeder op, die de vroegere zelfstandige 

drapiers van zich afhankelijk had weten te maken '). Maar er was toch 

ook verschil. Bij de lakenreeders bestond de uitgesproken neiging 

zooveel mogelijk het geheele productieproces onder hun contrOle 

te krijgen, van de grondstof af tot en met bet afgewerkte product, 
met inbegrip van het verven en scheren; ten aanzien van Van Ton

gerloo mag men dit niet uit de Amsterdamscbe gegevens conclu

deeren. Dit brengt ons als vanzelf op het mislukken der onderneming. 

De redenen van het falen zijn niet duidelijk. Van Dillen denkt aan 

1) Aldaar, II, inleiding, biz. XVII. 
') Vgl. mijn Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, III, biz. 503 v .v. 
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de wederverschijning van de Engelsche concurrentie op de Amster
damsche markt, wa~rvan zij door het handelspolitieke conflict tus

schen Engeland en de Republiek in 1614 tot einde 1616 verdreven was. 

N u lij kt het mij weinig waarschij nlij k, da t Van Ton gerloo in 1616 bij de 

opstelling van zijn plannen geen rekening met de na 1616 opnieuw 

opstekende Engelsche concurrentie zou hebben gehouden; hij wist eOr 
in zijn Amsterdamsche milieu natuurlijk a:Ues van. Ret blijft echter 
mogelijk, dat hij deze mededinging onderschat heeft, wat hij te eer

der kon doen omdat de lakenkoopers zich juist in dezen tijd in de 

Republiek aaneensloten om de mededinging der Engelschen te be

strijden '), waardoor bij hem de verwachting zou kunnen gewekt zijn, 

dat het met de concurrentie niet zoo'n vaart zou 100J?en. Behalve deze 
factor kan nog genoemd worden de onbekendheid van Van Tonger-

100 met het bedrijf. Van Dillen wijst hier eveneens op. Van Tongerloo 

deed zaken in allerlei richting; zoo trad hij ook als huizen-speculant 

op. Maar het wil mij voorkomen, dat er nog weI andere factoren in 

het spel kunnen geweest zijn, die tot de snelle mislukking geleid heb

ben. De onderneming, zooals Van Tongerloo haar had opgezet, be
streek lang niet het geheele productieproces, maar alleen het begin, 

tot en met het weven toe. Dit beteekende de aflevering van een 

onaf product, dat niet alleen nog gevold en geverfd moest worden, 

maar ook nog geschoren en geperst. Of schoon niet ongeschikt voor 

den verkoop, bleef het product in dit grove stadium weinig waardevol 

en liet dus slechts kleine winsten toe. Bovendien was het hiermee 

voor Van Tongerloo slecht markten tegen de hier te lande geverfde 

en geschoren Engelsche lakens. Zijn producten waren uit dezelfde 

wol vervaardigd als de drapiers gebruikten. Over de voortreffelijke 

Spaansche wol beschikten de Amsterdammers hoogstwaarschijnlijk 

toen nog niet: in de Leidsche bronnen wordt hiervan tenminste eerst 

in 1620 melding gemaakt en in de Amsterdamsche beurskoerslijsten 

eerst in 1624 "). Bijzondere qualiteiten zullen Van Tongerloo's pro

ducten dus weI niet gehad hebben; zij moesten nu hun debiet vinden 

op een markt, die in de twee voorafgegane jaren door de vanwege 

de stad gesubsidieerde drapiers niet of nauwelijks geschapen was, 

daar deze ondernemers, naar aangpnomen mag worden, weI van de 

bemiddeling van de lakenhal gebruik zullen hebben gemaakt. Zij 

') Zie over dit alles de inleiding van mijn "De nation ale organisatie der lakenkoo
pers tijdens de Republiek". 

") Vgl. mijn Nederlandsche Prijsgeschiedenis, I, nos. 112-117. 
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hadden in elk geval ten hoogste slechts de locale markt bediend. Een 

groote onderneming als die van Van Tongerloo J.!:on daarmee natuUT

lijk niet geholpen zijn; anderzijds was het uitteraard hoogst moeilijk 

in korten tijd een exportindustrie op te bouwen, waarin het beschik

bare kapitaal intensief gebruikt kon worden. De vroegtijdige dood 

van den initiatiefnemer vie I dus nog in de peri ode van proefneming en 

groote verliezen. Ten slotte blijkt nergens, dat Van Tongerloo de 

beschikking over den arbeid van kinderen gekregen heeft, zooals te 

Leiden in dien tijd al placht te geschieden. Ook in dit opzicht was er 

geen voorsprong voor zijn onderneming; in Amsterdam zijn tot het 

einde der zeventiende eeuw steeds weinig kinderen in de wolnijverheid 

werkzaam geweest. De in 1617 heerschende pest en daarna het uit

breken van den dertigjarigen oodog in Duitschland zullen het besluit 

der overblijvende vennooten tot liquidatie vergemakkelijkt hebben. 
Wij hebben bij de geschiedenis van deze poging, een groote textieL 

onderneming in Amsterdam te vestigen, wat langer stilgestaan dan 

oogenschijnlijk noodig of voor het onderwerp vereischt was, om 

daardoor in staat te zijn beter de motieven te begrijpen waarom nog 

geen vijftien jaar later een andere combinatie van Amsterdamsche 

kooplieden getracht heeft te Delft, en niet te Amsterdam, een soort
gelijke groote onderneming op touw te zetten. 

In 1630 werd wederom door een twaalftal Amsterdamsche koop

lieden een "compangye van draperye" te Amsterdam opgericht. De 

deelnemers waren volgens den aanhef van het contract Marten 

Codde, Pieter Adriaensz. Block, Govert van der My, Isaeck van Hal
mael, Jan Hendricksz. Pelt, Franchois de Vick, Hans van der Voort, 

Balthasar Jacott en Rombout Kemp, waarbij zich blijkens hun onder

teekening nog Paulus Ras, Matthijs LuIs en Agge Pietersz. Brughman 

hadden gevoegd. Allen waren min of meer bekende lakenkooplieden. 

Van grooter formaat onder hen waren Marten Codde, Pieter Adriaensz. 

Block, Hans van der Voort, Balthasar Jacott, Matthijs LuIs en Agge 
Brughman. Het doel der vennootschap was jaarlijks 1.600 tot 2.000 

lakens te maken. Zij zou gedecentraliseerd verkoopen, daar de mai:m

delijksche productie onder de vennooten verdeeld zou worden, die 

elk over hun toegewezen deel naar welgevallen konden beschikken. De 

bedoeling was, na het sluiten van het vennootschapscontract nader 

met het stadsbestuur van Amsterdam te onderhandelen. Daarvan is 

echter niets gekomen; als er al onderhandeld is, dan heeft het tot niets 
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gcield '). Maar op 31 Maart van het volgende jaar sloten de zes laatst

genoemde, in de combinatie vooraanstaande figuren een overeenkomst 

voor zes jaar met het stadsbestuur van Delft, dat, gezien den weinig 

bloeienden toestand der lakenindustrie aldaar, het voorstel gaarne 

aanvaardde. In het contract werd gestipuleerd, dat de lakenkoopers 

jaarlijks 500 lakens zouden vervaardigen, ongeverfd niet onder 2 gul

den de el waard. Van de zijde van Delft werd toegezegd, dat aan de 

vennootschap 125 weeskinderen ter beschikking zouden worden ge

steld, van tien jaar en ouder, maar met de bevoegdheid er ook enkele 

van 9 jaar bij te voegen, mits zij voor het werk geschikt waren "). 

Ook de arbeidstijd van deze kinderen werd . geregeld. Zij zouden in 

den zomer te 5 uur en gedurende de vier wintermaanden te 6 uur op hun 

werk moeten komen en's namiddags te 1 uur; van het werk zouden 

zij het geheele jaar door's morgens om 11 uur en's avonds om 7 uur 

gaan; om wat te nuttigen zouden zij bovendien zoowel in den voor

als in den namiddag een half uur vrij krijgen. De arbeidstijd van deze 

jeugdige werkkrachten zou dus 11 uur per dag, 's winters 10 uur 

bedragen. Het eerste jaar zou geen loon uitbetaald worden, daar 

deze tijd als leertijd zou worden beschouwd; in het tweede jaar zou 

elk kind wekelijks 5 stuiver ontvangen, welk bedrag elk jaar met 5 

stuiver zou verhoogd worden, zoodat in het zesde jaar het loon 

25 stuiver zou bedragen. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins zou 

dit op het loon gekort worden. De stad zou voorts een of twee vol
molens ter beschikking van de vennootschap stellen. Blijkbaar als 

tegenprestatie hiervoor zou de vennootschap van haar kant aan 

Delft 25 stuiver voor ieder laken betalen. Verder zou door de stad 

vrije huishuur toegestaan worden aan tien drapiers, die voor de 

combinatie zouden werken, mits in hun huizen tenminste twee weef

getouwen zouden kunnen worden opgesteld, en zouden door Delft 

bovendien aIle getouwen, spinnewielen en spoelwielen geleverd wor

den, die noodig mochten zijn "). 

De opzet van deze onderneming verschilde, zooals men ziet, aan

merkelijk zoowel met die van Van Tongerloo als van de geprojec-

') Van Dillen, a.w., ·n, no. 1312 . 
• ) In het gemeente-archief van Delft is over dit alles nauwelijks iets te vinden. Blij

kens een korte aanteekening in Register 40, fol. 74vo besloot het stadsbestuur op 
8 Juli 1631 "tot bevorderinge van de draperie, die jegenwoordich seer is vervallen", 
bij bet "concept tot bandhavinge van zoo profitelijck werck te persisteeren". 

0) Van Dillen, a.w. II, no. 1347. De inwendige organisatie der vennootscbap werd 
einde 1631 vastgesteld; aldaar, II, no. 1410. . 
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teerde in 1630. In de eerste plaats was het aantal te produceeren 

lakens veel geringer; maar ve rder was nu ook het voUen der geweven 
stukken in handen der vennootschap gehoudcn. Maar het belangrijkst 

in het contract was de opname van de beschikbaarsteUing van een 

groot aantal weeskinderen door de stad. Ret is waarschijnlijk, dat 

dit het punt is geweest, waarom de vennootschap aan Delft boven 

Amsterdam de voorkeur heeft gegeven. Delft, vanouds een laken

stad, had al telkens getoond er veel voor over te hebben de cen of 

andere tak der textielindustrie binnen haar gebied te vestigen, terwijl 

bovendien hier in tegenstelling met Amsterdam de jeugdige arbeids

krachten beschikbaar bleken te zijn, die de mededinging met de 

Leidsche industrieelen mogelijk deed schijnen. De onderneming werd 

£link aangepakt; met een tiental drapiers werden contracten afgesloten 

om hen voor den dienst der vennootschap aan te werven ') . Aan een 
aantal van hen werden door de vennootschap met de algeheele indus

trieele uitrusting telkens zes weeskinderen verhuurd, aan een daaren

tegen werden er 80 a 90 toegezegd. Vit de desbetreffende contracten 

is te zien, dat de compagnie uit deze verhuringen harerzijds profijt 

trok, daar zij de kinderen tegen een hoogere vergoeding uitbesteedde 

dan zij zelf aan de kinderen uitbetaalde. 
De vennootschap schijnt de eerste jaren vlot te hebben gewerkt . 

Ernstige moeilijkheden met Delft kwamen echter in het zesde jaar "). 

Ret loon der kinderen was toen bet hoogst, maar hun prestaties 

waarschijnlijk niet hooger dan op hun veertien- of vijftienjarigen leef

tijd, zoodat de bazen hierin waarscbijnlijk cen reden vonden meer 

van de kinderen te eischen. Over de hieruit ontstane kwesties gaan de 
twee hierachter volgende stukken. De compagnie diende op het eind 

van 1636 bij het Delftsche gemeentebestuur een klacht in wegens 

wanpraestatie "in de leveringe van de voors. kinderen". Deze zouden 

niet alleen niet in voldoenden get ale geleverd zijn, ook voor de open

gevallen plaatsen was geen aanvulling gekomen. Het verloop was, 

heette het, hoe langer hoe grooter geworden, zoodat niet veel meer dan 

een derde van het beloofde getal van 125 kinderen nog aan het werk 

was. Daardo0r kwam de vennootschap in conflict met de door haar 

aangenomen drapiers, aan wie deze kinderen toegezegd waren, en 

tevens in groote onkosten. 

') Aldaar, II, nos. 1366, 1384, 1432, 1433, bIz. 800, noot 2; nos. 1459, 1464. 
") Uit een aanteekening in Register 40, to!. 84 (gemeente-archief van Delft), van 

29 Maart 1632, blijkt, dat er op het einde van het eerste jaar eenige moeilijkheden 
over het "presteeren" der 125 weeskinderen is geweest. 
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Ret antwoord hierop van de heeren van Delft, van 12 Februari 

1637, was niet malsch 1). De harde behandeling, die de weeskinderen 

bij hun meesters ondergingen, werd daarin zonder schroom aan de 

kaak gesteld. De lakenkooplieden hadden het in hun protest voor

gesteld, alsof de lacunes in de rijen der weeskinderen haar oorzaak 

hierin vonden, dat de in het leeren vlugste kinderen weggeloopen of 

weggehaald waren. De Delftsche regeering draaide de spiets om, ont

kende ten eenenmale de juistheid van het argument dat de kinderen 

waren weggeloopen, omdat zij volleerd zouden zijn, en eischte op haar 

beurt vergoeding van de geleden schade. Zij had drieerlei tegenargu

menten. De contractanten hadden het afgesproken getal lakens niet 

geproduceerd. De voor~aamste .reden hiervan was dat de drapiers 

(de .. meesters") de bij hen in dienst zijnde kinderen door het doen 

van zekere beloften hadden getracht te verlokken per dag meer werk 
dan afgesproken was te verrichten; zij zouden daarvoor des Zaterdags 

speelgeld krijgen. Rierdoor verleid, hadden de kinderen langer gewerkt 

dan redelijk was, maar dit op den duur niet kunnen volhouden. 

De meesters waren hierover verstoord geworden en hadden de kin

deren .. seer wredelijck ende onmenschelycker wyse" mishandeld, 

zoodat zij bont en blauw, bebloed en met gaten in het hoofd thuis 

gekomen waren. Roewel de meesters hiervoor door de regenten van 

het weeshuis streng waren gestraft, had dit niet geholpen. Om slaag 

te voorkomen hadden daarna verschillende kinderen getracht hun 

meesters met geld tevreden te stellen, dat zij vrienden of bekenden 

badden afgesmeekt of langs andere wegen op onbehoorlijke wijze 
badden trachten te verkrijgen. Deze mishandelingen waren het, die de 

weeskinderen had den doen wegloopen en de proquctie geremd hadden. 

Dan was er geknoeid met de werktijden. Zoowel 's middags als 

's avonds waren de kinderen langer gehouden dan de regeling toeliet; 

's middags tot 12 of half een uur en's avonds tot 8 of 9 uur, ja, her

haaldelijk nog tot veel later of den gebeelen nacht door moest ge

werkt worden. 

Ook met het leeren van de kinderen was het droevig gesteld. Eeni

gen, die 15 jaar of ouder waren en vier jaar of langer gewerkt hadden, 
hadden nog niet anders geleerd dan de allereenvoudigste bewerkingen, 
als kaarden, spinnen en spoelen, zoodat zij in het weven geheel niet 

bedreven waren om op tijd hun kost te kunnen verdienen. 

1) In het kart is de inhaud in mijn Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, 
III, bIz. 611, weergegeven. 
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Men ziet, dit antwoord klinkt als een klok. Niets werd verzwegen 

of verdoezeld. WaarschijnIijk heeft ook hier het kwaad zijn meester 

gestraft. De vennootschap is, naar mag worden aangenomen, met 

haar werk in Delft niet voortgegaan. De oorzaak daarvan schijnt 

dan te vinden te zijn in de conflicten met het stadsbestuur, ontstaan 

door de slechte bebandeling, die de weeskinderen van de zijde van bun 

bazen badden ondervonden. 

N. W. P. 

I. - PROTEST VAN EEN VENNOOTSCHAP VAN AMSTERDAMSCHE 

LAKENKOOPERS BIJ HET STADSBESTUUR VAN DELFT WE

GENS WANPRAESTATIE IN HET LEVEREN VAN WEESKINDE

REN. - 1636, NOVEMBER 8 1) . 

Op huyden, den 8sten November aO 1636, compareerden voor 
my, Jacob van Swieten, notaris publycq, by den Hove van Hol
lant geadmitteert, t' Amsterdam residerende, in presentie van de 
naebescreven getuygen d'E. Srs. Marten Codde, Balthasar Ja
cot, Hans van der Voorde Pouwelsso.on, Pieter Adriaensz. Block, 
Agge Brugman ende Matthijs LuIs, ende verclaerden, dat sy
luyden opten lesten Maert 1631 ter eenre, ende de E . Heeren 
burgemeesteren der stadt Delff ter andere syde, gemaeckt hebben 
seecker contract, daerby d'voors. E. heeren burgemeesteren 
neffens andere condicien haer verbonden hebben omme de com
paranten te best ellen 125 weeskinderen. ende de comparanten 
daertegens haer hadden verobligeert te doen maecken seecker 
getal van laeckenen als breder by den voors. contracte blyckende; 
oock dat syluyden, comparanten, doorgaens getracht ende, soo
veel mogelijck was, gearbeyt hebben omme een goede voet ende 
voortganck aen de draperye te geven. Dan, de welgemelte heeren 
hadden aen haer syde niet gepresteert off gedaen 'tgeene Haer 
E. gehouden ende verbonden waren ende principalijck in de 
leveringe van de voors. kinderen, want de kinderen niet aIleen 
als nae behooren niet gelevert, maer oock niet gecontinueert 
sijn, daerdoor sy, comparanten, haer gehoopte voordeel gemist 
ende bovendien noch groote schade geleden hebben, aengesien de 
voorvarichste ende gauste van de voors. kinderen in 't leeren ende 

') Protocol notaris Joh. van Steelant te Delft, no. 1837, acte no. 77, A.R.A., 
's-Gravenhage. 
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die al weI geleert hadden, eenige wechgelopen ende eenige ten 
deele met kennisse van de weesvaders wechgehaelt sijn, daerdoor 
sy, comparanten, noch hoven het missen van haer verhoopte 
voordeel ende groote geledene schaden in veele misverstanden 
ende contentien met hare aeI}genomen meesters gevallen sijn, 
doordien sy deselve aengenomen, meesters niet en hebben con
nen presteren 'tgeene sy, comparanten, deselve by contracte 
(volgens het accort van UE. met de comparanten gemaeckt) be-
100ft hebben. Ende niettegenstaende de comparanten aIle 
'tvoors. de voomoemde E. heeren tot verscheyde malen by monde 
ende mede met brieven kennelijck gemaeckt ende verthoont 
hebben, soo is daerop by de voomoemde E. heeren weI belofte 
gedaen, dat alles geredresseert soude werden, maer de effecten 
noch de daet en waren niet gevolcht, jae tsedert de leste affree
ckeninge, die de comparanten mette voors. E. heeren gehouden 
hebben, is in plaetse van redres, hoe langer hoe grooter verloop 
in de gemelte kinderen bevonden, want in plaetse van 't voors. 
belooffde getal der kinderen en sal niet veel boven een derde van 
'tselve getal in dienste, als bedongen was, bevonden werden, 
soodat sy, comparanten, tot haerder ontlastinge ende tot be
waringe van haer goet recht, verhoedinge van vordere schaden, 
haer genootsaeckt hebben gevonden dese acte voor notaris ende 
getuygen te passeren, daerby tegens de voors. E. heeren protes
terende van aIle 'tgeene sy, comparanten, naer rechten te pro
testeren hebben, mitsgaders van aIle costen, schaden eude in
teresten, alrede ter saecke voors. gehadt, gedaen ende geleden 
ende noch te hebben, doen ende lyden, omme alle 'tselve te vindi
ceren ende verhalen daer ende soo sy te rade werden ende naer 
recht, reden ende billicheyt bevinden sullen te behoren, versou
ckende sy, comparanten, dat den eersten notaris, hierop ver
socht, gelieven sal desen aen de voors. E. heeren te insinueren 
en de de comparanten mette antwoort van de voors. heeren acte 
weder oversenden, omme haer te dienen als sy goetvinden sullen. 

Aldus oprecht gedaen t'Amsterdam ter presentie van Comelis 
Pietersz. Touw, mede notaris publycq alhier, ende Theunis 
Reyersz., getuygen hiertoe versocht. Onder stondt: Quod attes
tor rogatus. Ende was onderteyckent: J. van Swieten, notaris
publycq, 1636. 
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II. - ANTWOORD VAN HET STADSBESTUUR VAN DELFT OP RET 

PROTEST DER VENNOOTSCRAP VAN AMSTERDAMSCHE LA

KENKOOPERS INZAKE DE BEWEERDE WANPRAESTATIE IN 

RET LEVEREN VAN WEESKINDEREN. - 1637, FEBRUARI 

12 1) . 

Opten 12en Novembris in den jaere 1636 heb ick, Johan van 
Steelant, notaris publycq, residerende binnen Delff, ten ver
soucke van Sf. Marten Codde cum sociis, coopluyden tot Amster
dam, in de voorgaende notariale acte breeder gementioneert 2), 
my geadresseert aen 't E. collegie van de heeren burgemeesteren 
ende regierders der voors. stadt ende de gemelte heeren den in
houdt van de voors. acte van insinuatie ende protestatie 2) ge
notificeert ende het dubbelt van dien gelaten, 

ende is naer eenich vervolch eyntelycken by de voors. heeren 
deselve hiervoor verhaelde acte by fonne van contra-insinuatie 
ende contra-protestatie in geschrifte beantwoort ende voor 
my als notaris by aIle de vier heeren burgemeesteren, naement
lijck Joost van Adrichem, Dirck van Schilperoort, mr. Everard 
van Lodensteyn ende Franchoeys Meerman, opten 12en February 
in den jaere 1637 verleden ende by Haer E. pensionaris onder
teyckent ende my gelast copie authentycq daervan aen de 
voors. Sr. Marten Codde cum sociis metten eersten over te senden, 

refererende my tot den inhoudt van dien, luydende als volcht: 
Alsoo Srs. Marten Codde, Balthaser Jacot, Hans van der 

Voorde Pouwe1ssoon, Pieter Adriaensz. Block, Agge Brugman 
ende Matthijs LuIs, die opten laetsten Martii 1631 gecontraheert 
hebben met de heeren burgeme~steren ende regierders der stadt 
Delff om binnen deselve stadt te doen maecken 3.000 laeckenen, 
waerdich ongeverwet boven de 2 gl., volgens de condicien be
grepen in 't contract, daervan gemaeckt, belieft hebben op den 
Ben van de voorleden maent van November door den notaris 
Jacob van Swieten tot Amsterdam ende Cornelis Pietersz. 
Touw, mede notaris aldaer, ende Theunis Reyersz., getuygen, 
schriftelijck te protesteren, dat de voornoemde heeren burge
meesteren van haer syde niet en hadden gepresteert 't voors. 
contract ofte gedaen daerinne de voornoemde heeren gehouden 

') Protocol notaris Job. van Steelant te Delft, no. 1837, A.R.A., 's-Gravenbage. 
I) No. I. 
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ende verbonden waeren, ende principalycken, dat de 125 wees
kinderen naer behoren niet en souden wesen gelevert nochte 
gecontinueert, maer dat de voorvarichste ende gaeuste van 
deselve kinderen in 't leeren ende die al weI geleert hadden, wa
ren wechgelopen ende oock eenige van deselve wechgehaelt, ten 
deele oock met kennisse van de weesvaders, waerover de voor
noemde contract ant en seggen, dat zij niet alleen haer gehoopte 
vordelen gemist, maer oock groote schaden geleden hebben ten 
aensien sy met hare aengenomen meesters geraeckt waren in 
verscheyde misverstanden ende .contentien op de prestatie van 
't accort, met deselve gemaeckt, ende dat sy nae gedane kennisse 
daervan aen de voors. heeren soo mondelingh als schriftelijck 
tot redres haerder clachten alleen met ydele belofften waeren 
gepaeyt, daerop geen effect en was gevoIcht, soodat nae de laet
ste affreeckeninge in plaetse van redres meerder vedoop in de 
voors. weeskinderen werde bevonden, sulcx datter in dienste geen 
derde part en waren van 't getal by 't voors. contract bedongen, 
ende derhalven genootsaeckt sijn geworden tot haerder ontlas
tinge, bewaringe van haer goet recht ende verhoedinge van 
vordere schade, acte voor notaris ende getuygen te passeren, by 
deweIcke sy jegens de voornoemde heeren protesteren van alle 
'tgunt de voorn. contractanten nae rechten te protesteren hadden, 
mitsgaders van alle costen, schaden ende interesten, alrede ter 
saecke voors. gehadt, gedaen ende geleden ende noch te hebben, 
doen ende lyden, om alle 'tselve te vindiceren ende te verhalen 
daer ende soo sy te rade souden werden ende naer rechten, reden 
ende billickheyt bevinden souden te behoren. Versouckende enz. 

By weIck protest de voornoemde contractanten, voorbygaende 
de mutuele communicatie door derselver last tusschen hare ge
deputeerden mette voornoemde heeren gehouden, by haere brie
ven van den 30en November lestleden hebben gepersisteert ende 
door den voornoemden notaris Jacob van Swieten tot driemael 
toe van mr. Johan van Steelant, mede notaris, door weIckers last 
aen de voornoemde heeren 't voors. protest was gedaen, ant
woort doen versoucken, daerop de voornoemde heeren by forma 
van contra-protest gedaen aen den voorn. mr. Johan van Stee
lant ende den ondergescreven getuyge verclaren, dat sy met veel 
beter fondament ende bondiger reden gerechticht sijn te eys
schen ende versoucken, gelijck sy oock doen by desen, vergoe-
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dinge ende reparatie van schaden ende menichfuldige gedaene 
costen, alrede gehadt, geleden ende noch te lyden, omdat sy tot 
prestatie van 't voors. contract ende het complement van dien 
alles hebben gecontribueert, dat van haerder syde daertoe werde 
vereyst, waermede de seer ongefondeerde ende tsamengeraepte 
actien van costen, schaden ende interesten, begrepen in 't pro
test van de voornoemde contractanten, moe ten corrueren, sulcx 
hiernae claerlycker sal werden vertoont . 
. Seggen daeromme de voornoemde heeren eerst by forma van 

contra-protest, dat de voornoemde contractanten op veel nae 
niet en hebben vollevert 'tgetal van de laeckenen, die sy vol
gens 't voors. contract verbonden waeren te leveren als vooren 
verhaelt is, dat evenwel de voornoemde heeren van den aen
vangh van 't voors. contract de 125 weeskinderen hebben ge
presteert ende dat claerlijck bIijckt, by de liquidatie tusschen de 
voornoemde heeren ende contractanten respectivelycken gedaen, 
hoeveel weeskinderen van tijt tot tijt in dienste van de aen
genomen meesters sijn geweest, sulx dat derselver voorstel van 
soo geringh getal comt te corrueren ende sich selffs beschaemt. 
Hebben mede de voornoemde heeren de meesters, die aen
genomen waren tot het maecken van de voors. laeckenen, tot 
haer groote ende excessive costen yder versien met een woon
plaets, tot 10 mee$ters in 't getal, van 72 gl. Is jaers ende jaerlijcx 
de huyre betaelt, item met bequame gereetschap, behouften 
ende instrumenten, tot derselver hantwerck nodich ende ver
eyscht, ende daerenboven met een welgaende ellde gequalifi
ceerde volmolen, gestelt op de Haechse Vaert, met dewelcke de 
voorn. contractanten (die niet gesint en waren een tweede vol
molen, die tot het vollen op stadswallen met groote costen was 
geapproprieert, daer beneffens te aenvaerden), soo mondelingh 
als by hare brieven, verclaert hebben haer volcomentlijck te 
houden voor voldaen, maer comt in desen principalycken in 
consideratie de oorsaecke waeromme het voors. contract niet en 
is gebracht ten gewensten effecte, 'twelck de voornoemde con
tractanten imputeren. Dat de 125 weeskinderen niet en souden 
wesen gelevert noch gecontinueert als naer behoren, seggen daer
op de voornoemde heeren, dat de voornoemde 125 weeskinderen 
gelevert wesende ellde de kinderen op haer respective wercken 
gebracht, de meesters, die hen het spinnen, caerden, spoelen ende 

/ 
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vord~re wercken, de laeckemakerie aengaende, souden leeren, 
deselve hebben aengelockt onder seeckere praemia, heylige
avont wercken ende beloften, dat indien sy sooveel wercx daechs 
affdeden, dat men dan des Saterdaechs soude geven speelgelt, 
waerdoor d'arme weeskinderen wesende geanimeert, hebben om 
het voors. praemium off speelgelt te genieten, haer sulcx ge
evertueert ende benaersticht, dat sy des daechs veel meer werck 
deden als weI redelycken arbeyt vereyschte. Daertoe d'arme 
weeskinderen om een cleyn speelgelt wesende gebracht, hebben 
daernae de voornoemde meesters aIle daechs van deselve sooveel 
wercx ende arbeyts begeert, in welcken soo swaren arbeyt ende 
werck de voors. kinderen dagelijcx niet hebben connen volharden, 
hebben de voornoemde meesters, daerover wesende verstoort, 
deselve seer wredelijck ende onmenschelycker wyse mishan<,lelt, 
soodat sy tot meermalen van de ontfangen slagen seer blauw, 
bebloet ende met gaeten in 't hooft in 't huys sijn gecomen, soo
dat de buyren ende de borgers, siende dese seer harde ende tyran
nycque handelinge van de voornoemde meesters, door medelyden 
over de arme joncheyt. suIcx sijn gealtereert ende ontstelt ge
weest, datsy hare clachten de regenten van 't weeshuys niet en 
hebben connen verbergen, die deselve overgebracht hebben aen 
de voornoemde heeren, hebben de voornoemde meesters over 
de voors. mishandelinge seer ernstich ende serieuselijck bestraft. 
Dan 't is sulcx dat de voornoemde meesters daerdoor niet en sijn 
verbetert, alsop sy alsnoch vast blyven staen op de voors. heylige
avont wercken ende praemia, die sy naer phantasien verhoogen 
ende beswaren, ende hebben verscheyde kinderen, die 'tselve 
niet connen uytwercken, om slagen te voorcomen haer meesters 
met gelt daerover gecontenteert, suIcx noch tot meermael in de 
voorleden maent van December is geschiet, weIck gelt sy haer 
vrienden ende bekenden affsmeecken ofte andersints met on
behoorlycke middelen daertoe moeten geraecken. vVeIcke voor
verhaelde mishandelinge de arme weeskinderen genootsaect 
hebben wech te lopen, van weIcke eenige wedergehaelt ende tot 
hare oU,de meesters op 'twerck bestelt wesende, sijn door con
tinuatie van 't voors. quaet tractement andermael verlopen ende 
oock van de naeste vrienden uyt commiseratie_ thuys gehaelt. 
Ende hebben oock selffs de voornoemde meesters tot verscheyde 
malen eenige kinderen, die al 2 ende 3 jarell op 't werck waren 

ECON .-HIST. JAARBOEK. XXII . 5 

I 
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geweest, thuys gesonden tot 2, 3, jae 5 teffens ende oock meerder 
getal ende geen ander reden en gaven dan dat sy haer niet en 
dienden, waerby noch comt, dat veel kinderen sedert Augusto 
1635 van de contagieuse siecte 1) wesende gestorven, sy geen an
dere in derselver plaetse hebben versocht ofte begeert. 

Ten tweeden hebben oock de voornoemde meesters geen geringe 
oorsaecke gegeven tot debauche van de voors. kinderen, die op 
haer behoorlycke uuren te werck gecomen wesende, deselve noch 
des middachs, noch des avonts op haer gesette uuren hebben 
laten scheyden om met de andere weeskinderen maeltijt te hou
den volgens het oude ende ordinaris gebruyck van 't huys, 
't weIck is des middaechs ten II uuren en de s'avonts ten 7 uuren 
ende een ha1ff uur voor ende nae de middach voor den ontbijt, 
maer hebben deselve kinderen doorgaens op 't werck gehouden 
des middaechs tot 12 ende haHf een uuren ende des avonts tot 
8 ende 9 uuren, jae tot meermael veellater ende de gehele nacht 
over. 

Ten derde comt noch by desen, dat de voornoemde kinderen 
niet en werden geleert ende geoeffent als naer behooren, alsoo 
eenige van deselve, out wesende IS, 16, 17, 18 ende 19 jaren 
ende op 't ambacht geweest sijnde, 4 ende langer jaren, noch 
anders niet en hebben geleert off connen doen als caerden, spin
nen off spoelen, soodat sy in 't laeckenmaken niet en werden ge
oeffent ende gevordert om in tijt ende wylen haeren cost eer
lycken te verdienen, hare huysen voor te staen ende hare stadt 
met haer hantwerck vordeel te doen. 

Omme welcke voorverhaelde ende meer andere redenen, des 
noots sijnde, in tyden ende wylen te deduceren, de voornoemde 
heeren met goet recht sustineren, dat d'voornoemde contrac
tanten oorsaecke hebben gegeven, dat het voors. contract van 
den 31 en Maert 1631 niet en heeft gesorteert soodanigen effect 
als het weI behoorde ende dat het complement van dien aen de 
voornoemde heeren niet en heeft ontbroocken, maer aen de 
voornoemde contractanten, suIcx dat de stadt daerdoor alrede 
in seer groote ende excessive schade wesende vervallen ende 
"Om noch meerder schade te verhoeden, de voornoemde heeren 
mede genootsaeckt werden tot haerder ontlastinge ende bewa-

') De pest. 
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ringe van haer goet recht by desen te protesteren van aIle costen, 
schaden ende interesten, alrede gehadt ende geleden ende noch 
te doen, hebben ende lyden, om die aen de voornoemde contrac
tanten te verhalen in tyden ende wylen daer ende soo sy nae 
rechten ende equiteyt dienstich ende nodich sullen vinden. Ver
souckende enz. 

Desen 12en February 1637. Lager stont: Ter ordonnantie van 
de Heeren burgemeesteren ende regierders der stadt Delff. Ende 
was onderteyckent: Govert Brasser. 

Op de voorverhaelde insinuatie ende protestatie, mitsgaders 
myne gedaene notificatie, relatere voor mijn antwoort ende we
dervaren hetgeene hiervooren achter deselve insinuatie, protes
tatie ende notificatie in geschrifte is gestelt. 

Ten oorconden binnen Delff onderteyckent den 20en February 
in den jare 1637. 

(w.g.) Joannes a Steelant, nots. pub!" 1637. 

' . 
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EEN MEMORIE VAN 1751 OVER DE T ABAKSINDUSTRIE EN 

DEN TABAKSRANDEL IN DE REPUBLIEK, 

MEDEGEDEELD DOOR DR. J. C. WESTERMANN 

In het Gemeente-archief van Amsterdam, in het archief van 

Burgemeesters '), bevindt zich een handschrift dat in velerlei op

zicht nieuwe inlichtingen verschaft over de vooralsnog zoo weinig 
bekende geschiedenis van de tabaksindustrie en den tabakshandel 

hier te Ian de in de 18e eeuw en derhalve te dezer plaatse publicatie 
verdient. Ret draagt tot titel "Tractaatje behelsende de verhandeling 

en reflectien rakende de algemeene fabriek, trafic, commercie en 

negotie in onse landen van de tabak, zo over ons eygen product en 

gewas als die van alle andere gewesten". Een datum van opstelling 

of indiening is niet opgegeven en de schrijver, die zich als man van 

het yak, als "insider", doet kennen, heeft ook zijn naam niet vermeld. 

Ret geschrift beslaat 16 bladzijden of 8 bladen folio, die gevormd 

worden door vier deels afgesneden yellen, in een omslag genaaid, 

waarop een mod erne hand - zooals wij zien zullen: terecht - het j aar

tal 1751 heeft genoteerd. Ret is blijkens verscheidene doorhalingen 

en toevoegingen, waaronder een op een apart ingelegd stuk papier, 

een klad of concept. De oorspronkelijk laatste zin, die onderaan de 

laatste bladzijde zijn eind nog niet bereikt, is weer doorgestreept, met 

het gevolg dat het betoog tamelijk abrupt eindigt. 

De inleiding van deze memorie doet zien, dat zij is opgesteld inge

volge de algemeene uitnoodiging, door den stadhouder Willem IV 

in zijn bekende "Propositie ... tot redres en verbeeteringe van den 
koophandel in de Republicq" I) gedaan, om van iederen tak van handel 

') Portefeuille Handel no. 11, Dossier "Tabak". In Dr. P. Scheltema's Inventaris 
van het Amsterdamsch Archief, II (1870), p. 30, wordt het onder L. C3 N. 5 beschreven 
als "Reflexien rakende de comrnercie en negotie van den tabak, z.j ... . 

I) Over dit ook later veel besproken voorstel van een gelimiteerd porto-franco 
voor OilS land, vgl. o.a. Nederl. Jaarboeken 1751 e.v . , F. B. Sickenga, Bijdrage tot 
de geschiedenis der belastingen in Nederland (Leiden 1864). p. 265-284, W. H . 
de Beaufort, Engelsche en Hollandsche vrijhandelsplannen (De Gids 1879, IV, p. 
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en bedrij£ den toestand en zoo noodig de middelen tot verbetering na 

te gaan en op te sporen. Hieruit kan de tijd van opstelling gemakkelijk 

worden opgemaakt. De Propositie werd aan de Staten-Generaal en 

de Staten van Holland "voorgedraagen" op 27 Augustus 1751. Het 

"tractaatje" verwijst naar den gedrukten tekst daarvan. Zijn be

woordingen toonen bovendien, dat tijdens het schrijven de Prins 
nog in leven was; zij laten ·althans in geen enkel opzicht diens vroeg

tijdig overlijden blijken. De Prins nu stierf op 22 October 1751. Hieruit 

voIgt dus, dat de maanden September en October, vermoedelijk de 

periode tusschen omstreeks 15 September en 15 October 1751, als de 

tijd van de opstelling van bet gescbrift moeten worden aangenomen. 

Met het oog op de plaats waar het zich thans bevindt, het Burge

meestersarchief, mogen wij miss chien ') tevens besluiten dat de schrij

ver, een Amsterdammer, het aan Burgemeesteren ter lezing heeft 

gegeven, terwijI bet feit dat bet in den kladstaat is overbandigd, in 

dat geval een reden is om aan te nemen, dat hij in nauwe relatie 

met de kringen der regenten heeft verkeerd. 
Zonder twij£el is de auteur een man van veelzijdige kennis en er

varing - "meer dan dertigjaarige e.xperitlntie", zooals hij zelf zegt, -

op het gebied van de tabaksnering. Hoewel zijn stijl door het ge

bruik van lange zinnen, met een aaneenscbakeling van tusscben

en bijzinnen, wat onbeholpen aandoet en niet volstrekt logisch is van 

structuur, brengt zijn betoog een ruim en helder inzicht in de con

stellatie en de nooden van den onderhavigen tak van bedrijf tot uiting. 

Het toont ten dezen geheel mercantilistische opvattingen. Waar het 

er om gaat, de opkomst van concurreerende industrie in bet buitenland 

te verhinderen, beveelt hij bovenal een uitvoerverbod voor werk

tuigen voor die · industrie aan, hetgeen in dien tijd gezien de geringe 

193-216, herdrukt zonder de noten in "Geschiedkundige opstellen", 1893, p. 146 
e.v.), Hendr. C. Diferee, Studien over 'de geschiedenis van den Nederlandschen han
del (Amsterdam 1908), p. 9-46, en Z. W. Sneller in Stemmen des Tijds 12e Jaargang 
(1923) III, p. 105-122 . 
. ') Immers, gezien de geschiedenis van het archief der .gemeente kan deze plaats 

niet met zekerheid zulk een aanwijzing geven. Vgl. W. F. H. OIdewelt, De geschiede
nis der bewaring en ordening van het archief der gemeente Amsterdam, in Jaarboek 
Amstelodamum XXXV (1938), p. 3 e.\'. - In de inventarissen van het archief uit 
de tweede helft der 18e eeuw wordt het document niet met name- geJijk in dien van 

. Scheltema - vermeld. MogeJijk is het in het. omstreeks 1777 door Isaac Duym opge
maakte "Register van aile de boeken, brieven, chartres en papieren berustende ter 
Charterkamer der stad Amsterdam" sub Commercie beschreven als een der "Reques
tes, mem.orien enz. van verscheide commercieerend~ ingezetenen: Kas 1, Lade CS 
No.4". 
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ontwikkeling en verbreiding der werktuigtechniek op korten termijn 

terecht als effectief mid del gold '). 

De eigenlijke inhoud der memorie behoeft in deze inleiding geen 

nadere verklaring. Hij komt in het betoog zelf, zooals dit hierna 

gepubliceerd wordt, helder genoeg tot uiting en is, voorzoover dit 

noodig scheen, op enkele plaatsen in de noten verduidelijkt "). Achter

eenvolgens worden behandeld de redenen die den schrijver tot het op

stellen van zijn memorie hebben bewogen (pag. 1-3), de ruineuze gevol

gen van het Hollandsche belastingstelsel voor de tabaksspinnerij (van 

"inlandsche" tabak) in Holland in de eerste helft der 18e eeuw, aanlei

ding gevend tot overbrenging van deze industrie naar Z weden (pag .4-7), 

de mogelijkheden om verdere opkomst der industrie in het buitenland 

te voorkomen door een verbod van uitvoer van werktuigen daarvoor 

(pag. 8-11) en om redres in het eigen land te bewerken door een 
verhooging van het uitvoerrecht op tabak in bladen (pag. 11); verder 

de toestand van de snuiftabakfabricage, de exportmogelijkheden 

daarvan en de wenschelijkheid om haar te steunen door soortgelijke 

verboden van uitvoer van instrumenten en grondstoffen (pag. 11-13) . 

In jit verband valt op te merken, dat de schrijver geen wijziging voor
stelt in het bestaande systeem van invoerrechten op de tabak, waar
mee hij blijkbaar geheel tevreden is "); de gewenschte protectie van de 

industrie wil hij vooral door een straffere regeling van den uitIJoer 

verwezenlijken - vermoedelijk omdat deze in de Propositie van Wil

lem IV in het geheel niet wordt voorgesteld ') -. Tenslotte behandelt 

') H ij gaa t hierbij echter niet zoo ver, dat hij op een emigratieverbod voor technici 
(in dit geval werktuigsmeden) aandringt . 

") Voor de bij de tabaksfabricage toegepaste tecbniek in de 18e eeuw, vgl. Traite 
compiet de la culture, fabrication et vente du tabac ... par un ancien cultivateur 
(De Villeneuve), Paris 1791; Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des 
arts et des metiers, par une Societe de gens de lettres, XV (1765), sub Tabac; en Dic
tionnaire portatif des arts et metiers, II (Amsterdam 1767), p. 517 e.v.: Tabac . 

• ) De lijst van convoyen en licenten van 1725 bad op bet artikel tabak bij in
en uitvoer de volgende tarieven vastgesteld: 

Invoer 
tabak, gesponnen of gekorven,. . . . . . . . 5% v/d waarde 
maar: gesponnen varinas- of Brazilie-tabak . . 2% .. 
a1lerbande tabak in bladen . . . . . . . . . 2% .. 
snuiftabak . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% .. 
met een duidelijke bescherming dus van de eigenindustrie. 

Uitvoer 
1 % v /d waarde 
1% .. 
5% " 
1% .. 

0) De Propositie van 1751 had alleen op den invoer een beffing voorgesteld van: 

gesponnen varinastabak . . . . 
Braziliaansche (gekorven) tabak. 
aIle andere gesponnen tabak . . 

per 100 pond 
t 2,-,- (= ± 1% v/d waarde) 
-0,10,- ( = ± 1% .. ) 
- 5,-,- (= ± 20% " ) 
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hij den achteruitgang van den handel in Virginia- en in Braziel-tabak, 

o.a. door de concurrentie van Hamburg en Bremen, en de verbetering 

van dien in varinas- en canastertabak (uit Spaansch Amerika) door 

de toenemende consumptie daarvan in Duitschiand (pag. 14-16). 

Direct resultaat heeft dit alles niet gehad. De Propositie van Willem 
IV is na diens dood nog enkele jaren in serieuze behandeling geweest 
en daarna zoo niet in vergetelheid, dan toch administratief in ver

onachtzaming geraakt. In tariefpolitiek opzicht bleef de toestand vrij

weI zooals hij was, hoe wei het ook in later tijd aan voorstellen tot 

wijziging en pogingen tot "redres" niet heeft ontbroken 1). 

J . C. W. · 

pag. I TRACTAATJE BEHELSENDE DE VERHANDELING EN REFLECTI1i:N 

RAKENDE DE ALGEMEENE FABRIEK, TRAFIC, COMMERCIE EN NE

GOTIE IN ONSE LANDEN VAN DE TABAK, ZO OVER ONS EYGEN 

PRODUCT EN GEWAS ALS DIE VAN ALLE ANDEREN GEWESTEN. 

De onvermoeyden ijver, zorge, oplettenheyd en Hefde van 
zijne Doodugtigste Hoogheyd den Heere Prince van Orange 
en Nassau, Erfstadhouder etc. etc. etc. tot het welzijn, opbeuring 
en floreering deezer Republicq, en weI in sonderheyd tot conser
vatie, herstelling en weederaanwas onzer generale negotie en 
commercie, hebben mijne pligtschuldige en patriotschen gevoe
lens en geneygtheyd aangespoord en opgeweckt om als een meede
lid van ons lieve vaderland ook mijn gering talent aan te leggen 
en tot nuttigheyd en voordeel van den lande zoveel mij mogelijk 

pag.2 is, te co6pereeren 2) en daartoe te meerder aangedrongen, eens
deels door het attentif naspeuren en doorbladeren van het 
heylsaam Plan van redres onser algemeene commercie en nego
tie, door Hoogstgemelde zijne Doorlugtigste Hoogheyd aan Haar 
Hoog Mogende geprojecteerd, en anderdeels door sollicitatie 

tabaksbladeren inkomend over zee . . . . . . 10, 4,- (= 1 a 2% v/d waarde) 
tabaksbladeren inkomend la,.ngs de rivieren. . .. - 1,-,- (= ± \0% " ) 
snuiftabak . ........... ..... - 1,-,- (= ± 1%" ,,), 
met bescherming dus van industrie en van de inlandsche tabaksteelt (vooral tegen de 
concurrentie van Europeesche tabakken) en toch ontziening van den handel in het 
gereede fabrikaat . 

I) Vgl. o.a. E. Luzac, Hollands Rijkdom, IV (Leiden 1783), Bijl. A. 
0) Hierna is doorgehaald: "niet met bedoeling van eenig personeel of eygen 

belang en insigt, maar als een vrugt der pligt van cen opregt beminnaar der prosperi
teyt zijnes vaderland". 

-
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van braave lieden die mij hiertoe van nuttigheyd vermijnen(sic) 
bequaam te zijn, also mijne veelvuldige en meer dan dertigjaarige 
experientie mij weinig doed ignoreeren van alles wat de negotie, 
manufacturij, fabricq en trafic der tabac in 't generaal betreft, 
zijnde weesentlijk een der aller-voornaamste takken onser com
mercie, dewijle zij zoveele jaaren lang een incomparabel getal 
meerder menschen gespijsigt heeft gehad en, in cas van redres, 
nog zoude doen als eenige andere manufacturij in deeze landen 
bekend. Zo is dan het voorneemen om door de deductie van dit 
Tractaatje zoveel mij doenelijk is, te voldoen aan de requisitie 
in 't opgemelde Plan (gedrukt in 4°) pag. 69 aan 't eynde en pag. 

pag. 3 70aan het begin, vervatI),latende verders aan mijne meede goede 
patriotten overig, hunne elucidatien ook te produceeren. 

I. Ter mat~rie treedende, komt eerstelijk in aanmerking de 
beplanting en manufacturij, fabricq of spinderij van onse inlandse 
gewassen, tot welkers beginsel aanleyding is gegeeven geweest, 
dat het fabriceeren of tabaksspinnen ons allereerst is overgebragt 
uyt de Spaanse West-Indien en uyt de Brasiel, en laatst uyt 
Vrankrijk, hetwelke aan deeze landen de occasie gaf tot het 
planten en cultiveeren van tabak, waarin de provincien van 
Gelderland, Stigt en CIeef de eerste zijn geweest en vermoedelijk 
de eenigste zullen blijven. Want alschoon men bij laatere tijd 
in Holland bij of omtrend de stad Naarden een tabaksplanting 
heeft aangelegt gehad, zo is dog deselve van geen succes nog 
geduursaamheyd geweest, hetzij door de ste:riliteyt of onbekwaam
heyd van het land of grond, of ook door de groote en genoegsaa-

') Deze "requisitie", aan het eind van de "Propositie van Syne Hoogheid ter 
vergaderingen van Haar Hoogmogende en Haar Edele Grootmogende gcdaan tot 
redres en verbeeteringe van den koophandel in de RepubJicq" (,s-Gravenhage 1751), 
p. 69-70, luidt: 

"AIle deese differente takken van negotie souden ieder afsonderlijk moeten ver
handelt werden, en ondersogt in wat staat sij voormaals geweest zijn, en hoe sij sig 
teegenswoordig bevinden, wat te doen staat om die negotie, soo se vervallen is, op te 
\!euren en weederom te krijgen, en 500 deselve nog bloeid en prospereert, hoe het 
verval voor te koomen. Met relatie tot de fabricquen sal insgelijks in grooter part i
culariteiten moe ten getreeden werden, en met alle mogelijke attentie nagegaan, 
waarvandaan het groot verval in de differente takken van dien komt te spruiten. 

Een nauwkeurig en gedetailleert ondersoek van aile deselve en een verhoor van 
die daar inne gebruikt worden, sal het bequaamste middel weesen om te ontdekken 
welke redressen souden kunnen gemaakt worden tot verbeetering, versterking, 
recuperatie en extensie van den voorigen bloey onser manufacturen, ten einde was 
het moogelijk onse kooplieden weederom in staat te stellen op alle markten van 
Europa ten voorschijn te koomen en het terrain aan die van andere natien te bed is
puteeren." 
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me quantiteyt, die de opgemelde provincien Gelderland, Stigt en 
Cleef aan de provincie van Holland uytleeverden. 

pag. 4 Zoo ras de tabac in rollen hier te lande bekend was en de tabaks-
bladen gecultiveerd wierden, hebben onse voorzaten, noestig, 
werksaam en oplettende (door deese goede hoedanigheeden de 
Hollandse natie als aangebooren) ook begonnen tabak te spinnen 
en te fabriceeren, hetwelke van jaar tot jaar sodanig kwam aan 
te groeyen en te progresseeren, dat eertijds een lange reeks van 
jaaren verscheyde magtige spinderijen in deese stad zig bevonden, 
alsrrieede een of twee tot Rotterdam, en bij successie van tijd 
zodanig vermeerderden, dat van den jaare 1706 tot 1722 in 
de dertig beroemde en florissante spinderijen in Amsterdam 
wierden geteld, dewelken aan een seer groot en considerabel getal 
van inboorlingen het leeven verschaften, en welke heuchelijke 
gesteltenis seer aparenteIijk thans nog zoude existeeren, in ge
valle de fabricquers door hun groot vertier van bladen en bij
gevolg over de swaare pagt 1), die zij van die bladen moesten 
opbrengen - namentlijk een 2 pennings en lOe verhoging van 
yder pond 2) - niet waren verdrietig en gediscourageerd ge-

pag. 5 worden. Dat dan het eerste beginsel is geweest van het ver
val der Amsterdamse tabaksspinderijen, als ook tot Rotterdam, 
zoodat er thans in deese eerstgemelde groote stad slegts niet 
meer dan 10 spinderijen werksaam zijn, waarvan de voor
naamste teegenwoordig zo veel niet spind als eertijds de geting
ste heeft gedaan. Welke beswaringspagt van die uytwerking is 
geweest, dat diverse der allervoornaamste onzer fabrikers resol
veerden hunne fabriken over te brengen ' naar Amersfbort, 
Nieuwkerk 3) en Aarnhem om voorsz. beswaringspagt ') te 
eviteeren en eyndelijk deese laatste fabriker goedvond zig van 
Aarnhem na Zweeden te begeeven en aldaar zijn spinderij te 
transplanteeren, tot groote prejuditie van ons land en ingezee
tenen, alzo na Zweeden het considerabelste en voornaamste debit 
van Hollandse gesponnen tabak was, en [hij] hierom door meer 
andere fabrikers subitelijk wierd gevolgd. 

') V66r "pagt" is doorgehaald het woord "consumptie-" . 
• ) Bedoeld wordt een consumptie-impost, door de provinde Holland reeds sinds de 

17e eeuw doorgaans als accijns, soms bij wijze van invoerrecht (ook op Geldersche 
en Utrechtsche tabak) geheven, en welks inkomsten plachten te worden ver'pacht. 

0) Nijkerk. 
') Ret woord "beswaring" is in de piaats gesteid vari ~ ,consumptie", dat is ' door

gehaaid. 
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De Zweedse natie, attentif en gadeslaande op de overkomst 
in hun land van de eerste Hollandse manufactury van tabak. 
toefden niet lang ook spinderijen aan te leggen en het inkomen 
van Hollandse gesponnen tabak zodanig te beswaren, dat het 
niet mogelijk wierd, nog teegenwoordig is, onse gemelde ge
sponnen tabak daar heen en in te voeren; en daarbeneevens tot 

pag. 6 £aciliteyd en progres hunner tabaksfabriken den toevoer onser 
inlandse tabaksbladen 1) in hun koningrijk permitteerden, mits
gaders in hun land eygene tabaksplantagien aangelegt. Gelijk 
ook in Deenemarken en in Rusland al vroeger is begonnen te 
geschieden door opregtingen van spinderijen en tabaksplantingen, 
welke tabakken, schoon allen veel geringer van qualiteyt als de 
onsen, niet hebben verhinderd groot nadee1 aan onse commercie, 
dit articul betreffende, toe te brengen. 

De spinders of fabrikers alhier, door deeze opgemelde facheuse 
inconvenienten en derzelver gevolgen met leetweesen onder
vindende het dagelijks en continuee1 accressement in 't verval 
hunner fabrieken, hebben weI aIle devoiren aangewend gehad 
en geen moeyten nog zwaare kosten gespaard om met aIle 
reverentie aan de souvereynen onser provintie onder het oog te 
brengen de groote prejuditie die ons land en ingeseetenen door 
deeze infortuniteyten was en nog is lijdende, en derhalven met 
supplicatien insisteerden op de ontheffing van meergemelde 
pagt 2); waarop weI na langen tijd gevolgd is, dat tot eenig sou
laas de voorsz. pagt den pagter wierd opgesegt en aan de generaale 

pag. 7 fabrikers in admodiatie 3) overgelaten; dog deese verandering 
niet magtig genoeg zijnde eenig redres te kunnen produceeren, 
zo heeft eyndelijk die admodiatie ook, in den jaare 1738, komen 
te cesseeren '), als wanneer de provincie van Gelderland eeniger
maate een equivalent voor de meergemelde pagt aan de provincie 
van Holland heeft verschaft 5). Nogthans blijft hier (ten aanzien 
der actueele staat van onse spinderijen) het spreekwoord appli
cabel "dat de put gedempt is na 't verdrinken van het kaH". 

1) Dus van tabak in onbewerkten staat. 
I) V66r "pagt" is bet woord "consumptie·" doorgehaald. 
") afkoop . 
• ) Resolutie van de Staten van Holland van 18 Sept. 1738. 
0) Holland hief.namelijk de impost op de inlandsche (d.w.z. Geldersche en Utrecht· 

scbe) tabak op, in rui! waarvoor Gelderland de tolgelden op de Hollandscbe bout· 
vlotten verlaagde. Vgl. over dit alles E. Luzac, Hollands Rijkdom, IV, Bijl. A, p. 5. 
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Men zoude hier weI kunnen objecteeren, dat aischoon [in] ons 
land commercie en fabricquen de aangeroerde prejuditien onder
heevig zijn geworden, egter de inlandse bladen naar Zweeden 
en elders werden gevoerd; hetwelke (schoon de waarheyd zijnde) 
niet wegneemd, dat een groot getal menschen, van het werk der 
spinderijen gepriveerd geworden zijnde, vervallen zijn geworden 
aan alimentatien van kerk- en armen-huyzen, buy ten diegeenen, 
welke zig naar Zweeden hebben getransporteerd om aldaar hun 
bestaan te verkrijgen; hetgeene frappante perioden zijn om ons 
verlies en schade, zo voor den lande, fabrieker en arbeydsman, 

pag. 8 met nadruk en sensible aandoening te beschouwen. 
De commercie en uytvoer, dan, van gesponnen inlandse tabak 

naar Zweeden en Deenemarken voor ons genoegsaam verlooren 
zijnde, blijft ons nog een wijnig vertier overig naar de volgende 
plaatsen: als Dantzig, Koningsbergen, ' Riga, Reval, Libau, 
Nerva 1), Wyburg 2) etc., en om deese commercie zoveel mogelijk 
te behouden en te eviteeren dat de gemelde steeden van de 
Oostzee etc. niet overgaan de exempeis te volgen der voorgemelde 
Noordse koningrijken, zoo. zoude het, tot middel van redres, 
hoogst noodzakelijk geagt worden ten spoedigste een algemeen 
verbodt, onder strenge poenaliteyten, te emaneeren teegens de 
vervoering uyt onse landen van aile soorten van instrumenten, 
die onvermijdelijk tot de tabaksspinderijen vereyscht werden 3), 
namentlijk: 

tabaksparsen met hun toebehoren, als ijsere spillen, met of 
zonder ijsere lantarens, 

metaale of koopere bussen, 
ijsere ankers, 
ditto beslag tot de backen, 

pag. 9 ditto speylen, 
houte koppen, 
ditto beddings, 
ditto bakken, als voorborden, agterborden, zijdborden, 

') Narva . 
• ) Wib~rg in Finland. Het zijn dus aile havens in het Oostelijk gedeelte van de 

Oostzee. 
I) De voornaamste bewerkingen voor de bereiding van rook- of kauwtabak waren 

het pletten, het sausen en het kerven of spinnen van de bladen. Bij het kerven (van 
de korte, breede bladen) kreeg men kleine stukken die tot koeken werden geperst, bij 
het spinnen (van de lange bladen) lange draden, die tot rollen of staven werden 
samengewonden. 
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ijzere tabakswielen, 
houte 'palen met hunne ijzere bussen, 
spin- en roltafels, 
rolblokken of bdkken met de ijsere bussen, 
foely-balies 1), zijnde de riet- of rotting-emballagie waarin de 

foely uyt Oost-Indien werd gebragt, en bij de fabrikers bekend 
onder de naam van foelybast, en waarvan zeer veel na de vreemde 
uytlandse spinderijen word versonden, omdat alle spinderijen 
sulks ten uytersten nodig hebben ten eynde de tabak, als die 
werd geparst, van 't zo genaamd smarten, dat is ruyg- of roff
worden, te bevrijden en met een gladden huydt uyt de pars te 
doen komen. 

De noodzakelijkheyd van dit verbod zal zig te importanter 
en plausibelder openbaren, wanneer men het effect, dat uyt 
hetzelve moet resorteeren, zal gaadeslaan: vermits het eerstelijk 
de buy ten 's lands verplaatsing onser spinderijen (per se) sal 

pag. 10 doen staken en concequentelijk onse eygene weeder in vigueur 
brengen, dewijle het de spinderijen in het Noorden opgeregt 
door de tijd als met een uytteering zal bevangen, alzo zij de 
tabaksparssen en annexe instrumenten uyt Holland moeten 
trecken en [die] hen alzo nodig zijn als de tabaksbladen zelven. 

Nu zijn hier in Amsterdam (en bij weeten nergens elders, 
. insonderheyd niet onder de Noordse volkeren) maar twee ijser

smits die in staat zijn om het ijsere spi! en koopere of metaale 
bus tot de pars te maken, zodat er wijnig scheepen van hier 
na de Noordse landen steevenen, die niet eenige tabaksparsen 
of stucken tot dat instrument behorende, derwaards overbrengen. 
Waarbij nog diend gereflecteerd te worden, dat schoon zulk een 
pars eenige jaren gebruykt kan worden, dezelve nogthans aan 
slijting en meenige andere accident en onderworpen is, en in
sonderheyd de capitale stucken, als 9.e spil en bus, 't zij door het 
springen van een of meerder draden in de bus of moer, 't zij dat 
de spil selve krom, of ook weI een of meer draden ingeparst 
word, waardoor de geheele pars buy ten staat van eenig gebruyk 

pag. 11 ver.vald; .en bij zulk een toeval, dat dagelijks kan gebeuren, 
moet er in Amsterdam na een nieuwen spi! of bus uytgesien 
werden, weshai~en bet opgemelde rigoureus verbodt van uyt
voer dier instrumenten niet aileen de ' verdere overbrenging 

') Foeliemanden. 
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van spinderijen buy ten 's lands zoude beletten (geJijk reets boven 
is gesegt), maar ook de reets gestabileerde vreemde fabricquen 
hunne progressen doen stuyten en die landen het vermogen benee
men van meerder fabricquen aan te leggen. 

A 1) En staat nog over dit articul gereflecteerd te werden, dat 
onse tabaksplantagien omtrend in deselve staat zijn als geduu
rende een reeks van jaren voorheen, omdat deeze plantagien op 
eenige plaatsen verminderd en op andere pia at sen vermeerderd 
zijnde, blijven de producten onzer tabaksbladeren genoegsaam 
hetzelve als v66r deese; en word seederd gemelde veele jaren 
het algemeen gewas daarvan jaar voor jaar door elkander beree
kend op elf a twaalf millioen ponden, welke considerable quanti
teyt eertijds genoegsaam in onze landen wierd gesponnen of ge
fabriceerd en waarvan nu naauwlijks de vierde part door onse 
fabrikers werd bewerkt, als blijkende is door den aftreck der 
ongesponnen bladen, die jaarlijks geschiet na de volgende plaat
sen, te weeten: naar Luyk, de Paltz, Brabant, Vlaanderen, HoI., 
steyn, Hamburg en Breemen een en een half millioen; Vrankrijk 
cirka dezelve quantiteyd; Italien, Turin en Duytsland een half 
millioen; Zweeden en Deenmarken vier a vijf millioenen; onse 
inlandse spinderijen zoo tot Amsterdam als Amersfoort, Nieuw
kerk en Aarnhem, beneffens onse snuyffabriken, te samen 
drie millioenen ponden 2). 

En om op verder redres bedagt te zijn zo werd nog in conside
ratie gegeeven zo niet den uytvoer der inlandse tabaksbladen 
meede geheel te verbieden, dezelven ten minsten nog iets meer 
te beswaaren, en daarteegen de inlandse gesponnen tabak een 
vrijen uytvoer sonder eenige belasting te accordeeren I). 

2. Betreffende (nu, ten tweeden) de fabricquen van snuyf, 
Spaanse en rappe-tabac i), dewelken meede hier seer important 

1) De nu volgende passage tot aan "En om ... II. is lat~r toegevoegd op een afzon
derlijk ingelegd stuk papier, gemerkt A. 

') D.L dus niet meer dari 25% vande tot ale productie. 
8) De Lijst van 1725 had, zooals gezegd, een recht van 5% geheven op den uit

voer van aile tabak in bladen, van 1% op die van bewerkte tabak. De Propositie van 
Willem IV had ten aanzien van uitvoerrechten geen voorstel gedaan. Terzelfder tijd 
hadden fabriqueurs van inlandsche tahak echter om· een ui.tvoerrecht van 125.
per 100 pond op tabak in bladen verzocht ,(;= 100 a 250% van de waarde!) . 

. • ) Voor het bewerken tot snuif p~kte. men de ontribde tabaksbladen tot peenvor
mige bundels ("carotten'.') samen, die men liet fermcnteeren en vervolgens vermaalde 
tot snuifpoeder of "raspte" tot rape-tabak, in een z.g. rapeermachine, waarin de ta
bak langs met messen voorziene stem pels of cylinders werd gevoerd. 
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zijn: hoewel het gebruyk der Spaanse snuyff 1) seederd eenige 
jaren zeer is gedeclineerd en verminderd, zo is daarenteegen' 
de rappetabak geduurende omtrent twintig jaaren zodanig in 
zwang geraakt, dat niet alleen de consumptie van dien in ons 

pag. 12 land ongelijk grooter is geworden, maar ook de verzending 
naar vreemde landen die der Spaanse snuyf omtrend eevenaard, 
en principalijk naar ItaW~n, alwaar ons grootstevertiervan Spaan
se snuyf plag te zijn; en de Italianen nu eensdeels smaak in onse 
eygen gefabriceerde snuyf- en rappe-tabac hebben gekreegen, en 
andersdeels, dat dezelven hen beeterkoop komt te staan, aan
gesien de opregte Havana-snuyftabak genoegsaam buy ten prijs 
en naauwlijks te bekomen is, alzo wij daarvan den toevoer 
teenemaal ontbeeren seederd dat Engeland het Assiento-schip 2) 
is missende, daar wij andersints, door dat canaaI, zoveel van 
wierden voorzien, dat die bijna onverkoopelijk begon te worden 
en op het Iaatst tot zulk een Iaage prijs, van 21/2 a 3 stuivers de 
pond, wierd verdebiteerd, en nu om het wijnige dat er zig hier 
nog van bevind, niet onder de 18 a 20 stuyvers kan geobtineerd 
werden. Deese excessive verhoging in prijs heeft de Italianen 
doen overgaan tot mindere soorten, welke van onze inlandse 
tabaksbladen, ja zelfs van onse tabakssteelen hier gefabriceerd 
werden, en aansienelijke partijen van dien ais ook van onse 
eygen gefabriceerde rappetabak ontbieden . 

. pag. 13 Maar gelijk aIle natien bedagt zijn eygene fabricquen op te 
regten en te begunstigen, zo zijn de Italianen reets seederd eenige 
jaren gevallen op onse tabakssteelen, die men van hier in balen 
van 6 a 800 ponden weet te parsen en aidus hen toe te zen
den, hetwelk een notabel tort 3) aan onse Spaanse snuyf- en 
rappe-fabricquen toebrengd, omdat zij zelven van die geringe 
speetie snuyf en rappe wee ten te maken en hen daarmeede ten 
deele te behelpen; waarom dan ook tot redres van dit stuk in 
consideratie werd gegeeven, den uytvoer meede te verbieden 
van aIle soorten van tabakssteelen, in aanmerking der groote 

') D.w.z. gemaIen snuif van Spaansche koloniaIe tabak . 
• ) Bij het z.g. Assiento-tractaat van 1713 had Spanje aan Engeland toegestaan 

met een enkel schip (van de Southsea Company) direct handel (vooraI slavenhandel) 
te drijven op de Spaansche kolonien in Amerika. In 1750 is dit verdrag bij een nieuw 
tractaat beeindigd en het assiento voor 100.000 pond sterling door de Spaansche 
regeering afgekocht. 

') Nadeel. 
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quantiteyd die ervan ongefabriceerd werd verzonden, als ten 
uytersten ruineus zijnde voor onse fabrikers, en onse snuyf
molens in eene schadelijke inactiviteyt stelt; en daarteegen aIle 
snuyf- en rappetabak hier te lande gefabriceerd een vrijen uyt
voer toe te staan. 

Ook is men in ervarenheyd gekomen, dat Italien almeede 
tabaksparsen en vormen tot het maken en fabriceeren van ka
rotten 1) of stengelstabak, beneevens ook instrument en tot het 
kerven van tabak hebben begind van hier te trecken, waarom 
in 't meergemelde verbod van uytvoer konde begreepen en ge
specificeerd werden: de vormen en daartoe behorende instrumen
ten, los of vast, met hunne geuten, zo rond als vierkant, als
meede aIle instrumenten tot het kerven van tabac. 

pag.14 3. Betreffende, ten derden, de commercie van Virginy-bladen-
tabac en gesponnen rollen canasser- of varinas- 2) en Braziel
tabak: 

De negotie tusschen Engeland en ons weegens de Virginybladen 
kan men zeggen thans zo groot te zijn in Holland als in voorige 
tijden, en waarvan Amsterdam geduurende de jaren 1707 tot 
1720 het magazijn is geweest, omdat in die stad toenmaals zeer 
considerable fabricquen van gekurven blaatjestaback zig be
vonden, die allen hun aft reck hadden naa Breemen, Hamburg 
en geheel Duytsland. Maar Hamburg en Breemen, ijversugtig 
of jalours zijnde over zulk een groot vertier onser fabricquen, 
zo naa hunne steeden als na het geheele Duytse Rijk, zag men 
hen haast meede zulke fabricquen opregten, tot groote preju
ditie van de onsen, en ontboden de Virginytabak direct uyt 
Engeland, waardoor de toevoer van die tabak naar Amsterdam 
niet alleen begon te verminderen en dus de Amsterdamse fabric
quen met'ertijd merkelijk te declineeren, maar nog door een ander 
incident gevolgd wierd, namentlijk dat zeeker Engels kantoor 3), 
welk jaarlijks zeer groote partijen van die tabac ontfing, zig 

') Karotten zijn peenvormige bundels tabak, die na gefermenteerd te zijn tot 
snuif werden vermalen of gerapeerd. 

l) Canasser- of canastertabak is oorspronkelijk een Venezolaansche tabak, die in 
manden (Spaansch: canasta) verpakt placht te worden. Varinastabak is oorspron
kelijk de tabak afkomstig van Varinas, of Barinas, in Venezuela, in het stroomgebied 
van de Apure, een zijrivier van den Orinoco. 

IJ De naam van dit kantoor is mij niet gebleken. 
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in den jaare 1721 van Amsterdam naa Rotterdam begaf of ver
plaatste, waardoor deese laatste stad op haar beurt de stapel is 
geworden, en tot heeden blijft, van de Virginytabaksbladen en 

pag.15 alwaar die commercie continueerd met goed succes gedreeven 
te werden en veel meer aangroeyd dan verminderd. 

En alschoon Amsterdam, gelijk aangetoond is, de fabriek van 
de gekurven Virginy-blaatjes eenigermaate is komen te missen, 
als ook het grootste gedeelte der toevoer uyt Engeland van de 
Virginy-bladentabac, zoo heeft zij daarteegen veel geprofiteerd 
door de commercie der varinas- of canassertabac in rollen 1), 
die van jaar tot jaar dermaten is geprogresseerd, dat daar men 
voor dee sen met cirka 600 canassers 's jaars alhier toekonden, 
nu naauwlijks met 6000 canassers kan toereyken; van welke 
quantiteyt men bereekend, dat in onse Provintien omtrent de 
vierde part aIleen werd geconsumeerd en de overige drie vierde 
parten door Duytsland werden getrocken, aangesien de Duyt
sche natie hoe langs hoe meer de smaak der varinastabak 
boven die der Virginyblaatjes en andere diergelijken tabacken 
is prefereerende, hetwelke dan meede ook veel concureerd tot het 
declin der algemeene in- en uytlandse fabricquen der gekurvene 
Virginy-tabaksblaatjes. Weshalven het wenschelijk is, dat 
wij den toevoer herwaarts van de varinastabak, hetzij door 
Spanjen directelijk of door het canaal onzer colonie van Cura
~ao 2), niet aIleen behouden, maar was het moogelijk konde 
vergrooten. 

pag.16 4. En wat eyndelijk belangd onse commercie met Portugal, 
rakende de Brazieltabac in rollen, dezelve is van zulke wijnige 
importantie geworden, dat men hier seederd 15 jaren daarvan 
geen merkwaardige in- nog uytvoer heeft bespeurd, aangesien 
die soort van tabak voortijds naar Luykerland .en Duytsland 
wierd getrocken en vervoerd, welke landen genoegsaam daarvan 
zijn afgewend en niet te vermoeden is tot die smaak weeder 
zullen overgaan. En weegens de consumptie van dien, zo hier ter 
steede als in de geheele Provincien, kan men thans weI met 10 a 

') D.w. z. de tabakken uit de Spaansche kolonien in Amerika afkomstig. 
") In sluikhandel dus. . 
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IS rollen 's jaars bestaan 1). Dus dit articul van geen of wijnig 
belang zijnde, meriteerd het geen verder detail of reflectien. 

De dissertatie over opgemelde articulen heeft het den autheur 
van dit tractaatje nodig geoordeeld aldus te moeten extendeeren, 
alzo men volgens zijn gevoelen over materie van die nat~ur geen 
elucidatie genoeg fourneeren kan 2). 

') In de 17e eeuw was BraziIiaansche ,tabak een vrij belangrijk artikel op de 
Amsterdamsche markt geweest. Op het einde dier eeuw echter had Hamburg, in de 
eerste helft der 18e eeuw Engeland - vooral na het Methuentractaat met Portugal 
in 1703 - den aanvoer ervan tot zich getrokken (vgl. Tijdschrift voor staathuishoud
kunde en statistiek, XIV, 1857, p. 52) . 

• ) Hierna is nog geschreven, maar later weer doorgehaald, de volgende, niet ten 
einde loopende zinswending: "en dewijle aBe zijne pogingen ernstige en opregte ge
moetsdispositien tot welzijn en voorspoed van dit zjjn dierbaar vaderland veel grooter 
zijn als de geringe blijken in dit beschrevene vervat, zo is het dat ingevaUe van hem 
meerder oplossing en verligting de verhandelde stoffe". 

ECON. ·HIST. JAARBOEK. XXII . 6 



VI 

HET FAILLISSEMENT DER FIRMA COENRAAD & HENDRICK 

VAN SON IN 1762, DOOR MR. CHR. P. VAN EEGHEN 1) 

BRONN EN 

De door mij gebruikte bronnen heb ik, voor zoover daartoe aanlei

ding bestaat, aangegeven in voetnoten, die voor zichzelf mogen 

spreken. 

Een korle uiteenzetting meen ik echter te moeten doen voorafgaan 

over de geraadpleegde registers uit het Archief der Desolate Boedels 

Kamer, waaraan ik uit den aard der zaak een groot deel van het 
materiaal heb ontleend. Nog onlangs he eft Mr. W. F . H . Oldewelt') 

op den rijken schat van gegevens in dit onderdeel van het Amster

damsche archief gewezen. De in druk verschenen Inventaris van Dr. P. 

Scheltema ") geeft hiervan slechts een gedeeltelij ken indruk; op het 

Gemeente-Archief berust een gedetailleerde inventaris in handschrift, 

waarvan ik veel nut trok. 
Men zal begrijpen, dat het allerminst in mijn bedoeling ligt een be

schrijving te geven van het Archief der D.B.K. Daartoe ben ik niet be

voegd en de nasporingen, die ik deed, overschreden slechts zelden de 

grenzen 1762-1764. Daarv66r of daarna worden registers vermeld, die 

voor 1762-1764 ontbreken. In de meerderheid der gevallen zal de reden 

daarvan gelegen zijn in wijzigingen in de bij de D .B .K. gevoerde regis

tratie; in enkele echter in het teloor gegaan zijn van een register : zoo 

is b.v. het "Extract uit de Preferentie-Rolle" voor de jaren 1761-1779 

niet meer aanwezig. 

Tot beter verstand echter acht ik het niet ondienstig een overzicht te 

geven van de nog aanwezige registers, die in de genoemde drie jaren in 
gebruik waren voor die Curatelen, die door aanneming van een accoord 

een einde namen. Ten deele komen deze tevens in aanmerking bij 

1) juister zou het opschrift luiden: Het faiJIissement van Hendrick de Wacker van 
Son. In aansluiting aan het spraakgebruik koos ik echter het bovenstaande. 

IJ Mr. W. F. H. Oldewelt, Amsterdamsche Archiefvondsten, 1942, biz. 139. 
IJ Dr. P . Scheltema, Inventaris van het Amsterdamsche Archief, 1874, bIz. 157. 
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faillissementen, die door insolventie en repartitie besloten werden en 

bij diegene, die ad infinitum doorliepen; ten deele niet. Natuurlijk be
staan met het oog op de middelste groep andere registers, die ik hier 

onbesproken laat, evengoed ais enkele registers, weI in 1762-1764 bij 

Curatelen, met accoord eindigend, in gebruik, doch die voor het onder

havige geval zonder belang bleken. 

De registers noem ik in een volgorde, zooveel mogelijk overeenko

mende met die, waarin ze in een Curatele gebruikt werden. Gemaks

halve geef ik een beknopte uiteenzetting van de strekking der registers 

en vermeld i-k de nummers dergene, waarin de zaken van Coenraad & 

Hendrick van Son behandeling vinden en zoo mogelijk den eersten 

datum daarvan. 

I. Register van Curatelen (D.B.K. 320) 
Vermeldt den datum van in gang der Curatele (18 Mei 1762); 

dengene, die den boedel aan de Kamer bracht; de besluiten 

tot de benoeming van Curateurs en casu quo tot die van Ge

committeerden uit de Kamer of uit de schuldeischers 1). 

II. Register van Inventarissen (D.B.K. 456) 

Bevat den onmiddellijk na het ingaan eener Curatele te 

maken Inventaris van de "Meubilen en het Huijs Cieraad" 

van den curandus (inventarisatie 19-22 Mei 1762, akte van 

9/10 Juni 1762). 

III. Lijst (D.B.K. 499 en 501) 

Bevat de namen en adressen van hen, die volgens de 

boeken of opgaven van den curandus zeker of misschien 

crediteuren zijn 0), dikwijls onder opgave van hun beroep 

en bij elders wonenden of in sommige andere gevallen 

onder vermelding, bij wien te Amsterdam moet worden ge

exploiteerd. Deze lijsten dragen dikwijis de handteekening 

van den curandus, al dan niet door een verklaring vooraf

gegaan; maar in verschillende gevallen - zoo ook hier -

ontbreekt de onderteekening (opgegeven 30 Juni 1762, 

aangeslagen 7 Juli 1762). De lijst wordt herhaald in Lijsten 

1764 (D.B.K. 501), thans geheel overeenkomstig den staat 

(zie onder VIII) en onder inachtneming van adreswijzi

ging der crediteuren. De Iijst van 1764 is weI door Van Son 
-----

1) Het aansluitende register, waarnaar, ook voor de Curatele-Van Son, D.B.K. 
320 verwijst, ontbreekt. 

' ) Beleeners worden niet als faillissements-crediteuren beschouwd, zoolang ze on
derpand onder zich hebben en ontbreken dus op de lijst van 1762. 

I 
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onderteekend, echter zonder voorafgaande verklaring ,I)., 

IV. Register, inhoudende namen van crediteuren (D.B.K. 549, 550, 

551 en 553). 

Bevat, onder opgave van den datum der vergadering der 

D.B.K. en van den naam van den curandus, de namen van 

de geciteerde. al dan niet voor haar verschenen. crediteu

ren "). bij eerstgenoemde onder vermelding van door hen 

eventueel ingestelden eisch tot preferentie of reclame en 

somtijds van de oorzaak der vordering (zonder dat ik in dit 

laatste eenig vast systeem heb vermogen te ontdekken). 

eventueel met verwijzing naar het folio der pleitrol. 23 

Juni 1762 verschijnt een crediteur in cas van reclame. 

waarbij naar de pleitrol wordt verwezen; 14 Juli 1762-

men zie onder III - komt de groote meerderheid van 

crediteuren aan de orde; vervolgens bij herhaling andere en 
ten siotte worden onder 9 Mei 1764 alle dan nog ongetee
kende, crediteuren vermeid. onder aanteekening casu quo 

van de door hen opgegeven gronden voor hun niet-teeke

nen. Dagvaarding van debiteuren vindt ook vermelding. 

V. Register van Dingtalen (D.B.K. 678) 

Bevat de tusschen Curateurs en hun tegenpartijen gewis

seIde conclusien in geschillen (Eerste conclusie 22 J uni 1762). 
VI. Pleitrollen met de Vonnissen (D.B.K. 714). 

Bevatten onder zeer korte herhaling der conclusien de von

nissen, door de Kamer gewezen (Eerste vonnis 1 September 

1762). 

VII. Rolle (D.B.K. 786) 
Bevat voornamelijk uitspraken der Kamer over preferen
tie, die in tegenstelling tot die onder V en VI niet op tegen

spraak zijn gewezen, althans zonder wisseling van schrifte

lijke conclusies. De betrokken crediteuren zijn ook onder 

IV genoemd (Eerste gevallen 15 Juli 1762). Een enkele 

maal (niet in de Curate Ie-Van Son) worden Curateuren tot 
een uitkeering gelast. 

VIII. Staat (D.B.K. 281) 

Bevat lijsten van namen der crediteuren. van het bedrag 

en den grond hunner vorderingen; en van het aktief. soms 
-----

I) De lijst van 1762 zal volgens art. 4, die van 1764 volgens art. 20 der "Ordre en 
Instructie voor de Clerquen van de Desolate Boedels" zijn opgemaakt. (Zie Noord
kerk. Handvesten van Amsterdam, 1748, bIz. 691/2). 

') Zie voor de bcleeners bIz. 83, noot 2. 
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onder opgave van de geleden verliezen (die echter bij den 

boedeI-Van Son ontbreekt) (Februari 1764) . Evenzeer ont

breekt daarbij de vaak voorkomende vermeiding van niet

opgekomen crediteuren of crediteuren pro memorie en de 

splitsing der weI opgekomene in geteekende en ongeteeken

de, welke laatste natuurlijk slechts mogelijk is, zoo tevoren 

een accoord is aangeboden. 

IX. Accoorden (D.B.K. ongenummerd in portefeuilles naar jaar 
van het accoord gerangschikt). 

Bevatten de origineele aanbieding van een accoord, getee

kend door den curandus en t en blijke hunner toetreding ook 

door of namens de crediteuren. In het faillissement-Van Son 

teekende voor het overgroote deel hunner een gemachtigde. 

Ret dossier bevat me de de origineele akte van machtiging 

(14 April 1764) . 

X. Register van Accoorden (D.B.K. 662) 

Bevat een copie van IX, evenwel zonder die van de akte 

van machtiging (14 April 1764). 

XI. Register van ongeteekende crediteuren (D.B.K . 653) 
Bevat de namen zoowel der ongeteekende als der geteeken

de crediteuren - zoo ook in het onderhavige geval- met 

vermelding achter ieder van het bedrag zijner vordering en 

het daarop krachtens accoord uit te keeren bedrag; een en 

ander bij beide categorielln getotaliseerd (9 Mei 1764). In 

sommige gevallen vermeldt het, onder mededeeling, dat be

wijs van voldoening van geteekende crediteuren is overge

legd, de namen slechts der ongeteekende; in andere, waar

schijnlijk bij ontstentenis van ongeteekende, slechts die der 

geteekende. Een letter B v66r den naam van een crediteur 

schijnt telkens bij uitbetaling zijner accoord-percenten te 

zijn aangebracht. 
XII . Register der Acten van Rehabiliteit (D.B.K. 825) 

Bevat het proces-verbaal van de zitting der Kamer, waarin 

ongeteekende crediteuren hun bezwaren tegen het accoord 

kunnen kenbaar maken en de uitspraak der Kamer over 

het accoord (9 Mei 1764) . 

Met behulp van deze registers kan men een Curatele, die door accoord 

een einde neemt, in haar loop volgen . De nummers I, III, IV, VIII, IX, 

X, XI en XII schijnen daarbij volkomen essentieel, de nummers II en 
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VII zullen slechts uitvallen in de zeldzame gevallen, waarin onder

scheidenlijk geen inboedel be staat of geen crediteuren preferentie 

eischen. De nummers V en VI daarentegen komen slechts in be schou

wing voor zooveel de Kamer in eenige Curatele tot een vonnis op tegen

spraak wordt geroepen. Een (oppervlakkige) beschouwing zou echter 

den indruk vestigen, of ook No. III in verscheidene Curatelen niet is 
bijgehouden. 

Buiten deze registers is van uitnemend belang: 

XIII. Register van de Notulen (D.B.K. 163 en 164) 

Bevat gedateerde authorisaties der Kamer aan Cura

teurs, maar daarnevens verklaringen van belanghebben

den bij den boedel (22 Mei 1762-6 Juni 1764). Vaststelling 

van het karakter van het in dit Register aangeteekende zou 

een veel dieper gaande studie van de taak der D.B.K. ver

eischen dan die ik voor het faillissement-Van Son behoefde 

te maken. 

Eenigszins afgescheiden van alle bovengenoemde staan: 

XIV, XV, en XVI. Kasboeken, Journalen en Grootboeken (D.B.K. 

85; 34; 35 en 37) 

Deze verschillen niet van soortgelijke van welke adminis

tratie ook. Uit den aard der zaak houden ze een aantal cij
fers in, die ook in andere reeds genoemde registers voorko

men. Daar echter reeds het kasboek sterk met verzamelpos

ten werkt, heb ik voor mijn studie weinig nut van de nUffi

mers XIV, XV en XVI kunnen trekken. 

XVII. Restanten-boeken van Crediteuren (D.B.K. 832, fO 64) 

Hierop wordt op een gegeven oogenblik het saldo der reke

ning "Geteekende en ongeteekende crediteuren" van eeni

gen boedel overgebracht (12 December 1771). 

Hoewel niet tot de registers der D.B. K. behoorende, staat daarmede 

toch in nauwen samenhang: 

XVIII. Capitaalboek der Curateurs (D.B.K. 860). 

Artt. 3 tot 5 hunner "Ordre en Instructie" ') legde Curateuren den 

plicht op in het Capitaalboek "voor yder Curateur Respectivelyk" ter 
Kamer berustende, onverwijld een hoofd voor den failliet te doen ope

nen. Dit boek moge in de Ordonnantie zelf niet genoemd worden, het is 

nochtans een instrument van belang ter vaststelling, en daardoor ook 

') Zie Noordkerk, Handvesten van Amsterdam, biz. 693/4; vergelijk aldaar op biz. 
691: art. 13 van de "Ordre en Instructie voor de Clerquen van de Desolate Boedels". 
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ter veiligstelling voor schuldeischers, van het aktief. Daarop moeten in 

aansluiting aan den Inventaris eerst meubelen en huisraad worden ge

bracht, vervolgens "de boeken by den failliet gehouden", dan aIle koop

manschappen uit den boedel, ook als deze reeds op den Inventaris voor

komen en "verders aIle de andere Effecten van den Boedel". Onder 

Effecten dient men aktief van elken aard te begrijpen; het blijft voor 

mij een open vraag, of ook vorderingen in dit verband daaronder te 

verstaan waren of dat datgene, wat reeds uit de boeken van den failliet 

kon blijken, geen verdere vermelding in het Capitaalboek behoefde 1). 

Voorts moeten Curateurs de lotgevallen van ieder onderdeel van het 

aktief in het boek vermelden "als overneminge by taxatie, verkoop, 

ingekomen schuld, Rec1ame, vonnisse, ingekomen berichten wegens 

buytenlandse Effecten en uytstaande Schulden, Proces en waar inne 

bestaande &c &c". Aldus bedoelde het Capitaalboek te allen tijde een 

beeld te geven van den stand van het aktief, zoowel tot likwidatie ge

bracht als nog ongelikwideerd. 

De praktijk bij Van Son's Curateuren, Jolles en Rietveld in 1762 

blijkt deze te zijn geweest, dat per den datum, waarop de "Curatele" 

aanving een hoofd van rekening voor den failliet werd geopend. De 

linkerbladzijde daarvan vermeldt inderdaad allereerst de "Meubilen en 

het Huijs Cieraad" onder verwijzing naar het nummer van den Inven

taris. Aan deze vermelding ontbreekt bijna altijd de opgave van een 

waarde, maar komt ze voor, dan stemt het cijfer daarvan volkomen 

overeen met dat, dat de rechter bladzijde vermeldt als opbrengst van 

den post "in Handen van Raar Ed . Achtbre gebragt". Hetzelfde geldt 

voor posten als koopmanschappen en surplus op beleeningen, welker 

waarde v66r den verkoop uit den aard der zaak niet te bepalen is. Op

merkelijk is, dat niet slechts de bedragen, maar ook de volgorde der 

posten op linker en rechter bladzijden steeds overeenstemt. Ter rech

terzijde nu staan ze in chronologische orde van binnenkomst der gelden 

en het besluit rest dus slechts, dat die ter linkerzijde, die het aktief van 

den boedel weergeven, niet, naar de blijkbare bedoeling, zoo spoedig 

mogelijk na aanvang der Curatele zijn opgenomen, integendeel eerst na 

binnenkomst der gelden·). Ret is duidelijk, dat aldus het blijkbare 

1) Men vergelijke in art. 5 het uitdrukkelijk voorschrift niet uit de balans blijkende 
vorderingen weI in het Capitaalboek op te nemen . 

• ) E. E. de Jong-Keesing, De economische crisis van 1763 te Amsterdam, acado 
proefschrift, Amsterdam, 1939, bIz. 101, gewaagt van het Capitaalboek als van een 
"register van ontvangsten"; al toont het in de praktijk hiermede zeker gelijkenis, in 
opzet was het iets geheel anders. Art. 24 hunner Ordre en Instructie legde Curateuren 
de verplichting op een Register te houden, dat ontvangsten en uitgaven vermeldde. 
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doel van het Capitaalboek niet wordt bereikt; zelfs vindt men gedeel
telijke aflossingen eener volwaardige vordering, rechts vermeld, tot 

hetzelfde bedrag links berhaald, terwijl bet straks uiteengezette sys

teem de vermelding links der gebeele vordering eiscbt. 

Ook van buizen, daarvan verscbuldigde buren en "te goed zynde ga

gien (0£ penningen) onder de E. R. Bewindbebbers der Oost In
discheCompagnieter Kamer alhier" '), posten, die in den boedel-Van 
S~>n niet, maar overigens bij herhaling voorkomen, is de waarde niet a. 
priori te bepalen. Ter linkerzijde blijft bun bedrag steeds oningevuld; 

weI vestigt zich de indruk, dat ze, evenals de zaken van inboedel, on

middellijk bij £aillissement worden opgenomen. Opmerking verdient 

verder, dat, behalve in enkele gevallen, als die van ge£ailleerde kas
siers, kasgeld niet onder de activa wordt vermeld. 

Ret Capitaalboek blijkt, evenmin als verscbeidene der Desolate Boe

dels Kamer, niet naar vaste regelen te zijn bijgebouden; dat bij gebrek 

aan binnenkomsten de recbter bladzijde blank moet blijven, is dui

delijk, maar wonderlijk is bet, dat, ook als die een ontvangst vermeldt, 

de linker soms gebeel open staat. 

In kleinere £aillissementen worden, na overlegging van den "Staat 

van Scbadens en Verliesen" door den failliet, soms nog enkele niet

gerealiseerde, daarin vermelde act iva ter linkerzijde aan bet- Capitaal

boek toegevoegd. Maar in grootere, ook in dat van Van Son, maakten 

Curateuren bet zicb gemakkelijk door te volstaan met bet opnemen van 

een verklaring, bier luidende "Volgens zyn Staat in Cas van Accoord 

staande in de Staaten 1764: Eenige Debiteuren en Effecten dog waar 

van onder de bier boven gemelde Effecten beryds melding is gedaan, 

en zijnde van de meeste der debiteuren weynig off niets te boopen en 

dus bier pro Mem." ") . 

Tegenover ± t 11.000.- door Curateurs geinde en dus weI vermelde 

vorderingen staan ± t 91.000.- (zij bet ten deele dubieuze), waarvan 

slecbts uit den "Staat" blijkt en niet uit bet Capitaalboek! 

Volledigbeidsbalve moge bier vermelding vinden, dat bij elk boofd 

in bet Capitaalboek, onder verwijzing naar bet folio der betreffende 

') Althans omstreeks den tijd van bet faillissement- Van Son betrof de zorg der 
D:B.K. in een vrij groot aantal gevallen (ik scbat ongeveer II. deel) boedels van per
sonen, in dienst der Oost-Indische Compagnie, die een enkele maal worden afgevoerd, 
nadat gebleken is, dat de betrokkene voor een andere Kamer dan die van Amsterdam 
is uitgegaan en anders door de D.B.K. afgebandeld. Men moet dit feit niet uit het oog 
verliezen bij bet gebruik van bet cijfer der bij de D.B.K. aangebrachte Curatelen ter 
bepaling van den graad van welvaart . 

• ) D.B.K. 860 fo . 214. 
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Registers. vermeld wordt. of een accoord gemaakt is dan weI na inge;. 

treden insolventie een of meer repartities hebben plaats gehad en te

yens of een Acte van Rehabiliteit is verleden, Ret hoofd vindt zijn 

einde in de verklaring door den Secretaris der Kamer van decharge der 

Curateuren. 

Uit het bovenstaande blijkt. dat ten tijde van het faillissement van 

Coenraad & Hendrick van Son de D.B.K. wel.aandacht schonk aan de 

teboekstelling der bij haar aanhangige curateelen. Ret streven naar 

volledigheid in dit opzicht yond. jammer genoeg. geen steun in de 

nauwkeurigheid. waarmede het uitgevoerd werd. Dit betreft zeker 

ook de schrijfwijze van namen. die bij herhaling onderlinge afwijkingen 

vertoont. BedenkeUjker echter is. dat meer dan eens in verschillende 

registers cijfers. die op dezelfde aangelegenheid betrekking hebben. ver

schillend worden weergegeven. dat getallen soms oningevuld zijn. dat 

telfouten niet ontbreken en dat de oorzaak eener zelfde vordering soms 

in verschillende registers verschillend wordt aangegeven. Bij dergelijke 

onregelmatigheden moest een - soms wat willekeurige - keuze wor

den gedaan. 

Ik stel er prijs op. te dezer plaatse een woord van hartelijken dank 

uit te spreken voor de groote voorkomendheid. waarmede men mij op 

het Gemeente-Archief te Amsterdam heeft ter zijde gestaan bij het 

verzamelen van gegevens. 

HET FAILLISSEMENT DER FIRMA COENRAAD & 
HENDRICK VAN SON 

Kennisneming van de betrekkelijk weinige gespaarde Neder
landsche handelsarchieven uit de 18de eeuw kan tot een beeld 
leiden zoo weI van het betreffende handelshuis als van een grooter 
of kleiner stuk van het toenmalige bedrijfsleven; uit boekhouding 
en correspondentie zal het mogelijk zijn beide als in een film te 
doen voorbijtrekken. 

Er is geen grond om te veronderstellen, dat van het archief der 
firma Coenraad & Hendrick van Son iets zou zijn terug te vinden. 
Hetgeen de registers der Desolate Boedels Kamer te Amsterdam 1) 
omtrent haar bevatten kan in dit gemis niet voorzien; weI opent 

1) De Desolate Boedels Kamer. welker archief in het Gemeente-Archief te Amster
dam berust, duid ik in verdere noten als D.B.K. aan. Wanneer bij Akten geen andere 
plaatsvermelding voorkomt, berusten deze mede ten Gemeente-Archief te Amsterdam. 
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het de mogelijkheid tot het nemen van een instantanee, die behalve 
een kijk op de firma misschien ook eenige aanwijzingen geeft over 
het Amsterdamsche bedrijfsleven van den tijd. Ik mag niet nala
ten er hier op te wijzen, dat een diepgaande stu die van het oud
Nederlandsche faillietenrecht - een verwaarloosd stuk rechtsge
schiedenis 1) - niet binnen het bestek dezer publicatie ligt en 
moet in dat opzicht de toegevendheid bij voorbaat inroepen. 

Volgens den stamboom zou het geslacht Van Son van Brabant
schen oorsprong zijn 2). De eerste daaruit, die naar Amsterdam 
kwam, was Ds Zegerus van Son, in 1622 geboren en van 1667 tot 
zijn dood in 1687 predikant aldaar. Een zijner zoons Thomas 
(1651-1717) bleef er als handelaar gevestigd; van diens zoons zijn 
er vier, die hetzij zelf of om hun nageslacht voor ons van belang 
zullen blijken: Jan (geb. 1684), Zeger (geb. 1685), Thomas (geb. 
1688) en Coenraad (geb. 1691). 

De vader was koopman op de Oostzee, voornamelijk han
delende in koren, grof en geraffineerd zout en traan; in 1708 

1) Mr. J . de Wal, Het Nederlandsche Handelsregt, 1869, Deel III biz. 7 schrijft: 
"De Akademische proofschriften in de vorige eeuw over het Nederlandsche failliten
regt geschreven doen ons geen hoogen dunk opvatten van de zorg aan dat leerstuk 
besteed". Vergelijk over de geschiedenis van het faillietenrecht hier te lande bij den
zelfden schrijver, Deel III, biz. 4 v.v., met opgave van litteratuur, en A. C. Holtius, 
Het Nederlandsche Faillitenregt volgens het derde Book van het Wetboek van Koop
handel, wetenschappelijk verklaard, 1850, biz. 18 v.v .. G. Moll, De Desolate Boedels
kamer te Amsterdam, ac. proofschr. Amsterdam, 1879, gaat in hoofdzaak uit van de 
ordonnantie van 1777, waardoor deze monografie minder van nut is voor beoordeeling 
van een daaraan voorafgegaan faillissement. I. Ie Long, De Koophandel van Amster
dam, 1753, wijdt (Deel I, biz. 45) slechts zeven regels aan de D.B. K .. Van eenig meer 
belang is de beschouwing bij ]. P. Ricard, Le Negoce d' Amsterdam, 1723, biz. 342/3, 
gevolgd door een Fransche vertaling der toon geldende Ordonnantie en Instructien. 
Men zie voorts ]. Wagenaar, Amsterdam, Deel III, 1767, biz. 461 v.v. en vervolg 
daarop, Deel IV, 1788, biz. 590 v.v., waar (evenals bij De Wal t .a.p.) naar de toepas
selijke plaatsen bij H. Noordkerk, Randvesten van Amsterdam, wordt verwezen. 

Ret is te betreuren, dat E. E. de Jong-Keesing, De economische crisis van 1763 te 
Amsterdam, acado proefschr., Amsterdam, 1939, die in Hoofdstuk III de faillisse
menten van dat jaar uitvoorig behandelt, geen gelegenheid gevonden heeft iets dieper 
op het Amsterdamsche faillietenrecht in te gaan. Haar blijkbare onbekendheid hier
mede maakt haar conclusies ter zake meer dan eens aanvechtbaar of onjuist. 

') Zie voor de zen stamboom: Bijvoegsels op het Vaderlandsch Woordenboek, oor
spronkelijk verzameld door Jacobus Kok, 1799, biz. 350 v.v., welk artikel, voor zoover 
dit aan de gegevens over latere generaties te toetsen is, noch nauwkeurig, noch volledig 
is. Bij de Stichting Nederland's Patriciaat te 's-Gravenhage berust een manuscript
genealogie-Van Son van de hand van Mr. Reinier van Heemskerk, waarschijn1ijk uit 
1807; de schrijver verwijst hierin naar Kok, maar geeft, zeker voor de latere genera ties, 
daaraan uitbreiding en verbetering. Aan beide ontleende ik gegevens; ten aanzien van 
de te Amsterdam gevestigde leden der familie tevens aan Johan E. Elias, De vroed
schap van Amsterdam 1578-1795, Deel II, 1905, biz. 789/791. 
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neemt hij blijkbaar beide eerstgenoemde zoons in zijn zaken op, 
die tot zijn dood onder de firma Thomas, Jan el1 Zeger van Son 
gedreven werden. Van 1717-1742 geschiedde dit onder den naam 
Jan & Zeger van Son; in 1741 was Jan overleden en Zeger zette de 
zaken aanvankelijk alleen, onder eigen naam, en sinds I Maart 
1746 onder de firma Zeger van Son & Zoon in samenwerking met 
zijn oudsten, in 1722 geboren, zoon Thomas van Son Zegerszn 1), 
voort; het kapitaal dezer laatste bedroeg t 100.000.-. Tot om
streeks 1757 is ze gevoerd 2). 

Thomas van Son Thomaszn drukte de voetstappen van zijn 
grootvader: hij werd predikant en diende als zoodanig o.a. van 
1724 tot zijn overlijden in 1737 te Amsterdam. De jongste van het 

1) Vergelijk protocol Notaris Mr. M. van Son, 14 December 1745, no. 95. Vol
gens deze akte van compagnieschap verschaffen vader en zoon ieder de helft van het 
kapitaal ad / 100.000.-. De vader heeft "I. aandeel in winst en verlies, de zoon 11 •. 
Bij noodig gebleken uitbreiding van kapitaal ontvangt hij, die dit verschaft, daar
over 21/.%. Dezelfde vergoeding geniet de zoon over hetgeen hij aan kapitaal meer 
dan 11. inbrengt. Uit de verdere bepalingen voIgt, dat de vader in de firma nage
noeg volledige zeggenschap hield. Bij de-boedelscheiding van Zeger van Son (Notaris 
Mr. M. van Son, 22 Februari 1751, no. 8) wordt de liquidatie der compagnieschap aan 
Thomas van Son Zegersz. opgedragen. 

0) Ook de firma Zeger van Son & Zoon bepaalde haar werkzaamheid niet tot het 
gebied der Oostzee, naar me de blijkf uit de Vonnissen van Avarie-Grosse (G. A. Am
sterdam, Rechtelijk archief, in het vervolg aangeduid als RA.). Voor de jaren 1750-
1757 trof ik haar in de volgende gevallen aan. Voor importen: RA. 2842, d.d. 2 Maart 
1751, i.z. "de Jonge Sjoerd Tadema", 19 Oct. 1750 van Dantzig met 26lasten rogge 
ter waarde van f 1500.-; RA. 2844, d.d. 30 Jan. 1753, Lz. "de Anthony & Maria", 
6 Oct. 1752 van Dantzig met £ 28.25 tarw t.w.v. f 2500.-; RA. 2844, d .d. 27 Febr. 
1753, i.z. "het Fortuyn", 9 Aug. 1752 van Stockholm met 24vatenblauwseIt.w.v. 
f 2000.-, RA. 2844, d.d. 5 Juni 1753, Lz. "l'Unique", 1 Nov. 1752 van L'Orient met 9 
kisten thee t.w.v. f 3375.-; RA. 2844, d.d. 6 Juni 1753, i.z. "de Sant Thomas", 20 Oct. 
1752vanL'Orient met 18halve kisten thee t.w.v. {3000.-; RA. 2844, d.d. 8Juni 1753, 
Lz. "de Juffrouw Anna", 7 Oct. 1752 van Dantzig met 39 lasten rogge t.w.v. f 2500.-; 
RA. 2845, d.d. 20 Nov. 1754 Lz. "St. Franciscus", 15 Dec. 1753 van Marseille met 
10 cassies en 10 baelen rosyn t.w.v. f 251.- en 279 stuks hout t.w.v. f 611.-. Voor 
exporten: RA. 2841, d.d. 15 Sept. 1750, Lz. "de Jonge Juffrouw Maria",18 Maart 1750 
van de Crooswijk naar Dantzig met een lading zout t.w.v. f 600.-; R.A. 2841, d.d. 
18 Sept. 1750, Lz. "de Joanna Cornelia", 21 Maart 1750 naar Cadix met 5 vaatjes 
blauwsel t.w.v. f 200.-; RA. 2847, d .d. 13 Mei 1757, i.z. "de Engelberta Maria", 
18 Sept. 1756 naar Cadix met 2 kisten platiIjes t.w.v. t 1500.-. Voorts vermeldt R.A. 
2841, d.d. 17 Juni 1750, Lz. "de Maria en Alida", 12 Maart 1750 zeilkIaarvoorniet 
gemelde bestemming (waarschijnUjk Middellandsche Zee) Thomas van Son Zegersz. 
als aflader van 3 vaten meecrap t.w.v. f 250.-. 

Opmerkelijk is, dat per l'Unique" ook Coenraad & Hendrick van Son een partij 
thee aanvoerden" waarvan de waarde per kist slechts iets lager is dan die der boven
vermelde. Men zou geneigd zijn aan een gemeenschappelijke relatie te L'Orient te 
denken. Zie hiervoor Bijlage VII. 

Thomas van Son Zegersz. verkoopt op 1 Mei 1759 zijn huis op de Heerengracht 
(98) (Kwijtsch. D' fo. 351) en woont blijkens een akte van Notaris A. Bractearius (no. 
34) op 23 Juni 1761 op de buitenplaats Reijzigt te Loenen. Vergelijk ook BijJagen 
I en V. 
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viertal,' Coenraad, daarentegen begaf zich in den handel; naast 
zijn oudere broederszal voor hem geen plaats geweest zijn in de 
zaken van zijn vader. Kort v66r diens dood blijkt hij onder eigen 
naam zelfstandig gevestigd te zijn: van 1716 tot 1750 is Coenraad 
van Son rekening-houder bij de Amsterdamsche Wisselbank. Was 
de zaak van vader en broeders vooral op het Noorden gericht, 
Coenraad stelde zich allereerst op Spanje en de Middellandsche 
Zee in 1). Zijn bedrijf werd omgezet in dat van Coenraad & Hen
drick van Son, die sinds 1750 in de boeken der Wisselbank voor
komen. 28 Februari immers brengt Coenraad van Son t 27.000.
in het credit hunner rekening en voor dien had hij dus zijn 22-
jarigen neef, Hendrick de Wacker van Son, den tweeden zoon van 
zijn broeder Zeger aIs compagnon opgenomen 2). De storting van 
Coenraad wordt later nog met enkele duizenden guldens verhoogd 
en in de volgende maanden zijn betalingen bij de Wisselbank ten 
behoeve der firma tot een bedrag van ruim t 57.000.- door Hen
drick aantoonbaar. 

Waarom deze, degene, aan wien dit opstel voornamelijk gewijd 
is, niet tot Zeger van Son & Zoon toetrad, temeer daar de oudste 
firmant hierin, zijn vader, op 19 April 1750 overleed, valt niet te 
zeggen. Waarschijnlijk openden de zaken van Oom Coenraad wij
der perspektief en misschien noopte diens gezondheidstoestand 
hem een medewerker te zoeken; immers ook Coenraad van Son 
overlijdt korten tijd later, op 25 Februari 1751 8). Zijn huwelijk 

') In een bruiloftszang op het huwelijk van Koenraad van Son (1718, Gem. Archief 
Amsterdam) heet het met het oog op den vader: 

"Zyn we~rglans scheen van 't vruchtbaar graanryk Oosten, 
"Als door een klaare en frisse zomerlucht, 
"Hier op de Markt der Graanen met veel vrucht. 

en van Koenraad : 
"Dus blinkt ge ook uit, gelyk een Zon in 't West' , 
,,0 jonge Zon! daar Spaansche vruchten groejen, 
"Waar door gij ziet met winst uw handel bloejen; 

0) In een akte van Notaris O. van Dam te Amsterdam dd. 9 Januari 1750 (no. 19) 
heet Hendrick de Wacker van Son "minderjarig Jongman" en in een van denzelfden 
notaris dd. I April 1750 (no. 199) "koopman". Opmerking verdiellt nochtans, dat op 
18 December 1749 de twee zoons van Zeger van Son "Coopman en poorter alhier", 
t.w. Thomas van Son Segersz. en Hendrik de Wacker van Son als poorter worden illge
schreven, onder vermelding van beider beroep als "koopman". Was Hendrick toen 
dus ook in zijns vader's firma werkzaam? Of bestond de associatie met zijn oom reeds? 
Op 17 Februari 1750 opende de Wisselballk een rekening aan Hendrick de Wacker van 
Son, die echter reeds in het boekjaar 17521 een einde nam; van zakelijke beteekenis 
Iijkt deze slechts in zoover geweest "te zijn, als zijn kapitaalstortingen voor Coenraad 
& Hendrick van Son daarover hebben geloopen. 

0) Begraven Noorderkerk Amsterdam, 3 Maart 1751. 
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was kinderloos, maar tusschen hem en het gezin van zijn neef be
stond weI een zeer bizondere betrekking: Coenraad's echtgenoote, 
Anna Hollebeek, toch was een tante van Anna Susanna Holle
beek, met wie Hendrick de Wacker van Son op 27 Januari 1750 
in het huwe1ijk was getreden. 

Hendrick de Wacker van Son's openbare loopbaan had toen 
reeds een aanvang genomen. 11 Januari 1728 te Amsterdam ge
boren, verloor hij nog geen twee jaren oud zijn moeder Petronella 
de Wacker. Haar ouders waren Hendrick de Wacker en Geertruid 
Temminck; een broeder der laatste, Jacob Temminck, was met 
Aletta de Wacker gehuwd, een zuster van zijn zwager en Marga
retha Temminck, dochter uit dit huwelijk, die haren achtemeef 
Mr. Egbert de Vrij Temminck trouwde, was dus een volle nicht van 
Hendrick de Wacker van Son's moeder. Door aanhuwelijking was 
Mr. Egbert de Vrij Temminck zelf dit ook, immers was Cornelia 
Temminck, die de eerste vrouw van zijn vader geweest was, een 
zuster van Geertruid en Jacob; en de vierde uit hun gezin, Ida 
Agatha Temminck, huwde Mr. Anthony Deutz, uit welke verbin
tenis Mr. Daniel Deutz geboren was, dien we verder bij herhaling 
zullen ontmoeten en die gehuwd was met Geertruid van Son, zus
ter van Hendrick de Wacker van Son. Mr. Egbert de Vrij Tem
minck, die als Burgemeester meer en meer aan invloed zou win
nen, had geen kinderen en te Amsterdam geen nadere verwanten 
dan de Van Sons en Deutzen. Het kan dan ook geen verwondering 
wekken, dat hij naar de opvattingen van den tijd dezen in de 
Amsterdamsche politiek een rol toedacht. In 1749, op 21-jarigen 
leeftijd werd Hendrick de Wacker van Son Kerkmeester der Oos
terkerk in opvolging van zijn vader, die .dat in de aanzienlijker 
Westerkerk had verkregen 1). In 1752, na diens dood, gaat hij op 
zijn beurt naar de Westerkerk over, in 1755 wordt hij Hoofdman 
en Opziener van de Lakenverwing en, wanneer hij in 1757 Sche
pen is geworden, schijnt zich voor hem het uitzicht op de Burge
meesterlijke waardigheid te openen 2). 

Of en zoo ja welken invloed Hendrick de Wacker van Son in 

') Een kerkmeester van 21 jaren komt ons zeer jong voor. Dr. Johan E. Elias, Het 
Geslacht Elias, 1937, biz. 153/4 maakt melding van een benoeming daartoe op 16-
jarigen leeftijd van een student . 

• ) Zie voor de bizonderheden over leden der familie Temminck: Elias t.a.p., Deel II, 
biz. 785 v.v. ", 
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deze regeerings-functies heeft geoefend, is moeilijk te zeggen 1). Een 
oordeel van hem niet goedgezinde zijde is ons bekend uit de me
morie van IO April 1749 van den Doelistischen advocaat J. B .• 
Commelin aan Bentinck van Rhoon, waarin de personen der Am
sterdamsche regeering behandeld worden. Bij de bespreking van 
Mr. Daniel Deutz vermeldt Commelin - en daarin is natuurlijk 
scherpe afkeuring neergelegd - dat diens zwager "Hendrik de 
Wakker van Son allersterkst voor de oude regeering gezeleerd is 
.... en zoo ik dien stout en jongeling mag geloven, is hij, heer 
Deutz, van deselfde sentimenten, hoewel enz." 2). Met den 21-
jarigen "stouten jongeling" , die behoudens het Kerkmeester
schap nog geheel buiten de Regeering stond, hield Bentinck's be
richtgever blijkbaar reeds rekening. 

Te anderer plaatse heb ik gewezen op He.ndrick de Wacker van 
Son als kunstverzamelaar en in dit verband zijn boekerij en zijn 
kleine verzameling optische en physische instrumenten als typee
rend verschijnsel voor het tijdperk der AufkHirung vermeld 3). 
Trouwens ook zijn vader schijnt boeken te hebben verzameld '). 
Het milieu der Van Sons en Hollebeeks was overigens kerkelijk. 
Bij het overlijden van Ds. Thomas van Son teekent Jacob Bicker 
Raye ·in zijn dagboek aan, dat deze van de "ernstige bediening" 
was 5). 

Uit een en ander mag men - zij het onder eenig voorbehoud -
afleiden, dat Hendrick de Wacker van Son niet zonder capacitei
ten was 6). De handeisgeest zat hem in zekeren zin in het bloed en 

') Van de Lakenverwing bestaat geen archief; de poovere resten van dat van 
Kerkmeesters der Westerkerk (Archief Ned. Herv. Gem. Amsterdam, N.Z. Kapel) 
vermelden geen bizonderheden om trent zijn werkzaamheid en geven geen verklaring, 
waarom die een vroegtijdig einde in 1756 nam. 

2) Zie F. J. L. Kramer, Bescheiden betreffende de Doelisten-Beweging te Amster
dam in 1748, Bijdr. en Med.Hist.Gen . Utrecht, Deel28, 1907, bIz. 395. Vergelijkaldaar 
op biz. 346 Kramer's oordeel over Commelin. Met de "oude regeering" bedoeit deze 
natuurlijk de in 1748 geremoveerde Regenten. 

0) Zie mijn "Paulus Potter's "Groote Ossendrift". De veiling-De Wacker van Son 
te Londen aangekondigd", Oud-Holland, Deel LX, 1943, bIz. 14 v.v .. 

') Zie hiervoor diens voorloopige boedelscheiding (Notaris Mr. M. van Son, 22 Fe
bruari 1751, no. 8) . 

• ) Jacob Bicker Raye, Dagboek, bIz. 57 (Gem. Archief Amsterdam). Men denke 
ook aan bet groote aantal Kerkmeesters uit de familie Van Son en aan haar be
trekkingen tot de familie's Hollebeek en Boudaen. 

0) Dr. Joh. E. Elias, De Geschiedenis van een Amsterdamsche Regentenfamilie: Het 
Geslacht Elias, 1937, biz. 154/5 wijst er op, dat bij de schepen-benoeming in 1758 sche
penen met meer dan een jaar ervaring, die voor praesidium en vice-praesidium der 
Schepenbank in aanmerking zouden komen, onder de aftredenden niet beschikbaar 
waren. Van deze durfden slechts twee leden der familie Elias de functies te aanvaar-
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de geldelijke middelen tot zaken doen vereischt, schijnen ook niet 
te hebben ontbroken. 

De aanslag in de Collaterale Successie, na doode van twee leden 
der familie Van Son, geeft eenig inzicht in hun geldelijken toe
stand: die na het overlijden op 21 J anuari 1737 van Ds. Thomas 
van Son Thomasz., van wien men niet kan aannemen, dat hij bui
tendien groote bedragen in handels- of andere ondernemingen had 
gestoken, berustte op een grondslag van f 33.432.4.-; na dat van 
zijn broer Coenraad in 1751 was de grondslag voor het door hem 
en door zijn vooroverleden vrouwnagelatene 124.072.9.-, waarbo
ven hij echter natuurlijk een kapitaal van belang voor zijn han
delszaken beschikbaar had 1), terwijl- naar nader zal blijken
ook zijn vrouw bemiddeld was. 

Van meer waarde voor de bepaling van de draagkracht der 
Van Sons is hun aanslag volgens het kohier van 1742. Ds. 
Thomas was toen overleden en ook ten vorigen jare de oudste 
broeder Jan. Tusschen de beide andere, Zeger (Hendrick's vader) 
en Coenraad, beiden "coopman" genoemd, bestaat een aanmerke
lijk verschil in gegoedheid: Zeger bewoonde op de Heerengracht 
(98) een huis van een huurwaarde van t 1140.-, hij hield drie 
dienstboden en werd geschat op een inkomen van t 10.000.- a. 

\ 1 12.000.-; Coenraad opde Keizersgracht (613) een van een huur
waarde van t 1885.- bewonende, had evenzeer drie dienstboden 
maar daarenboven een buitenplaats en een koets met vier paarden, 
terwijl zijn inkomen op f 25.000.- werd geschat 2). 

Hendrick de Wacker van Son nu voIgt zijn oom na in diens le
venswijze, zelfs zoo, dat hij na Coenraad's dood het huurhuis op 
de Keizersgracht betrekt, door dezen te voren bewoond. En uit 
de bescheiden bij zijn faillissement blijkt, dat ook Hendrick een 
buitenplaats had en equipage hield. 

Hendrick de Wacker van Son erfde, evenals zijn broer en zijn 
zuster, het 1/3 deel van de nalatenschap van hun grootvader van 

den. Ook aan Hendrick de Wacker van Son, die hooger dan beiden op de ranglijst 
stond, zou het dus aan zelfvertrouwen of aan zin voor de rechtspraak hebben ont
broken. 

') Collaterale Successie onderscheidenlijk no. 24 fo. 678 en no. 31 fo. 244. 
, 0) Kohier van 1742 (Gem. Archief Amsterdam) onderscheidenlijk Wijk 46, no. 3706 
(bIz. 189c) en Wijk 58 no. 4459 (bIz. 232b). Naar uit een gedicht van Petrus Thierens 
ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Coenraad van Son op 26 April 1743 (Gem. 
Archief, Amsterdam) bJijk t, was de buitenplaats: Ruigenhof te Loenen a.d. Vecht. 
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moederszijde, Hendrick de Wacker ten bedrage van /94.397.1.8 
ieder 1) en ontving bij voorloopige boedelscheiding van zijn vader 
op 22 Februari 1751 de som van t 36.652.-.15 2). 

Ook zijn vrouw was niet onbemiddeld en al was ze uit een 
predikantengeslacht gesproten - zoowel haar vader als haar 
grootvader bekleedden deze functie te Amsterdam - haar moe
der was een dochter van den grooten koopman Philippe de la 
Fontaine, van wiens nazaten verscheidene in den handel bleven. 
Een hunner ging waarschijnlijk naar Smirna, in welke groote 
haven de De la Fontaine's zich reeds in een vroegere generatie 
gevestigd hadden. Ten tijde van Hendrick van Son's werkzaam
heid in den handel alhier bestonden firma's, gedreven door een 
aangehuwde tante en een tante van de jonge Mevrouw van Son, 
telkens met een hunner zonen: de Wed. Jean de la Fontaine & Zoon, 
in lakens en wat dies meer zij, en de Wed. Gerard Pauw & Zoon, 
wijnkoopers. Firmanten van de eerste waren de Wed. de la Fon:. 
taine geb. Pauw en haar zoon Philippe, van de tweede de Wed. 
Pauw geb. de la Fontaine 3) en haar zoon Hendrik. Had, zeker toen 
zijngeldelijke toestand achteruitging, Hendrick van Son krachtigen 
steun van zijn zwager Mr. Daniel Deutz en zijn neven Thomas 
van Son, koopman op de Oostzee, I talie en den Levant, en Adriaan 
Isaac van de Cruys, koopman op Duitschland, van den kant van 
zijn vrouw's familie toonden de Weduwe Pauw, haar zoon en 
haar schoonzoon Arnoldus Dupper bij herhaling daadwerkelijke 
belangstelling in zijn lot. We zullen zien, dat ook de dochter der 
Weduwe de la Fontaine-Pauw (tevens de tweede echtgenoote 
van Hendrik de Wacker van Son) zich in den handel heeft be
geven. En zelfs de predikantsweduwe, Mevrouw Hollebeek-de la 
Fontaine behield belangstelling in en belang bij zaken, "de Lood
gieterije welke gedreven wordt ten naeme van Johannes Gode
fridus Coevelt q.q." en "de Brouwerije genaamt de Star, staande 

') Notaris Mr. M. van Son d.d. 8 Januari 1746, no. 3. Zie voor den inventaris; en de 
dccharge der voogden van Hendrick de Wacker van Son, het protocol van denzelfden 
notaris, onderscheidenlijk d.d. 27 Juni 1745, no. 94 en 17 September 1750, no. 70. 

') Notaris Mr. M. van Son d.d. 22 Februari 1751 no. 8. H endrick de Wacker van Son 
ontving een aanzienlijk lager bedrag dan zijn broer Thomas (/57.753.10.-) enzijn 
zuster, Mevrouw Deutz (f 49.961.3.8.) Allen brengen hun huwelijksuitzet in, Hendrick 
ten bedrage van 116.800.-, de beide anderen van 1 16.500.-. De uitstaande han
delsvorderingen kwamen (nag) niet tot deeling . 

• ) Blijkens haar testament d.d. 4 Juni 1761 (Notaris O. van Dam , no. 80) was Cor 
nelia de la Fontaine, Wed. Gerard Pauw boven 1 100.000.- gegoed. 
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op de Princengragt, beyde binnen de stad Amsterdam", een be
lang, dat ze blijkens haar testament voor haar kleinkinderen wil 
behouden 1). . 

Wanneer in zijn magistrale boek Elias de hooge levenswijze van 
het derde kwart der 18de eeuw in verb and beschouwt met de ge
ruchtmakende faillissementen van dien tijd, noemt hij ook dat 
van Coenraad & Hendrick van Son in 1763 of 1764 2). Dr. Leonie 
van Nierop neemt dit over en stelt de deconfiture der firma voor 
als gevolg van die van Gebroeders de Neufville in 1763 3), onder 
aanhaling van een citaat uit den Staat van Schadens en Verliesen 
van Februari 1764, uit welk stuk echter van een vroegeren 
aanvang van Van Son's faillissement blijken kan. Het zou trou
wens onverklaarbaar zijn, dat zoowel Sautijn Kluit t) als de latere 
schrijvers over de crisis van 1763 van Coenraad & Hendrick van 
Son gezwegen hebben, zoo het door Dr. van Nierop gelegde ver
band inderdaad bestaan had. 

Nasporingen, die ik omstreeks 1937 over Hendrick de Wacker 
van Son als kunstverzamelaar, ook op het Gemeente Archief te 
Amsterdam, deed, doch die ~erst veellater tot een publicatie heb,. 
ben geleid 5), brachten mij er toe 18 Mei 1762 als aanvangsdatum 
van zijn faillissement te stellen; daarmede was dus de gedachte 
buitengesloten, dat zijn val een gevolg van dien van Gebroeders 
de Neufville zou geweest zijn. Dr. E. E. de Jong-Keesing heeft in 
haar in 1939 verschenen academisch proefschrift intusschen reeds 
een opmerking van gelijke strekking gemaakt 6). 

De door Van Son gevoerde firma Coenraad & Hendrick van Son 
bestond toen ruim twaalf jaar. Naar we zagen, had Hendrick niet 
langer dan een jaar de samenwerking met zijn oom gekend, maar 

1) Protocol Notaris·H . van Waalwijk, Le.iden, 27 Juli 1775, no. 77. Men zie ook de 
protocollen der Amsterdamsche notarissen O. van Dam en A. Bractearius, passim. 

') Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Deel I, 1903, biz. 
CLXIII en Deel II, 1905, biz. 790 en dezelfde schrijver, Geschiedenis van het Amster
damsche Regentenpatriciaat, 1923, biz. 237. 

0) Dr. Leonie van Nierop, H et Dagboek van J acob Bicker Raye (1732-1772), Jaar-
boek XXXIII Amstelodamum, 1936, biz. 231. 

0) Mr. W. P. Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Beurs in .1 763 en 1773, 1865.. 
0) Zie mijn in noot 3, biz. 94 genoemd artikel in Oud-Holland. 
8) De Jong-Keesing, t .a .p., biz. 124, noot I. Hoe de schrijfstet'echter tot den datum 

van 2 Maart is gekomen, is mij niet duidelijk. Behalve uit verschillende andere gege
vens staat de datum van 18 Mei vast uit bet Kapitaalboek (D.B.K. 860 fo . 65) en uit 
bet Register van Curateelen (D.B.K. 320, fo . 342) . 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXII. 7 
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n~ diens dood was niet - naar het gebruik v,an den tijd, dat in den 
naam de juiste samenstelling der vennootschap placht te doen uit
komen - de firma gewijzigd. Tegenover de relaties, in ieder geval 
die in het buitenland, zal de herinnering aan den overleden Coen
raad, die onder eigen naam dertig en meer jaren tot hen in betrek
king had gestaan, zekere goodwill hebben uitgemaakt. Al is het 
natuurlijk niet buitengesloten, dat tusschen 1751 en het faillisse
ment Hendrick de Wacker van Son zich met een ander zou heb
ben geassocieerd, daarvan is me niets gebleken en waarschijnlijk is 
het niet, daar dan de firma toch weI wijziging zou hebben onder
gaan. En ten tijde der deconfiture was Van Son zeker eenig ven
noot. 

De ontwikkeling zijner zaken schijnt aanvankelijk niet onvoor
spoedig te zijn geweest. Naast zijn levenswijze en de mogelijkheid, 
die zich voor den nog niet dertigjarige opende, om een kunstverza
meling aan te leggen, spreken de saldi, die hij bij de Amsterdam
sche Wisselbank onderhoudt, in dezen geest. De beteekenis van 
het te goed aan het einde van elk halfjaar wil ik niet overschatten, 
ook allijkt tot 1760/1 het beeld der cijfers, in Bijlage I vermeld, 
gunstig, mede wegens het afwisselend verloop der rekening. Ver
gelijkt men met deze de cijfers van het voormalig vaderlijk bedrijf 
van Zeger van Son & Zoon, dan blijkt dit toen althans van veeL 
kleineren omvang te zijn geweest, niet slechts ten opzichte der 
saldi, maar ook van den omzet bij de Wisselbank. 

In het eerste halfjaar van 1761 - Zeger van Son & Zoon doen 
dan reeds sinds 3 a 4 jaren practisch geen zaken meer over de 
Bank - is de omzet van Coenraad & Hendrick van Son nog van. 
redelijke beteekenis, maar daarna gaat de weg snel bergafwaarts. 
Andere feiten wijzen evenzeer op een keerpunt in zaken te dien 
tijde. Nog op 3 April 1759 geven Mr. Daniel Deutz en Hendrick de 
Wacker van Son procuratie op Scherping & Compo te Surinaa
men, om aldaar een of meer plant ages te koopen; benevens een al
gemeene volmacht aan deze zelfde firma ter waarneming hunner 
belangen ter plaatse 1). WeI werden beide bij akten van 28/29 No
vember en 4 December 1760 ingetrokken, maar als eersten ge
machtigde wijzen Deutz en Van Son dan aan Johannes Leonardus 
van Son, "ontfanger der inkoomende en uijtgaande Societeyts Ge-

1) Notaris A. Bractearius, nos. 7 ep. 8. 
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regtigheeden te Surinaamen" 1). Tevoren hadden ze - men be
denke, dat Deutz sedert 1757 Directeur der geoctrooieerde Colo
nie de Berbice was - op 19/21 Juli 1760 een geheel gelijke mach
tiging gegeven voor aankoop van een of meer plantagien in de 
colonie Berbice aan Adriaan Gillissen', "eerste Raadt van policie 
en crimineele Justitie in de Berbice" 2). 

Lijkt laatstgenoemde opdracht zonder gevolg te zijn gebleven, 
in Suriname slaagden de zwagers weI in den aankoop van de ge
broeders Fredersdorff te Berlijn van "de plantage Berlin geleegen 
in de colonie van Surinamen, aan de rivier Comowijne aan de Lin
kerhand in 't opvaaren .... ", groot 500 akkers voor 1"50.000.-, 
welke op 26 December 1760 wordt getransporteerd 3). In verb and 
met daarop rust en de hypotheken behoeft de geheele koopsom niet 
dadelijk te worden voldaan; niettemin heeft Van Son voor zijn 
deel t 20.000,- betaald. Een en ander wijst ook bij hem op drang 
naar uitbreiding van zaken en allerminst op angst voor krapheid 
in kas. 

Een "Insinuatie" van veellateren datum, 24 Maart 1762 ') zou 
op schilderachtige wijze aantoonen, dat Van Son in 1759 en 1760 
geen achterstand aan betalingen had. Ze is gericht tot de weduwe 
van Burgemeester Mr. Rendrik Tersmitten, van wie hij een stal in 
de Vijzelstraat in huur had. Ret aangeboden half jaar huur per 1 
November 1761 nu had Mevrouw Tersmltten geweigerd, daar het 
vorige nog niet was betaald. Van Son vond deze betaling op zijn 
boek vermeld, maar geen kwitantie aantreffende, bood hij "tot 
vermijding van cavillatien" een geheel jaar huur aan, of schoon 
"als gewoon zijnde, zijne huuren op zijn tijdt prompt te betalen". 
Maar hiermede was de zaak nog niet · ten einde, want nu bracht 
Mevrouw Tersmitten tot uiting, dat ook de huur van November 
1759-Mei 1760 niet was voldaan; en zelfs heeft Van Son "door een 
geregtsbode deeser Stadt een onvriendelijke boodschap van wee
gens u vn. geins." gekregen, die dreigde met Loospanding en 
Eijgenpanding voor drie halve jaren huur, "welke behandelingals 
indiscreet en inpoliet onder luyden van ordre" moet gelden. Is, 
zoo doet Van Son vragen, het uitblijven vap kwitantie niet te 

J) Notaris A. Bractearius, nos. 70 en 72. 
' ) NotaLis A. Bractearius, no. 51. 
'j Notaris A. B,ractearius, no. 83 . 
• ) Notaris A. Bractearius, no. 23. 

I 

1 
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wijten aan het feit, dat Mevrouw Tersmitten, en in Mei 1760 en 
in Mei 1761 ziek zijnde, de toezending daarvan achterwege liet?' 
Ten slotte maakt hij een groot gebaar: hij biedt drie halve jaren 
huur aan en daarenboven het nu loopende a· f 175,-. Mevrouw 
Tersmitten neemt de betaling niet aan en geeft het gebruikelijke 
antwoord "ik hoor en verzoek Copij". 

Hoe dit huiselijk geschil is beeindigd, yond ik niet; in het faillis
sement had Mevrouw Tersmitten blijkbaar niets meer te vorderen 
en men mag dus aannemen, dat ze ten slotte, doch misschienpas 
op 1 Mei, althans den loopenden termijn heeft aanvaard. Al is het 
mogelijk dat Van Son wat hoog van de toren heeft geblazen, toch 
verdient het opmerking, dat hij durft wijzen op zijn prompte beta
ling van huren in het verleden. Maar anderzijds kan men zich niet 
onttrekken aan den indruk, dat Mevrouw Tersmitten en waar
schijnlijk ook de Amsterdamsche publieke meening weinig ver
trouwen meer stelde in Van Son's solvabiliteit. 

Daarvoor bestond alle reden; de renten op deposito's blijkt 
deze sinds 1760 niet regelmatig te voldoen en in 1761 moest hij 
tot een reeks van geldopnemingen overgaan, die de moeilijkheid 
van financiering bevestigen, welke ik aan de rekening van Coen':' 
raad & Hendrick van Son bij de Wisselbank ontleende. Een voor
bode daarvan kan zich reeds op 31 J anuari 1760 hebben voor
gedaan, toen Hendrick de Wacker van Son en zijn echtgenoote 
Anna Susanna Hollebeek op obligatie f 24.000,- opnamen van 
Adriaan Isaac van de Cruijs (echtgenoot van zijn volle nicht Jo
hanna Maria van Son J ansd r), waarop ten tijde van hetfaillisse
ment weer 116.000,- waren terugbetaald 1). Het maakt intus
schen den indruk, alsof naast en ter versterking van Van Son's 
teekening die zijner vrouw gevraagd werd. 

Op 7 Mei 1761 verkoopt dan zijn schoonmoeder, Clara 'Helena 
de la Fontaine, Wed. Ds. Petrus Hollebeek, hem 55 obligatien a 
11000,- ten laste van Holland en West Vriesland en verklaart in 
de akte ten volle voor kapitaal en interessen voldaan te zijn 2). 
Maar denzelfden dag neemt Van Son bij zijn schoonmoeder vol
gens obligatit! onder de hand de volle 155.000,- a 3t% op 3). 
Daarnaast beleent hij de verworven stukken : reeds op 8 Mei 1761 

1) Vergelijk de akte van Notaris A. Bractearius van 21 Juni 1764, no. 34. 
') Gem. Archief Leiden, protocol Notaris J. van Stipriaan, no. 57. 
2) Vergelijk de akte van Notaris A. Bractearius van II Augustus 1761, no. 43. 
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neemt hij, tegen onderpand van onderscheidenlijk f 34.000,- en 
116.000,-, leeningen op van f 32.000,- en f 15.000,- en op 15 
Mei d.a.v. volgen de laatste 15000,----:- een gelijke bestemming te
gen een voorschot van 14800,-, een en ander tegen 4% rente 1). 
Ongeveer terzelfdertijd, op 15 Mei 1761 geeft hij een 4% schuldbe
kentenis van f 30.000,- af aan Mr. Gijsbert van der Hoop 2). 
, Nijpend is de toestand opnieuw in Augustus; tweemaal komt de 
schoonmoeder dan te hulp. Op7 Augustus 1761 leent ze volgens 
onderhandsche obligatie 18500,-, waarvoor een onderpand 
wordt verstrekt, dat den indruk geeft bijeengeraapt te zijn: 16 
balen Radix China, 7 kassen . Gom armoniac, 7 kassen Gom gal
loten, 2 kasjes Fuical (?), 2 kasjes Borax, 6 vaten Gom Copal, 2 
vaten Campher, 4 vaten Wierook, 1 vat Gam armoniac, 1 vatje 
Azafetida, 345 roIlen Zalza parilla en 4 Lijfrentebrieven. Op 8 
Augustus verstrekt ze 118.000,- op hypotheek van het onroe
rend goed onder Weespercarspel a 4 %, voor welke ook haar doch
ter debitrice is 3). 

Dan komen de scheepsparten aan de beurt; Thomas van Son 
(Jansz.) koopt op 19 Augustus 1761 van Hendrick de Wacker van 
Son 1/18 in het Galjootschip "De Resolutie" met Gereedschappen 
en Cargasoen en gelden voor 14000,- en 24 Augustus 1761 3/8 in 
,bet Fregatschip ,,'t Groenegeyn" voor t 7000,- onder gelijke be
palingen, doch met inbegrip van uitgaande en thuiskomende 
vr~chtpenningen ' }. 

Waarschijnlijk waren toen de inleidende stappen reeds genomen 
tot de veiling van Van Son's verzameling schilderijen, teekenin
gen, miniaturen, prenten en van een deel zijner boeken. Immers 
bevat een te Londen verschijnend blad van 22 September 1761 de 
aankondiging daarvan, zonder vermelding evenwel van zijn naam, 
tegen 26 October d.a.v. in het Oude Zijds Heerenlogement te Am
sterdam. Of de anonimiteit in het buitenland bewaard is gebleven, 
is aan ernstigen twijfel onderhevig; maar hier te lande werkte ze 
zeker niet. De opbrengst der veiling bedroeg 119.375.- 5). 

') Notaris w. van Kleef, nos. 368, 369 en 376a. Beleeners waren onderscheidenlijk 
Elisaheth van de Putte, Wed. Adrianus van Ceulen; Isaac Lohoff; en Albertus van 
Soest. 

3) Vergelijk de akte van Notaris A. Bractearius van 30 Januari 1762, no. 8. 
S) Vergelijk de akte van Notaris A. Bractearius van 11 Augustus 1761, no. 43. 
') Notaris A. Bractearius, 21 Augustus 1761, no. 45 en 26 Augustus 1761, no. 46. 
0) Zie voor een en ander mijn boven aangehaald artikel in Oud-Holland. 
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De volgende maand gaat ook Thomas van Son Zegersz., al dan 
niet in verband met den toestand van zijn broer, tot verkoop over 
van zijn belang in het schip :,'t Groenegeyn"; op 5 November 
1761 doet hij 2/8 in 1/18 voor t 400,- over aan zijn zwager Mr. Da
niel Deutz en 1/3 in 1/16 voor t 200,- aan .... Hendrick de Wac
ker van Son 1), misschien om voor dezen het boekhouderschap te 
behouden. Dit kleine bedrag zal deze nog hebben kunnen voldoen 
uit den verkoop op 11 November 1761 van t 8000,- Obligatien 
ten laste van Holland en West Friesland, behoord hebbende tot 
het onderpand van Isaac Lohoff 2); de overige t 8000,- zal hij 
zeker ook van de hand hebben gedaan; de geldleener komt im
mers niet als schuldeischer iIi" het faillissement op: Bracht deze 
verkoop Van Son geen grooter kasversterking dan van t 1000,-, 
een belangrijk bedrag zal zijn deel worden, wanneer hij op 17 No
vember 1761 onder meer juweelen en paarlen beleent bij (Mr.) 
Daniel Deutz voor t 29.000,- 3) . 

Aldus had in den loop van een half jaar Van Son zich, zij het 
onder bezwarende bepalingen, bijna f 170.000,- weten te ver
schaffen; een verdere verkrijging voIgt op 30 Januari 1762, wan
neer hij op onderhandsche obligatie bij Mr. Comelis van der Hoop 
19000,- a 4% opneemt '). Maar hij moet onderpand geven, dat 
tevens tot dekking zal strekken van de reeds genoemde vordering 
van Mr. Gijsbert van der Hoop, groot t 30.000,-; wat Hendrick 
de Wacker van Son had te pretendeeren ten Iaste van den ge
abandonneerden boedel van Henry Uhthof & Compagnie te Lon
den, £ 4980.16.- wordt gecedeerd, getransporteerd en overge-
geven. . . 

Verwondering kan deze eisch om onderpand niet wekken; de 
hopelooze staat van Van Son's zaken toch was to en zeker ter al
gemeene kennis gekomen. Bij het groot aantal Amsterdamsche 
notarissen, dat zijn dienst bij wisselprotest kon geven, is het be
zwaarlijk na te gaan, wanneer dit voor de eerste maal tegen Coen
raad & Hendrick van Son is uitgebracht I). Opvallend is het, hoe 

') Notaris A. Bractearius, 6 November 1761, nos. 57 en 56. 
I) Notaris W. van Kleef, no. 594. 
I) D.B.K., no. 163 fo. 147 . 
• ) Notaris A. Bractearius, no. 6. 
") Buiten de in Bijlage II opgenomen wisselprotesten blijkt nog van een van een 

wissel, getrokken door Bouffe & Dangirard, die voor protestkosten ()pkomen (D.B.K. 
550 fo. 75); voorts worden Albin Pbre et Fils gejustifieert voor een wisselbrief van 
f 99.- banco, op 10 November 1761 uit Mentona getrokken (D.B. K. 550 fo. 111) . 
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dikwijIs telkens weer andere houders daartoe de medewerking in
roepen van Van Son's familienotaris, Abraham Bractearius 1). Het 
eerste voorbeeld daarvan is een protest van non-betaling op 19 
October 1761 van twee geaccepteerde wissels, getrokken door 
den grooten crediteur Erdewin Muller te Hamburg 2). Er zal een 
aantal volgen; Van Son's antwoord luidt, dat hij niet betaalt, 
in het eerste geval "om reedenen, dat den Trekker zig niet heeft 
gehouden aan de conventie die wij met hem gemaakt hebben", 
maar later stereotiep "om reeden aan den trekker te schrijven" 
(of "geschreven"). In een enkel geval wordt een beroep gedaan op 
het late uur van aanbieding bij gesioten Bank-tijd dan weI op aan
bieding op een te vroegen dag of, door een comptoirbediende, daar 
"de Heeren uyt de Stad waaren". Opmerkelijk is, dat Muller nog 
tot 9 Februari met trekken doorgaat en evenzeer, dat Van Son 
op 17 Maart 1762 nog een 6 weken zichtwisseI, door zijn vertegen
woordiger in Suriname getrokken, accepteerde 3). 

Overigens stonden zijn zaken waarschijnlijk reeds stiI; zijn om
zet bij de Wisselbank schrompelde tot een minimum in. De laatste 
post in zijn credit is een overbo~king van de rekening van Thomas 
van Son; op 9 April voIgt de Iaatste boeking in zijn debet. Er 
blijft een saldo van t 28.3.-, waaronder na het faillissement naar 
gewoonte staat aangeteekend: "niet te disponeeren aizo de boedel 
aan de Kamer is." 

Dit belet niet, dat ook in dit tijdsgewricht de aangelegenheden 
van Van Son ' en de zijnen in een phase van onrust blijven ver
keeren. Bij zijn naaste familieleden merkt men de neiging hun be
zit tegeide te maken ; bij Thomas van Son Zegersz. op 30 Decem
ber 1761 in bescheiden mate met een scheepspart van 11000,- '), 
bij Mr. Daniel Deutz op 18 Maart 1762 met de bekende buiten
plaats Rondom bedtogen of Gooijiust c.a., voor 113.300,- ver
kocht aan Gijsbert Antwerpen Verbrugge van de firma Verbrugge 
& GOllli). 

Wat Hendrick de Wacker van Son zelf betreft, ga ik aan door 
hem gedane handelingen van meer persoonIijken aard voorbij, 

1) Zijn broeder, Jan Carel Bractcarius was de eerste echtgenoot van Anna Elisa-
beth de la Fontaine. 

") Notaris A. Bractearius, no. 52 en 53. 
") Vergelijk de akte van' Notaris A. Bractearius van 30 April 1762, no. 43. 
'j Notaris A Bractearius, 21 J anuari 1762, no. 6. 
0) Notaris A. Bractearius, no. 21. 

, 
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maar moet ik melding maken van twee insinuaties op 30 April 
1762 1): van Isaac Pessoa tot betaling van t 23·25,- uit hoofde 
van surplus op Oost-Indische actien uit de rescontre van Februari 
d.a.v. en van Jacobus Das van gelijke strekking tot een van 
t 4330.15.- Banco, wa~rin echter bij renvooi de woorden "Oost
lridische" zijn geschrapt, zoodat Van Son bij hem een positie ook 
in een of meer andere fondsen had loopen. Op beide antwoordt 
deze: "Ik hoor, zie en verzoek Copij". 

Dienzelfden 30 April machtigt Van Son - waren ze bedoeld 'de 
taak van officieuze .curatoren te vervullen? - Mr. Daniel Deutz, 
Mr. Gijsbert van der Hoop en Christiaan van Taarelink, om al zijn 
rechten waar te nemen 2). Maar uit het kleine bedrag, dat deze aan 
Curateurs zullen afdragen, blijkt weI, dat hun bemoeiingen niet 
van grooten omvang zijn geweest. Op 10 Mei 1762 komt de vep 
hypothekeerde buitenplaats Groenegeyn onder Weesperkarspel in 
veiling en 14 Mei 1762 S) compareeren de gezamenlijke reed,ers van 
het naar haar genoemde schip ,,'t Groenegeyn", Thomas van Son, 
Regeerend Schepen en Bewindhebber van de Oost-Indische Com
pagnie ter kamer alhier, Mr. Daniel Deutz, Oud President Schepen 
en Raad, Hendrick de Wacker van Son, Oud Schepen, en Jan 
Scheltes & Compo '), men ziet het: met de preseance is behoorlijk 
rekening gehouden. Hendrick van Son treedt af als boekhouder en 
zijn neef Thomas wordt gemachtigd, de boeken over te nemen, de 
rekening op te nemen en het schip te verkoopen. Het zal weI de 
laatste maal zijn geweest, dat Hendrick de Wacker van Son den 
titel van Oud-Schepen voerde. 

9 Februari 1762 had Van Son een slag van geheel anderen aard 
getroffen; zijn vrouw overleed, hem met zeven minderjarige kin~ 
deren achterlatend. Bij hun huwelijksche voorwaarden van 9 Ja
nuari 1750 6) hadden de echtgenooten de gemeenschap van goe-

') Notaris A. Bractearius, nos. 41 en 42. 
") Notaris A. Bractearlus, no. 44. 
0) Notaris A. Bractearius, no. '45 . 
• ) Jan Scheltes & Compo waren de eenigen in dit gezelschap, die niet tot het regen

tenpatriciaat behoorde'n. Ze waren touwslage'rs (zie Verhuringsboek Thesaurieren 
Ordinaris no. 676 fos 845 en 855 i.z. de Iijnbanen "de Hector" en "de Snoek") . Men 
treft hen aan als exporteurs val! een cargasoen touwwerk ter waarde van t 115.- in 
Vonnissen van Avarie-Grosse ' (R.A. 2843) d.d. 21 December 1752 Lz. de "Angela 
Maria Galey", op 6 Maart 1752 van hier naar Cadix vertrokken. 

I) Notaris O. van Dam, no. 19. 
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deren uitgesloten. De zorgen voor den .weduwnaar hieruit voort
vloeiend, zullen we later zien. 

Op 18 Mei 1762 dan komt Van Son's boedel bij de Desolate 
Boedels Kamer, op aangifte van Gebr8 de Neufville q.q. 1) 

De vraag doet zich in dit verband voor, of het belang van den 
boedel gediend was door dezen stap, die hem nu eenmaal auto
matisch onder het beheer der Kamer bracht. Moll 2) maakt er 
melding van "dat de ordonnantie (in 1774) niet meer voldeed" en 
Dr. de Jong-Keesing wijst op "weinig vertrouwen in dit insti
tuut", dat "zulke grote zaken .... niet meer beheersen (kon) "8). 

Het is aannemelijk, dat de Desolate Boedels Kamer, 'met 
een betrekkelijk klein aantal ambtenaren werkende, wanneer 
eeri groote boedel aan haar kwam, in verlegenheid zal zijn ge
taakt; te sterker geldt dit voor de cumulatie van faillissemen
ten in 1763. Overigens was in de samenstelling der Kamer, die 
in verschillende jaren afweek van de voorschriften der ordonnan
tie van 13 September 1659, een zekere waarborg voor crediteuren 
gelegen. De ordonnantie toch hield in, dat tot haar Directie zou· 
den worden gecommitteert "vijf gequalificeerde persoonen", 
waaronder ten minste twee Oud-Schepenen en voorts eenigen 
;,sich de Coopmanschap verstaende" ; ten minste tweezouden wor
den gecontinueert voor drie opeenvolgende jaren, doch niet Ian.,. 
ger 4). Aan het laatste, een maximum-zittingsduur, werd reeds 
spoedig .niet de hand gehouden en aan het eerste sinds 1748 eenige 
nialen te kort gedaan, door slechts een oud-Schepen in de Karner 
te plaatsen. Aldus kwam er een "blijvend gedeelte" tot stand en, 
mede sinds de helft der eeuw, placht ook een praktiseerend of ge
praktiseerd hebbend rechtsgeleerde daartoe tebehooren 6). Van 

') D.B.K. 320, fo. 342. Waarschijnlijk aIs vertegenwoordiger van den grooten cre
diteur Erdewin Miiller te Hamburg. 

") Moll, t.a.p., bIz. 21. Vergelijk De WaI, t.a.p., bIz. 6, die schrijft, dat herziening 
noodig werd geoordeeld "na een zeer bekend voorvaI, dat in den jare 1773 plaats had" 
(t.w. dat van Clifford en Zoonen). 

3) De jong-Keesing"t.a.p., bIz. 124. Zie ook Sautijn Kluit, t.a.p., bIz. 98/9, die het 
keerpunt op 1763 stelL . 

0) Zie voor de Ordonnantie: H . Noordkerk, Handvesten der Stad Amsterdam, 
1748, Deel II, bIz. 687 v.v. en hier in het bizonder de artt. 2 en 3. 

") ·De ordonnantie van 1777 schreef in art. 1 voor, dat Commissarissen zoude.n zijn: 
"Zeven gekwaIificeerde Persoonen, gedeeltelijk Regtsgeleerden, gedeeltelijk zich de 
'Koopmanschap verstaande". Moll t.a.p., bIz. 89, meent "dat onder rechtsgeleerden 
niet werden verstaan te Amsterdam practiseerende advocaten, maar slechts personen, 
gesproten uit Amsterdamsche regeerings-familien, die den .titel van Doctor juris had-



106 HET FAILLISSEMENT DER 

1757-1765 was dit Mr. Aegidius Willem Tolling 1) ; afgezien van de 
kunde of ervaring zijner mede-Commissarissen, zal de behande
ling van een faillissement als dat van Coenraad & Hendrick van 
Son en zelfs een als dat van Gebrs De ' Neufville voor hem geen 
onmogelijke opdracht zijn geweest. De bezoldiging van t 400.
's jaars met t 50.- mantelgeld is, in vergelijking tot die van an
dere ambten, niet zoo hoog, dat ze hen zou aantrekken, die bizon
derlijk op een sinecure uit waren 2). En schepenen, die met Bur
gemeesters samen de Commissarissen der Kleine Banken be
noemden, hadden toch zeker belang, dat deze behoorlijk bezet 
waren. 

De ordonnantie van 1659 toont zeker praktischen zin in zoover 
ze allereerst de Desolate Boedels Kamer opdraagt het aktief van 
den failliet zoo snel mogelijk; vast te stellen en zoo goed mogelijk 
ten behoeve der schuldeischers veilig te stellen, ook door inning 
van uitstaande vorderingen 3). Stemt ze hierin met het heden
daagsche faillietenrecht overeen, ze wijkt daarvan af, dat ze het 
treffen van een accoord als het normale besluit van een faillisse
ment beschouwt; "ten minsten zes weken of langer tot discretie 
van Commissarissen" zal den schuldenaar daartoe gelegenheid 
worden gelaten, eer tot de tegeldemaking van diens bez.it wordt 
overgegaan t) . In het geval van Coenraad & Hendrick van Son 
kwam een accoord tot stand, zoodat de bepalingen omtrent in sol-

den verworven", hetgeen geen waarborg voor deskundigheid opleverde. Zijn opvatting 
schijnt slechts ten deele juist; zoo had van 1768-1789 Mr. Augustinus van Son, advo
caat o.a. der Oost-Indische Compagnie (volgens de geraadpleegde genealogieen niet 
aan Hendrik de Wacker van Son verwant; eigenaardig is het, dat Mr. Matthijs van 
Son, vader van Mr. Augustinus, de familie-notaris was van Zeger van Son en zijn 
kinderen) onafgebroken in de D.B.K. zitting. Mr. Izaak van der Does, die men van 
1787-1795 in de D.B.K. aantreft, vond ik weliswaar niet als advocaat vermeld, maar 
ook op hem zal het oordeel van Moll nauwelijks toepasseJijk zijn, 'nu men bij dezen 
schrijver zelf (biz. 26) leest, dat op 20 September 1795 de Representanten van het 
yolk van Amsterdam den burger Izaak van der Does tot President van de kamer be
noemden. Trouwens ook anderen dan deze beide schijnen meer waardeering te ver 
dienen, dan Moll hun geeft. 

') Van 1721 tot 1748 was hij advocaat te Amsterdam geweest . 
• ) Zie Moll, t .a.p. biz. 165 en Th. Bussemaker, Lijst van Ambten en Officien ter 

begeving staande van Burgemeesteren van Amsterdam in 1749. Bijdr. en Med. Hist . 
Gen. Utrecht, Deel28, 1907, biz. 515 . 

• ) Art. 4 der Ordonnantie . 
• ) Art. 6 der Ordonnantie. Het lijkt aannemelijk, dat het een eisch des tijds was, den 

koopman, die ongeluk in zaken had ondervonden, zoo spoedig mogelijk een nieuwe 
ge1egenheid te openen tot handeldrijven. Vergelijk]. G. Busch, Theoretisch-Praktische 
Darstellung der Hand1ung in ihren mannichfaltigen Geschiiften, Boek IV, Caput VIT , 
§ 6, (uitgave-1792: Deel II, biz. 161 v.v.). 
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ventie ons hier verder niet zullen bezig houden. Een daarvan meen 
ik nochtans te moeten vermelden, omdat ze mede zou kunnen 
strekken ter verklaring der mindere populariteit der Desolate 
Boedels Kamer: bij insolventie zullen de Curateurs "datelijck" de 
goederen van den failliet te gelde maken met deze gewichtige uit
zondering evenwel, dat "indien in den Boedel bevonden wierden 
eenige Coopmanschappen of Waren, die men oordeelde beter te 
wesen voor een tydt onverkoft te blijven, 't zy by apparentie van 
opslagh van marckt, of andere pregnante redenen, den voornoem
den Curateurs, by advys van den Heeren Commissarissen, daer 
toe moverende" de verkoop "noch voor een tydt" kan worden op
gehouden 1). De populariteit der'Kamer leed voorts door de hooge 
gerechtskosten, die zeker insolventie met zich bracht 2); en het 
wil me voorkomen, dat een der ernstigste bedenkingen, die tegen 
haar gestie was in te brengen, de moeilijkheid was die ze - mis
schien evenzeer de hedendaagsche faillissements-curator - on
dervond bij het innen van vorderingen en vooral van die op buiten
landsche debiteuren. Was het op grond van vroegere ervaringen 
of van die, opgedaan in de Curatele-Van Son dat, op voorstel van 
Curateurs, Commissarissen 6 October 1762 resolveerden voortaan 
aan correspondenten in de West-Indien geen kennis te geven? 3) 
Het blijkt voorts, dat tal van kleine crediteuren de hun toekomende 
uitkeeringen niet tot zich namen '). En men zal zich dan ook niet 
verwonderen, dat de Desolate Boedels Kamer zich niet in alge
meene sympathie verheugde 5). 

1) Art. 16 der Ordonnantie. 
") Vergelijk Moll, t.a.p., bIz. 69 v. v. De bij dezen op biz. 25 genoemde cijfers der van 

1777-1781 bij de D.B. K. aangegeven boedels schijnen de uitspraak van De J ong
Keesing (t.a.p. biz. 124) te logenstrafien . 

• ) Generale Notul van 6 Oct. 1762 (D.B.K. 195c fo. 124VO) "Curateurs aanhaar 
Ed. Agtb. voorgedraagen hebbende, dat de ondervinding doet zien, wanneer door de 
gefailleerde Persoonen Cargazoenen na de West Indien zijn verzonden en als aan die 
Correspon,denten in de Westindien kennisse wordt gegeven van 't faillissement dier 
persoonen, dat als dan dezelve Correspondenten ophouden met pen,ningen herwaarts 
te remitteeren is bij Heeren Commissarissen geresolveert dat in zodanig cas geen ken
nis van eenige insolventie na de Westindien aan die Correspondenten zal gegeeven 
worden" . 

• ) Ter illustratie van dit euvel diene, dat in de Curatele-Van Son (volgen,s D.B.K. 
35 en 37) slechts 79 van de 185 crediteuren de uitkeering in ontvangst namen. Volgens 
D.B.K. 653 zou dit tot 83 kunnm bedragen, maar ik hecht meer aan het cijfer 79. 
Buiten Amsterdam woooachtige crediteuren kwamen bij kleine uitkeeringen niet tot 
aanwijzing van een gemachtigde alhier, zonder welke een uitkeering uit de D.B.K. 
eigenlijk niet te innen zal geweest zijn . 

• ) De 18de eeuwsche Hamburgsche schrijver J. G. Busch wijst - ongetwijfeld' op 
grond van herinneringen uit den tijd van Gebr. de Neufville, wier faillissement te 
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Een en ander schijnt het aanneme1ijk te ma~en, dat - althans 
onder de ordonnantie van 1659 - behandeling van een faillisse
ment bij de Kamer slechts dan zin had, wanneer hetzij de debiteur 
of de crediteuren redelijke kans zagen tot een accoord te komen en 
insolventie te vermijden. Bij gebreke van die kans was het waar
schijnlijk doorgaans maar beter Of door te sukkelen Of te trachten 
een onderhandsche rege1ing te treffen 1). 

Een gevolg van de komst van Van Son's boedel bij de Kamer 
vond ik niet nader uitgewerkt: het noodzakelijk einde, dat daar
door aan zijn loopbaan als Regent kwam en aan zijn uitzicht op 
een Burgemeestersplaats 2). 

Ret eerste, dat de Kamer te doen stond was ingevolge Art. 4 
van de in kracht zijnde ordonnantie van 13 September 1659 het 
opmaken van een inventaris en het zich verzekeren van de boeken 
en papieren van den failIiet . Ret overgroote aantal faillissementen 
bij .de Kamer aangebracht, betrof kleine boedels. Niet aldus ech
ter in het geval van Van Son. De inventarisatie vereischte blijkens 
de akte van 9/10 Juni 1762 niet minder dan vier dagen van 19-22 
Mei d.a.v.; ze beliep een bedrag van t 6831.- 3). 

De inventaris geefthet beeld der boedelbeschrijvingen van Am
Hamburg zoo vele slachtoffers had gemaakt - in zijn bovenaangehaald werk op de 
langzaamheid der afwikkeling van faillissementen in het algemeen. "In dieser Lang
samkeit zeichnen sich insonderheit die Hollandischen Gerichte aus" (Boek IV, Caput 
VII, § 9, uitgave-1824, Deel I, bIz. 439). Terwijl te Hamburg weinige jaren daarvoor 
noodig zijn, ,,(erfolgt) das Ende eines an die Amsterdamer Boedelkammer gelangten 
Konkurses erst nach 33'/. ]ahren."(I) Onder verwijzing naar de jaartallen 1763 en 
1796 van Gebr. de Neufville spreekt hij van "die ganze Zeit einer Menschengenera
tion" en (Zusatz 82, uitgave-1824, bIz. 541/2) van "den Schneckengangder Kon
kurse der Amsterdamer Boedelkammer". En 5 Febr. 1773 schreef de Pruisische ge
zant Thulemeyer over de D.B. K. naar Bcrlijn: .. Les discussions qui subsistent devant 
ce tribunal sont d'une longueur sans egale, et conduisent les creanciers dans un la
byrinthe, d'ou i1s se tirent difficilement" (H. T. Colenbrander, Depeches van Thule
meyer 1763-1788, 1912, bIz. 104). 

') Hierin is misschien de verklaring t e vinden voor het door De ]ong-Keesing ge
noemde (t.a.p. bIz. 129) en (bIz. 130-152) uitgewerkte ' verschijnsel van buiten de 
D.B.K. te blijven. Slechts in een dier gevallen (no. 16) kan de schrijfster een accoord 
vermelden. Een keur van 29 ]anuari 1729 (Noordkerk t.a.p. biz. 690b) verbiedt streng 
het maken van accoorden buiten commissarissen der D.B.K. om. Of de meening van 
Moll (t.a.p. bIz. 62/3) juist is, dat de keur niet overtreden werd, staat te bezien. 

") Vergelijk over een overeenkomstig geval, waarin het Groot Memoriaal van Bur
gemeesters een aanteekening van renuntiatie bevat: Elias t.a.p., Deel II, biz. 847, 
noot (a). De notulen der correspondentie (Gem. Archief Amsterdam) maken van dat 
geval ook gewag, evenwel niet van dat van Hendrick de Wacker van Son. 

") D.B.K. No. 456 fo_ 285. Het bedrag is hooger dan dat van den inboedel (zonder 
de schilderijen) van L. P. de Neufville (zie Van Nierop t.a.p. bIz. 229) . Het bovenschrift 
"gewoond hebbende aan de Noordzijde van de Kijsersgraft, bij,en beoosten de Vijsel
straat" is volgens de gebruikelijke formule; al is het mogelijk, dat Van Son zijn huur
huis aanstonds heeft verlaten, zeker is dit niet. . 
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sterdammers van aanzienlijken stand uit de 18de eeuw met haar 
eindelooze opsomming van meubelen, van porcelein, van zilvet en 
ander huisraad, van boven- en van onder-kleeding. De lijfsiera
den, die beleend en de kunstverzameling, die verkocht was, ont
braken natuurlijk op den staat. Aan schilderijen was niets van be
lang over; aan den cultureelen zin van Van Son herinnerden aIleen 
het restant zijner boekerij en een verzameling optische en physi
sche instrumenten. Het zou geen zin hebben in bizonderheden op 
het vorenstaande in te gaan; ik laat echter eenige gegevens volgen 
over den inventaris, voorzoover deze het bedrijf van Coenraad & 
Hendrick van Son betreft. 

In ,,'t Comptoir", blijkbaar gehouden onder de Zijkamer, ver
meldt de inventaris onder meer: "Een drie dubbelde Lessenaar. 
Een dubbelde dito met zijn kasjes. 3 Lessenaars in soorten. 5 Lee
re zittertjes en 4 Comptoir Stooven. Een ysere Geldkist. Een ysere 
Balans met 2 kopere Schaalen. a stuks marktgewigt 65 U". 

Overdaad bleef ver van de lade eeuwsche kantoorinrichtingen 
en het aantal medewerkers zou tusschen 5 en 8 hebben kunnen be
dragen 1). Maar blijkens de preferente vorderingen had Van Son 
bij zijn deconfiture slechts een boekhouder en een kantoorbedien
de in betrekking, naast welke een kracht voor het schrijven van 
Spaansche brieven te hulp kwam 2). 

De handelsvoorraden op "de Pakzolder" maken al evenmin ~en 
grootschen indruk: na ,,1 ysere Balans en 2 houte schaalen, circa 
U 900 yser geWigt" immers volgen: "Een partytje blaauw geverft 
Linnen. Een vat met messchen. Een Partij Jugtleer"; en in de 
Pakkelder: "Een kas met vIas·. 5 Vaten met ysere Cysen. 3 Vaten 
en een zak met rest ant en spijkers. 2 of 3 baalen drooge Gember. 5 
kassen Spaansche zeep. 3 bossen Koperdraad. 4 vaten digt: zon
der te weeten wat in dezelven is. Eenige Pakjes Kemelshair. 6 Ox
hoofden Roode Wijn en wyders eenige houten Rommeling". Voor 
de balansen en het gewicht trekken de schatsters nog t 34.- uit, 
maar het overige op zolder en in kelder kennen ze geen waarde 
toe, wellicht echter uit onbekendheid met de prijzen van derge
lijke koopmanschappen. 

1) De Jong-Keesing, t.a.p. biz. 118 schat het aantal medewerkers bij Gebr. d\l 
Neufville op 23 en in 1759 hadden A. & Th. Hope er 26 (zie G. W. Kernkamp, 
Bengt Ferrner's Dagboek van zijne reis door Nederland in 1759, Bijdr. en Med. 
Hist. Gen. Utrecht, Deel31, 1911, biz. 368). 

I) Zie voor deze arbeidsverdeeling onder het kantoorpersoneel: D.B.K. 550,f08 

82/3 en D.B. K. 786, fO. 283. 
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Hetzelfde artikel, dat de inventarisa.tie behandelt, legt de Ka
mer den plicht op zich aanstonds van de boeken en papieren van 
den boedel te verzekeren. Het daaropvolgende Art. 5 houdt de be
noeming in van twee of meer Curateurs, die het aktief van den 
boedel in handen moeten krijgen. Als zoodanig wijst naar gewoon
te de Kamer ook in het faillissement-Van Son aan Jolle Jolles en 
Johannes Rietveld; op 27 Mei 1762 worden de Commissarissen 
Elias, Faas en Tolling genomineerd "om neevens de Curateuren 
een byzonder opzigt op den boedel te hebben" 1) en op 1 Juni 
d.a.v. als Commissie uit schuldeischers benoemd: Raymond & 
Theodoor de Smeth q.q., Hendrik Wijnkoop en Gebrl! de Neufville 
q.q.2). De failliet bevond zich weI en pays de connaissance, zoo 
met de leden der Commissie als met die der Kamer: met Tolling 
toch was hij tegelijk Kerkmeester der Westerkerk geweest en met 
twee andere Commissarissen, Mr. Gerard Nicolaasz. Hasselaar en 
Dirk F.arret (sinds 12 Juli 1763) had hij in.1757 in de Schepenbank 
gezeten. 

Dan volgen aanstonds de bemoeiingen met beleeningen ten 
laste van den failliet loopende; in aIle gevallen "autoriseeren en 
qualificeeren" Commissarissen der D.B.K. de beleeners "ten 
overstaan 'van de Curateuren over den voorn. Boedel door de 
makelaars ... " het verpande lIte doen vercoopen". Soms wordt 
daaraan het woord "publicq" toegevoegd, dan weer gesproken 
van "publicq of uit de hand" en ook weI over de wijze van ver
koop gezwegen. Soms wordt aIleen van de hoofdsom gewag ge
maakt, die uit de opbrengst mag worden gekweten; maar in 
andere gevallen ook van Interessen, kosten, Pakhuyshuur, pro
visie en andere ongelden en dat weI in telkens wisselende combi
naties. Verscheidene, doch niet aIle autorisaties leggen de verplich
ting op "behoorlijke Reekening" te doen aan de Curateuren; en 
ten deele wordt gewaagd van reserve van rechten der crediteuren 
voor hetgeen de opbrengst van het pand minder dan de vordering 
zou bedragen. 

') D.B.K. 320, fo. 342. 
' ) Gebrs. de Neufville (de beruchte faillieten van 1763) vertegenwoordigden den 

grootsten buitenlandschen (Hamburgschen) crediteur en buitendien nog een aldaar 
en een te Stockholm; R. en Th. de Smeth den op een na grootsten (Stockholm
schen). Waarom bij beide firma's wei q.q . wordt vermeld, doch niet bij Hendrik Wijn
koop is niet duideJijk . Hij toch kwam evenrpin uit eige~ hoofde,' maar als vertegen-
woordiger zijner zu~ter in het faillfs5~inent op; - '. '. . . 
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Een andere verklaring voor deze ongelijke wijze van behande
ling dan ontstentenis van een vast systeem kan ik niet geven. Ten 
aanzien der reserve van rechten zou men nog kunnen denken aan 
een ongelijk optreden van verschillende crediteuren; bij de overige 
punten, ook bij de wijze van verkoop, lijkt dit weinig waar
schijnlijk 1). 

Dr. de Jong-Keesing meent, dat de autorisatie van Commissa
rissen "practisch een preferentie schiep". Ret komt me voor, dat 
dit op een misverstand berust. Preferentie hadden pandcrediteu
ren niet krachtens de autorisatie, maar krachtens de overeen
komst van verpanding 2). 

Vit Bijlage III ziet men, dat de meeste pandcrediteuren geen 
gras lieten groeien over het verkrijgen van autorisatie bij de 
D.B.K. Ook in een later stadium had deze met hun zaken nog be
moeienis, wanneer ze de Curateuren machtigde de eventueele sur
plussen in ontvangst te nemen. Maar ook in andere aangelegen
heden geeft de Kamer dezen machtiging; soms betreffen die da
den van beheer als het voortzetten eener procedure, het machti
gen om tegen een buitenslands gelegd beslag op te komen 3) ;.het 
voldoen van verschuldigde provisie of van het saldo eener reede-

I) Zoo is het evenmin te verklaren, waarom in sommige gevallen, waarin beleeners 
uit de beleende en verkochte goedercn hooger opbrengst dan het bed rag hunner vor
dering hadden verkregen, de D.B.I<. curatoren machtigde de desbetreffende rekening 
te approbeeren en in andere (De Bruyn en laager) hiervan uit de Notulen niet blijkt . 

• ) De schrijfster maakt op biz. 83 trouwens melding van het bestaan van gedrukte 
formulieren; en uit den bij Le Long, biz. 574/6, vermelden tekst daarvan blijkt, dat 
den pandcrediteuren ook toen bij ingebreke zijn van den debiteur een zelfstandig 
executierecht werd toegekend "om se (t.w. de beleende goederen) te mogen verkoopen, 
na zijn goed vinden, selfs sonder daar toe van den Rechter verlof te versoeken". De 
vraag, of het vervallen van een boedel aan de Desolate Boedel Kamer gelijkgesteld 
werd met in gebreke zijn, kan ik niet beantwoorden. Maar ook zoo deze bevestigend zou 
worden beantwoord, is het alleszins verklaarbaar, waarom de pandcrediteuren de tus
schenkomst der Kamer inriepen. Le Long wijst (biz. 576) op het gevaar, dat deze 100-

pen, om bij vonnis van schepenen tot schadevergoeding te worden veroordeeld, zoo na 
een "overijlden verkoop" de geexecuteerde goederen weer in prijs stegen. Hij voegt in 
den 9den druk, 1780, biz. 487, daaraan toe, dat Schepenen (buiten faillissement) de 
verzochte autorisatie altijd toestaan, "ten ware dan, dat de Leender redenen wist in te 
brengen, om Schepenen tot het ordonneren van het tegendeel te bewegen" . Zooveel 
is zeker, dat Commissarissen der D.B. I<. op 13 November 1748 (D.B. K 195c fo. 62) 
beslisten dat, na qualificatie hunnerzijds tot verkoop, beleeners zich niet verder tot 
Schepenen behoefden te wenden. Hierbij ging het dus over een vraag van com
petentie, niet over die van de noodzakelijkheid der qualificatie, waaromtrent van geen 
twijfel blijkt. Men zie ook art. 9 der Ordonnantie . 

. !.) Art. 16 der Ordre en Instructie voor de Curateurs .schreef deze ma,chtiging trou
wens voor beide gevallen uitdrukkelijk voor. 

L , 
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rij-rekening; of het afgeven der scheepspapieren van het schip 
"Groenegeyn" aan den boekhouder Thomas van Son; maar in 
andere gevallen, naar het schijnt, daden van beschikking: het 
treffen eener schikking over lijfrentebrieven en den verkoop van 
nog eenig aktief: blijkbaar nagekomen goederen, 3 vaten Indigo, 
7 balen Cacao en 10 vaten Suiker, alle van Curac;ao, 3 baalen 
Hamby (?) en 6 baalen Coffy 1). 

Art. 7 der "Ordonnantie ende manier van Procedeeren voor den 
Gerechte,als mede de Ampliatien van dien" 2) droeg mede de be
slissing van geschillen in gevallen van insolventie aan Commissa~ 
rissen der Desolate Boedels Kamer op. In het faillissement-Van Son 
kregen ze, naast een aantal waarschijnlijk gebruikelijke gevallen 
van preferentie, er vier te berechten. 

Niet allen, wier naam voorkomt op de lijst van Crediteuren die 
preferentie sustineeren; hebben hun geval aan Commissarissen 
voorgelegd; en ze maakten daarmede minder spoed dan de belee
ners hadden gedaan. De drie medewerkers op Van Son's kantoor 
gmgen daarbij vooraan, de boekhouder, de schrijver van Spaan
sche brieven en de kantoorbediende krijgen preferentie toegezegd 
voor hun salaris gedurende zes maanden. Dan voIgt de huiseige
naar, de eenige, wiens preferentie haar grondslag yond in de Or
donnantie zelve (artt. 21 en 22), maar die daarin door Commissa
rissen be~rkt wordt "op het provenu van hetgeen op den Bodem 
bevonden is". Tenzelven dage komt de tuinman van "Groene
geyn" op voor preferentie van zijn loon en verschot; hij verkrijgt 
deze "mits doende den eed zijn Boekschuld deugdig te zijn". Eeni
gen tijd later zijn het weer crediteuren uit Weesp, de Mr. Loodgie
ter, de Mr. Metselaar, de Mrs. Timmermans, de Mr. Glasemaker en 
een leverancierster van materialen, die wegens noodige reparaties 
aan de buitenplaats zich preferente schuldeischers zien verklaard. 
Het is al ver in 1763, wanneer met twee Collecteurs van belastin
g.en hetzelfde plaats heeft: met den Hooftgaarder van 't Heeren 
en Redemptiegeld en van 't middel van de Coffy en Thee & ca en 
met den Collecteur van den Impost van de Wijnen 3). 

') Voor verkoop van goederen hield art. 14 een soortgelijke bepaling in als ·art. ·16. 
In bovenstaande gevallen werd geen verkoop in veiling voorgeschreven . 
. ") Zie Noordkerk, t.a.p., biz. 61Ob. 

0) D.B.K. 786, fos. 283, 284, 286, 287, 288, 313 en 316. 
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De op tegenspraak gevoerde procedures zijn van dusdanig be
lang, dat er aanleiding bestaat ze geval na geval wat aandachtiger 
te beschouwen. 

In de eerste 1) treden Cock en van Goens, "kooplieden binnen 
deeseStadt,gemagtigdenvanGianBaldassareDanielteMentonen" 
als eischers in Cas van rec1ame op tegen Curateurs als verweerders. 
Het, gaat over 50 Cassen "Citroenen eerste bloem voor gemeene 
Reekening, ieder ter helfte" van Daniel en van Van Son op 15 Maart 
1762 ter Ree van Mentone ingeladen. Op grond dat de partij voor 
de helft aan Daniel behoorde en voor de andere nog onbetaald 
was, strekte de eisch tot uitlevering van het goed en eventueel van 
het "suiver provenu". Het daartegenover door Curateuren inge
nomen standpunt wordt door Commissarissen aanvaard; het von
nis maakt uit dat "arrestanten en eyschers zijn voor de helft eyge
naars geweest en gebleven van 50 Cassen Citroenen" en veroor
deelt - oI).der compensatie der kosten - verweerders 1/2 van "het 
zuyvere provenue" onder aftrek "van de vragt, avarij, betaalde 
premie van assurantie en verdere oncosten daar op gevallen", aan 
eischers uit te keeren. 

In de derde procedure I) zijn Curateurs wederom verweerders; 
eischeres is de ons bekende schoonmoeder van Van Son, Clara 
Helena de la Fontaine, Wede Hollebeek, die preferentie verzoekt 
voor haar vordering wegens geldleening aan haar schoonzoon en 
dochter d.d. 8 Augustus 1761 van t 18.000.-, verhoogd met Ii 
jaar interest a 4% sinds I September 1762 en gedekt door hypo
theek op de hofstede Groenegeyn en het verdere grondbezit onder 
Weespercarspel. Haar hypothecaire rechten worden bij de uit
spraak erkend (zij het dat ook hier compensatie van kosten plaats 
vindt) en Curateurs veroordeeld tot het geeischte bedrag toe uit de 
opbrengst aan eischeresse uit te keeren. Naar we zagen, had de 
(waarschijnlijk vrijwillige) veiling op 10 Mei 1762 v66r het faillis
sement plaats gehad, doch kwamen de kooppenningen ten bedrage 
van t 15.000.- daarna in handen van Curateurs. Van hen ontving 
de Wed. Hollebeek t 13. 148.7.8 3) en dus geen integrale voldoening ; 
voor de ± t 6.000.-, die aan hoofdsom en rente te kart sch,-
ten, komt ze niet als creditrice op; men mag aannemen, dat ze 

') D.B.K. 67Bfo. 83en84,en D.B.K. 714fo.17. 
0) D.B.K. 678 fo. 55 en D.B.K. 714 fo. 19. 
") D.B.:K. 85 fo. 129 en 130. 

ECON.-HlST. ] .-I.ARBOEK. XXII. 
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deze uit de nalatenschap harer dochter of uit een surplus op 
beleening heeft ontvangen. 

Het vierde geval 1) is het eenige, waarin Curateurs als eischers 
optreden tegen de echtelieden Jacob de Visscher en Maria Hart
man; het is naar de feiten belangrijker dan naar het recht. De ge
daagde echtgenoot Jacob de Visscher was niet de eerste de beste: 
sinds 1735 was hij geneesheer alhier en tevens hoorde hij tot de 
Stadsdoctoren, maar van elders is bekend, dat hij niet tot welstand 
was gekomen 2). Voor t6000.-wordt hij op den "Staat" als schul
denaar genoemd en uit de stukken blijkt, dat die schuldplichtig
heid voortvloeit uit een Obligatie, groot t 6.000.- d.d. 6 Novem
ber 1751, rentende 2,% per jaar en terug te betalen na zes jaren, 
door hem aan Van Son afgegeven. De echtelieden De Visscher er
kennen de verschuldigdheid, maar voegen daaraan toe, dat nader 
was overeengekomen, dat ze slechts behoefden af te betalen, zoo 
het hun mogelijk was; een eigenaardige verklaring over de rente 
blijkt uit het vonnis. Maar op 6 September 1763 willen ze betalen. 
De uitspraak luidt - ook hier weder onder compensatie van kos
ten - dat gedaagden t 2000.-, vermeerderd met rente, contant 
en vervolgens t 1000.- per jaar in termijnen moeten betalen aan 
Curateurs. Ten aanzien van rente v66r 18 Mei 1762 wordt gedaag
den de eed opgelegd "dat de voornoemde Hendrick de Wacker 
van Son bij de opneeming der penningen heeft gedeclareerd, dat 
van de gestipuleerde Intresten niets soude worden betaalt, maar 
die teegens de doctorale visietes, die de Gede aan 't huijs van ge
melde Hendrick de Wacker van Son jaarlijks soude doen, werden 
gecompenseert, sonder eenige visietes in reekening te mogen bren
gen en dat hy, Gede die Conventie heeft geaccepteerd, en geene 
visietes aan gemelde Hendrick de Wacker van Son in reekening 
gebragt". Men mag aannemen, dat De Visscher dezen eed heeft af
gelegd; immers vermeldt het Capitaalboek de ontvangst zoowel 
der contante t 2000.-, als van den eersten termijn van t 1000.-, 
niet echter van intresten van v66r 18 Mei 1762. Het blijft een 
eigenaardig, wellicht een eenig geval, zijn medische hulp te hono
reeren door kwijtschelding eener geconvenieerde vaste rente. 

1) D.B.K. 678 fo. 86 en 92, en D.B.K. 714 fo. 39. 
") Zie hierover en over De Visscher in het aigemeen: Leonie van Nierop, Het Dag

boek van Jacob Bicker Raye, 1732-1772, JaarpQek XXXV Amstelodamum, 1938, 
bIz. 148 (zie oak noot 6) en 149. 
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Van de drie genoemde gevallen is met het oog op de kennis van 
het zakenleven aIleen het eerste van belang. Tusschen dit en het 
volgende deed zich intusschen een ander - naar tijdsorde het 
tweede - geschill) in het faillissement-Van Son voor, dat ter be
oordeeling der Kamer kwam; de afloop daarvan zou van beslis
sende beteekenis blijken voor den geldelijken afloop der "Cu
ratele". 

Eischer was Arnoldus Dupper, bij appointement van Schepe
nen van 27 Mei 1762 2) gecommitteerd, om tijdens de insolventie 
van Hendrick de Wacker van Son de belangen van diens zeven 
minderjarige kinderen waar te nemen; en verweerders de Cura
teurs. Hij eischte preferentie voor der kinderen vordering van 
f 12.000.- wegens door hun overleden moeder ten huwelijk aan
gebracht (f 10.000.- aan contante penningen en f 2.000.- aan 
kleederen) en van f 84.358.9.8 wegens door haar staande huwe
lijk geerfd kapitaal, zijnde de halve nalatenschap harer tante, 
Anna Hollebeek, echtgenoote van Coenraad van Son. Verweer
ders concludeeren tot niet-ontvankelijkheid, subsidiair ontzegging 
van eisch; bij repliek biedt Dupper aan, dat, na afbetaling van 
alle schulden der moedelijke nalatenscha-p, de helft van het dan 
resteerende aan Curateuren zou worden gerestitueerd. ill dezer 
voege luidt ook de uitspraak van Commissarissen, maar de la
tere toevoeging was geen pleister op de wonde van concurrente 
schuldeischers, wanneer men bedenkt, dat die schulden f 88.000.
bedroegen zonder berekening van rente en de restitutie ten beste 
luttele duizenden guldens zou beloopen. Door deze uitspraak werd I 

de toestand dus zoo, dat Curateuren aan Dupper veel meer zouden 
hebben uit te keeren, dan ze aan penningen onder zich hadden. 

Geen wonder dan ook, dat Curateuren bij Schepenen in hooger 
beroep kwamen, mede daartoe gesommeerd door het drieman
schap, "uyt de gemeene Crediteuren gecommitteerd om derzelver 
interest waar te nemen". Een dergelijk beroep werd, naar Wage
naar 3) meedeelt, ter gepriviligeerde Rolle gebracht en afgedaan. 
Tot een uitspraak van Schepenen is het niet gekomen; na het 
tot stand komen van een akkoord en het treffen eener overeen-

') D.B.K. 678 fo. 49, 53 en 93, en D.B.K. 714 fo. 18. 
") Schepenen minuut register no. 257 fo. 233 (Rechterlijk Archief 960). 
3) T.a.p. Deel III, biz. 4631. Zie art.' 32 der. Ordonnantie. 
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komst met Mr. Daniel Deutz, Adriaan Isaac van de Cruijs en 
Arnoldus Dupper, hebben Curateuren het appel ingetrokken 1). 

Bij dezen stand van zaken zou van eenige uitkeering bij accoord 
aan concurrente crediteuren vooralsnog geen sprake kunnen zijn 
en evenmin dus van een rehabilitatie van Hendrick de Wacker 
van Son die intusschen den Staat had ingeleverd zijner schuld
eischers en zijner "Effecten" 2) en een accoord van 10% aange
boden. 

Een overzicht in cijfers van de oorzaken welke tot de deconfitu
re geleid hebben, zooals in kleinere faillissementen de Staat dik
wijls bevat, ontbreekt hier 3). Daartoe moet men zich vergenoegen 
met de volgende zinsnede, door den klerk der Kamer onder den 
Staat geschreven, maar toch allicht door Van Son hem ingege
ven, voor wiens rekening het roilde 18de eeuwsche pathos zal ko-
men, waarvan ze doet blijken: . 

IISchadens en Verliesen 
"zijn zoo important en blijcke bij de Boeken, en ook gedeeltelijk 
"uit de Crediteuren weegens verlies op actien en Debiteurendie 
"gemankeert zijn, en daar niets van te hopen is, daarbij swaare 
"verliesen op Goederen die beleent zijn als andersinds, dat het 
"herdenken daarvan niet dan smerten kan veroorzaken, omdat 
"het niet aIleen des Requirants eyge important Capitaal heeft 
"geconsumeert, maar het ten agteren zijn aan zoo veel Crediteu
"ren heeft verockasieneert en dus onnodig alhier gesteldt te 
"worden" 

Na de ·gewone verklaringen over de juistheid van den staat en 
over eventueele aanvulling daarvan, teekent Van Son nog eens op 
zijn zwierige wijze 

"In Amsterdam February 1764. 
"Hendrick de Wacker van Son 
"genegotieerd hebbende ten name van 
"Coenraad & Hendrick van Son." 

1) Vergelijk protocol Notaris A. Bractearius, 21 Juni 1764, no. 34. 
!J D.B.K. 281 fo. 19 . 
• ) De Jong-Keesing, t.a.p. biz. 125, gewaagt van "cen ongelooflijk slordige, onvol

ledige balans", die De Neufville had overgelegd. De ·staat door Van Son ingediend, 
voldoot evenmin aan de eischen van goode boekhouding. Voor het meer gebruikelijke 
type, dat ook R. E. Langrune volgde, zie men bij De J ong-Keesing, biz. 223/30. 
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Een schikking, waarin Arnoldus Dupper en Mr. Daniel Deutz 
voornamelijk de hand hadden, brengt dan een voor en door aIle 
partijen gewenschte oplossing, echter niet dan nadat Dupper bij 
appointement van Schepenen van 4 April 1764 1) consent heeft 
verkregen, daarin ten behoeve der minderjarige kinderen Van Son 
mede te werken. Hieruit blijkt, dat Dupper in zijn rekest had ge
steld, dat in den boedel geen genoegzaam aktief aanwezig was, om 
zoowel preferente crediteuren te voldoen als 10% aan concurrente 
uit te keeren, maar dat Mr. Daniel Deutz en Adriaan Isaac van de 
Cruijs, als eenige schuldeischers in de nalatenschap van Mevrouw 
Van Son-Hollebeek "het totaal Ruin" van Hendrick de Wacker 
van Son wil1ende voorkomen, zich zullen tevreden stellen met het
geen - na een accoord van 10% - overblijft en dat dit zeker niet 
voor afdoening hunner vorderingen ten bedrage van f 88.000.-, 
met rente te verhoogen, zou toereiken; tevens zullen ze aIle onkos
ten van hem, Dupper, als waarnemer der belangen der minder
jarigen, betalen en deze laatste dtkhargeeren ter zake der schulden 
hunner overleden moeder. En dan voIgt nog "maar ook de Vader 
van des SupplB Pupillen zoude werden gered en in staat gesteld, 
om voor zyne kinderen te zullen zorgen, 't geen anders ten ene
maal onmogelijk is." 

Met eenige.obligatien van weinig waarde en een grafstede worden 
3 balen Tewtik en 12 balen Katoen overgedragen, maar ook het 
halve aandeel in de Surinaamsche koffieplantage. AIle debiteuren
posten, waarop ook maar iets was afgelost, komen niet aan het 
erfdeel der kinderen ten goede; men kan wel aannemen, dat die 
posten geacht werden geheel voldaan te zijn. Maar ook enkele 
andere worden niet genoemd bij de overdracht der restant-activa 
aan Mr. Daniel Deutz, die intusschen Van de Cruijs' vordering van 
f 8000.- met f 5600.- of 70% 2) heeft afbetaald en dus eenig cre
diteur is der nalatenschap van Mevrouw Van Son. Het zijn Swam, 
Amsterdam (bij -wien het om een miniem bedrag ging) , Wed. Dupuy 
& sn, Bilbao (onderwie beslag was gelegd 3), Fremaux & Hopker, 
Smirna (die hun debet misschien in goederen hadden afgedaan). 
Zoo kunnen ook de te Smirna liggende goederen en de zeilende 8 

1) Schepenen minuut register no. 265 fo. 27 (Rechterlijk Archief 968) . 
• ) Notaris A. Bractearius, 21 Juni 1764, no. 34. 
") D.B.K. 163 fo. 240. 
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balen Turkse Garens onder de door Curateuren verkochte begrepen 
zijn. Waarom het scheepspart in "De Vogel Phenix" en de vor
dering op De Goccochia, Bilbao niet zijn overgedragen, kan ik niet 
verklaren. Bij de goederen onder Perochen & Fert te Lissabon 
denkt men aan verrekening met de vordering op Coenraad & Hen
drick van Son van Servat Teysset & Co. De paarden en rijtuigen 
eindelijk zullen weI verkocht zijn v66r 1764 en door den concierge 
der Kamer verantwoord 1). 

14 April 1764 komt dan het accoord tot stand van 10%, uit te 
betalen 14 dagen 2) "na 't consenteeren van de acte van Rehabili
teyd". 

Toegetreden zijn 161 crediteuren met een passief van 
/347.590.7.8., naar het "Register van Ongeteekende Crediteu
ren" 3) aangeeft tegen 24 ongeteekende met een passief van 
/41.314.16.8. De bij Art. 8 der Ordonnantie voorgeschreven meer
derheid van hetzij a/I. der crediteuren en 2/a der schuld of 2/a der 
crediteuren en 3/4 der schuld was dus ruimschoots bereikt 4). En 
in de weken, die tot het besluit van Rehabiliteyd verliepen, voeg
den nog 4 crediteuren met een passief van t 5.221.5.- zich bij die 
meerderheid. 

Op 9 Mei 1764 5) verklaren eenige der twintig overige voor 
Commissarissen het accoord niet te kunnen teekenen, maar Com
missarissen beslissen, dat de ongeteekende crediteuren gehouden 
zijn de geteekende te volgen. En op denzelfden dag, 9 Mei, is het 
voor voldoening van crediteuren vereischte geld bij de Kamer 
gebracht 6). 

1) Zie D.B.K. 164 fo. 48 v.v. Het is waarschijnlijk dat De Jong-Keesing deze schik
king tusschen Deutz en crediteuren, door de D.B.K. goedgekeurd, op het oog heeft. 
wanneer zij (t.a.p. bIz. 124) schrijft, dat het faillissement "tenslotte aan een familielid 
ter verdere afwikkeling werd overgedragen". Deze voorstelling van zaken is nog 
minder eenvoudig d an weI primitief. 

') D.B.K. 662 fo. 61. Op het accoord zelf (Ongenummerde Portefeuille van Accoor
den van 1764, archief D.B.K. Amsterdam) is sprake van uitbetaling na zes weken. 
Dit stuk bevat buitendien de niet in rechten te vorderen gehoudenheid, om indien 
dit mogeJijk zal blijken, ook de resteerende 90% af te doen. 

I) D.B.K. 653 fo. 102. 
4) Blijkbaar hebben de klerken zich zeer ingespannen voor het bereiken van dit 

resultaat; alIe crediteuren te Weesp C.a. teekenen het accoord, waartoe zeker cen reis 
daarhcen noodig was. Zie art. 21 der Ordre en Instructie voor de Clerquen. 

OJ D.B. I<. 825 fo . 32. 
"j D .B.K. 653 fo. 102. 
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Intusschen blijken na de Rehabiliteyd nog vijf der weigerachti
ge crediteuren hun handteekening onder het accoord te hebben 
geplaatst tot een gezamenlijke som van f 22.714.15.- 1); en er 
blijven er vijftien afzijdig ten bedrage van f 13.378.16.8. 

De vier crediteuren, die v66r 9 Mei teekenden, gemakshalve on
der de geteekende begrijpende, stel ik hier de vraag, of er redenen 
te vinden zijn voor de aanvankelijke of voortgezette afzijdigheid 
der twintig andere. Bij Mr. Daniel Deutz en Adriaan Isaac van 
de Cruijs denkt men onwillekeurig aan het misschien tegenstrij
dige belang, dat ze hadden bij den afloop van de geschillen over de 
preferentie der kinderen; bij twee anderen aan het feit, dat ze in 
hun hoedanigheid niet de macht hadden anders dan gedwongen 
toe te treden. Wat de vijftien betreft, die blijvend niet opkwamen, 
was bij Daniel, den crediteur der Mentoonsche citroenen, het ge
dingwellicht in hetspel; bij Henschoz is sprakevan een (verderniet 
toegelicht) arrest; en onder de klein ere crediteuren, tevens soms 
kleine luiden, waren er intusschen uit den Amsterdamschen hori
zont verdwenen 2). Opmerkelijk is 'het echter, dat ook Mr. Her
manus Noordkerk, man van groot formaat en zeker de figuur der 
meest blijvende beteekenis, dien we in de Curatele ontmoeten, en 
tot wien Van Son zich ongetwijfeld om rechtsgeleerd advies had 
gewend, niet tot het accoord is toegetreden. 

Wanneer onder datum van 14 September 1764 haar Secretaris 
de Curateuren dechargeert 3), behoort het faillissement van Hen
drick de Wacker van Son geheel tot het verledene. 

Het grootboek der D.B.K. 37, fo. 224, wijst intusschen aan, 
dat in de jaren 1767 en 1771 nog een drietal crediteuren de ac
coord percent en in ontvangst heeft genomen, zonder het accoord 
te hebben geteekend - misschien omdat dit reeds ad acta ·was 
gelegd. 

') Art. 13 der Ordonnantie schept aan het slot deze verplichting voor niet geteeken
de crediteuren. Zie voor een en ander de ongenummerde Portefeuille der accoorden 
(van 1764) D.B.K. in het Gemeente-Archief te Amsterdam. De handteekening 
"D. H. Helmans" betreft zeker Mr. Dirk Hendrik Helmans, advocaat sinds 1758, die 
met M. Freher de erven Cornelis Lever vertegenwoordigde (Zie D.B.K. 35 fo. 406). 

') D.B.K. 499 fo. 28 vermeldt, dat aanzeggingen aan den kruytJeeser De Champs 
en aan eenige anderen bij edicte geschiedden. Hun adressen waren dus blijkbaar alhier 
niet te vinden, doch in 1764 waren allen .te bereiken behalve De Champs, bij wiens 
naam staat aangeteekend: "op 't Oost Indisch Huis te vernemen". Was hij misschien 
in dienst der O.I.C.? 

a) D.B.K. 860 fo. 214. 
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Hiermede zou aan de beschrijving van Van Son's wederwaardig
heden een einde kunnen komen. Een korte vermelding van zijn 
verdere lotgevallen moge mijn slotbeschouwing voorafgaan. 

Van 7 October 1765 dateeren vier akten 1), waaruit zijn voome
men blijkt "eerlang met het Ed. Oost Indische Compagnies Schip 
de Jonge Lieve voor de kamer dezer Siad, na Batavia te navigee
ren". In een daarvan geeft hij aan Mr. Daniel Deutz, MW de Wed. 
Gerard Pauw en zoon 2) en Mr. Matthijs Temminck volmacht, 
speciaal ook tegenover de Oost Indische Compagnie; bij een ande
re erkent hij aan deze Wede en zoon t 3400.- schuldig te zijn met 
i% rente per maand 8), in drie jaren of korter af te lossen. De laat
ste bevestigt, dat het accoord hem geen middelen had gelaten en 
Van Son voor de zooveelste maal een beroep op zijn tante en neef 
moest doen. 

Hij gaf blijk van zijn ondememende natuur door naar Indie te 
gaan, waartoe zijn band met Mr. Egbert de Vrij Temminck en 
Thomas van Son, beiden Bewindhebberen van de Oost-Indische 
Compagnie ter Kamer Amsterdam zeker het zijne bijdroeg. 

In 1766 wordt hij onderkoopman te Rembang, in 1767 Resident 
aldaar. 

In 1775 is hij te Amsterdam terug en wordt in een akte van 6 
Juli ') als "Gewese Resident van Rembangh" betiteld. 8 Augustus 
1775 6) dechargeert hij zijn bovengenoemde drie gemachtigden 
voor hun beheer van 1765-1775, na van hen t 5260.- te hebben 
ontvangen, "met en beneffens aIle de Effecten, Obligatien en Re
cepissen ten behoeve van hem Heer Comparant zoo aangekogt als 
belegt". 

Bij gebrek aan specificatie dezer waardepapieren moge men 
over het montant daarvan in het onzekere blijven, toch krijgt men 

') Notaris O. van Dam, no's 471/4. De in den tekst aangehaalde zijn de no's 472 en 
474. In een akte van Notaris A. Bractearius van 8 October 1765 (no. 65) wordt zelfs 
gezegd van Van Son "voorneemens zijnde om eerstdaags voor onderkoopman in dienst 
van de Ede Oost Inde·Compagnie ter kamere deezer Stadt met het schip de Jonge 
Lieve . .. . na Batavia te rijzen". . 

I) Naar ten overvloede uit een akte van Notaris "A. Bractearius van 10 Mei 1762 
(no. 48) bJijkt, was "Mevrouw de Wede Gerard Pauw en Zoon" een vennootschap onder 
firma. " 

I) Op deze weinig elegante wijze ontkwam men aan de straf op het woekerverbod 
(zie I.e Long, t.a.p. Deel I, biz. 577) . 

• ) Notaris Mr. A. de Ridder, no. 266. Van Son was uit Java teruggekeerd met de 
retourvloot van 1774 (Zie Naam-Boekje van de Wel.Ed.Heeren der Hooge Indische 
Regeeringe enz. 1776, biz. 98). 

0) Notaris Mr. A. de Ridder, no. 337. 
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den indruk, dat hij op Java niet slecht gevaren is; deze vindt be
vestiging in een akte van huwelijksche voorwaarden van 18 Octo
ber 1775 1) van Hendrick de Wacker van Son, dan nog alhier wo
nende 2), en zijn aanstaande tweede echtgenoote, Johanna Maria 
de la Fontaine 8), waarbij aan laatstgenoemde een douairie van 
t 30.000.- bij overleving wordt besproken. 5 November 1775 
vindt het huwelijk plaats en wanneer de echtelieden op IS De
cember 1775 ') mutueel testament maken, wonen ze te Utrecht I). 
En ook voor zijn kinderen blijkt hij bespaard te hebben, want op 
9 October 1775 geeft hij bewijs van t 30.000.- voor de zes over
gebleven kinderen gezamenlijk 6). 

Een verder blijk van zekere gegoedheid vormt de aankoop op 
25 Maart 1777 door Hendrick de Wacker van Son uit de nalaten
schap zijner schoonmoeder (met Arnoldus Dupper en een derde 
was hij haar Executeur-testamentair) van een huis te Amsterdam 
op den Binnen-Amstel (224) tusschen de Heeren- en Keizersgrach
ten tot t 31.000.- 7). Lang zal hij het niet bezitten; immers over
lijdt hij op 28 September 1778 op Middagten 8) en zijn executeuren; 
Arnoldus Dupper, Philippe de la Fontaine en Hendrik Pauw ver
koopen het 22 December 1778 voor t 26.800.- '). Zijll weduwe 
wordt voor een kinderdeel of 1/7 in de Collaterale Successie 10) aan
geslagen op een grondslag van t 5228.14.-, zoodat hij aan hier 
belastbare goederen voor een waarde van t 36.600.- had nage-, 
laten. 

1) Notaris Mr. A. de Ridder, no. 465. 
") De woonplaats blijkens het Ondertrouwregister: Oude Turfmarkt zou zeer weI 

aan de zaak zijner aanstaande vrouw kunnen zijn geweest. 
I ) Deze volle nicht van Van Son's eerste vrouw dreef eerst in de Nes, later aan 

Oude Turfmarkt een stoffenwinkel onder de firma "A. M. Slaterus en J . M. de Ia 
Fontaine" met een kapitaal van 118.000.- (zie Notaris O. van Dam 7 Juni 1753 
no. 204, en 9 April 1761, no. 50; en Notaris Mr. A. de Ridder, 18 October I 775,no. 464). 
Vergelijk ook dezen Notaris, 3 September 1771, no. 464. Blijkens R.A. 2848, Vonnis
sen van Avarie-Grosse d .d. 9 Juni 1758 i.z. "de Jonge Wilhelmus" importeerden A. 
M. Slaterus en J. M. de Ja Fontaine met dit op 2 Januari 1758 van Rouaan vertrokken 
schip: 2 cassies zijde en wolle manufacturen ter waarde van 1 600.-. 

• ) Gemeente-Archief Utrecht, ' protocol Notaris Mr. C. de Wijs, n.o. 146 . 
• ) Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Mr. W. F. Leemans: op de Maria

pJaats. In het Lidmatenboek der Ned. Herv. Gem. te Utrecht trof ik geen attestatie 
van Hendrick de Wacker van Son en zijn tweede echtgenoote aan. WeJ een van 6 
October 1778 van Henricus Stephanus van Son "met attest van '5 Hage" op de Maria
pJaats. Kan deze misschien in de mededeeling van Mr. Leemans bedoeld zijn? 

.) Notaris Mr. A. de Ridder, no. 438. 
') Kwijtscheldingen X· fo. 14v. 
0) Begrafenisregister Ellekom (Rijksarchief Amhem). 
") Kwijtscheldingen Z· fo. 7. 
It) Collaterale Successie no. 45 fo. 19. 
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3 October 1778 wordt Van Son in de Westerkerk alhier begra
ven. 

Intusschen had Arnoldus Dupper hem nog den laatsten dienst 
bewezen. Het Dagboek der kerk vermeldt dien aldus: "Hendrik 
de Wakker van Son van Middagten buy ten Aarnhem hierna toe
gevoert en's avonds in stilte bijgezet, addres bij de Heer A. Dup
per op de Keysersgragt over 'thuys met de Hoofden" 1). 

CONCLUSlitN 

In den aanvang van dit artikel sprak ik over een instantanee der 
zaken van Coenraad & Hendrick van Son. Ik ben er me volkomen 
van bewust, dat de instantanee, die ik heb gegeven, onderbelicht 
is. Van retouches hoop ik me te onthouden, maar ik meen, dat 
niettemin aan de voorafgaande gegevens enkele conc1usien kun
nen worden ontleend, die - zij het onder voorbehoud - van 
eenige beteekenis kunnen zijn voor onze kennis van de zaken van 
Coenraad & Hendrick van Son in het bizonder en van het Amster
damsche bedrijfsleven in het derde kwart der 18de eeuw in het 
algemeen. 

Algemeen 
Reeds wees ik er op, dat het faillissement van Coenraad & Hen

drick van Son aan dat van Gebrs. de Neufville voorafging. Er is 
zekere ironie in gelegen, dat deze firma, die q.q. in Mei 1762 Van 
Son's boedel bij de Kamer bracht, een groot jaar later zelf in gelij
ke positie kwam. Maar overigens heb ik geen enkel punt van aan
raking tusschen beider deconfitures gevonden. De wisseltrekkin
gen en de zilverzaken, die Gebrs de Neufville ten val zouden 
brengen, ontmoet men bij Van Son niet. De oorlogstoestand, waar
in van 1756 tot 1763 het grootste deel van Europa verkeerde, moge 
bij het bezien van beide faillissementen een niet te verwaarloozen 
factor zijn, daartegenover bedenke men, dat dat van Van Son een 
klein jaar v66r, dat van De Neufville een half jaar na de vredes
verdragen viel, die aan den Zevenjarigen oorlog een einde maak
ten 2). 

I) Zie Dagboek Westerkerk (Archief der Ned. Herv. Gemeente, Amsterdam, 
N.Z.Kapel) Graf 155 Z.Z. 

") O. Hintze, Historische und politische Aufsatze II, [1927], Ein Berliner Kauf
mann aus der Zeit Friedrichs des Grossen (Johann Ernst Gotzkowsky), maakt op 
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De omvang van de deconfiture-de Neufville was aanzienlijk 
grooter dan van die van Van Son. De eerste had tal van andere 
faillissementen ten gevolge, de laatste, voor zoover ik kon nagaan, 
geen enkel. Het is niet verwonderlijk, dat reeds de tijdgenooten, 
zoowel in particuliere uitingen als in gedrukte stukken, gelijk de 
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, aandacht schon ken aan het 
lot van het huis-de Neufville; uit een en ander hebben latere 
schrijvers stof kunnen ontleenen voor hun historieschrijving. Ten 
aanzien van Coenraad & Hendrick van Son ontbreekt soortgelijk 
materiaal en is men aangewezen op archivalia. 

De indruk, dien het faillissement-Van Son in het buitenland 
maakte, zal tegenover dien door den val van Gebrs De Neufville 
gewekt; klein zijn geweest. Ret verlies van 90% op de concurrente 
vorderingen op Van Son toch drukte grootendeels op belangheb
benden te Amsterdam. Nog geen f 100.000.- vorderingen of nog 
geen t 90.000.- verlies kwamen ten laste van 25 buitenlandsche 
crediteuren; daaronder hadden er I I ± f 500.- of minder te vor
deren, 8 tusschen t 500.- en t 3.000.- en slechts 6, wier credit
saldo boven laatstgenoemd bedrag uitkwam, leden een schade, 
die, tot op zekere hoogte althans, in het buitenland de Amster
damsche markt in opspraak kon brengen. 

Met een algemeene opmerking van geheel andere strekking 
wil ik besluiten. Ret aantal buitenlandsche relaties van Van Son 
valt in het niet bij dat van De Neufville, maar het tegenoverge
stelde geldt voor die in den Levant, Spanje en Portugal. Bij Van 
Son's handelsvrienden in deze landen nu zijn er nog zoovele, wier 
naam een Hollandsche klank heeft, dat er twijfel schijnt te mogen 
bestaan aan de juistheid der opvatting, dat de Hollandsche koop
man omstreeks 1750 uit b.v. Spanje is verdwenen 1). 

Maar niet aIleen daar te lande, ook in Portugal en in het bizon
der in den Levant treft men verschillende namen van Rolland
schen klank onder die der relaties aan. In elk dezer drie gebieden 
blijkt Van Son betrekkingen te hebben aangeknoopt met ingeze-

bIz. 126 er weI melding van, dat de voorboden der crisis van 1763 zich reeds in 1762 
kenbaar maakten, maar ik zie geen verband tusschen deze en het faillissement-Van 
Son. En evenmin zie ik dit met de feiten, waarvan de Fransche gezant D' Affry op 1 Mei 
1761 naar Parijs melding maakt. (Dr. Th. Bussemaker, Uittreksels uit de brieven van 
D'Affry aan de Fransche regeering, Bijdr. en Med. Hist. Gen. Utrecht, 1906, bIz. 389). 

I) Verge1ijk Dr. P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Yolk, 3de druk, 1925, 
Deel III, bIz. 487 en C. H. Wilson, The economic decline of the Netherlands, The 
Economic History Review, Deel I X, 1939, bIz. 117. 
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tenen des lands en met Nederlandsche nederzettingen, maar daar
naast ook met firma's, naar hun naam te oordeelen, van Fran
schen of Engelschen oorsprong, de laatste vooral in Spanje. De 
waarschijnlijk te Barcelona en te Cette gevestigde firma J. Crisp 
J. Guinard zou zeer weI een dochterondememing van het Londen
sche huis J. Crisp kunnen zijn geweest. 

Eigen kapitaal 
Aan het slot van den staat maakt Van Son gewag van zijn 

"Eyge important Capitaal", dat is "geconsumeert". Naar we uit 
verschillende gegevens betreffende de preferente vordering der 
kinderen Van Son zagen, was ook het kapitaal van zijn vrouw, 
Anna Susanna Hollebeek, in feite geheel verloren. Het bedrag van 
het hare nu kennen we; het was t 96.358.9.8 geweest. Het was ver
mengd met de gelden van Hendrick de 'Wacker van Son, maar zou 
daaruit niet ten volle worden terugbetaald, zoodat de schulden 
van den boedel van Mevrouw Van SOB, ten bedrage van t 88.000.
(waarschijnlijk geheel aangegaan ten behoeve van Van Son's 
zaken) niet integraal konden worden afgedaan. Het cijfer van Van 
Son's eigen kapitaal is niet nauwkeurig bekend; het zal hooger 
geweest zijn dan de t 130.000.-, die hij van zijn vader en zijn 
grootvader had geerfd. Men houde in het oog, dat bij de "provi
sionele deylinghe" van 22 Februari 1751 1) aan den ouderen 
broeder ruim 121.000.- meer kwam dan aan Hendrick. 

V reemde middelen 
Van Son heeft zijn zaken niet slechts met eigen kapitaal en dat 

zijner vrOUW gedreven, maar ook vreemde middelen aangetrok
ken, een voor de 18de eeuw geenszins ongebruikelijke wijze van 
doen 2). Ik bedoel hier in de eerste plaats de gelden, die hij op obli
gatie en die, welke hij a deposito had opgenomen. Vit de vorde
ring van Cornelia: Wijnkoop blijkt, dat zij reeds per 1 J anuari 1755 
t 15.000.- aan Van Son had verstrekt, waarop deze t 1000.- had 
afgelost. In 1756 en 1757 volgen Christiaan Paulus Meyer en Jan 
Jacob de Bruijn met hun deposito's. Van Son's schoonmoeder en 

1) Notaris Mr. M. van Son, no. 8. 
' ) Zie Elias, Het Geslacht Elias, biz. 155, noot I, waar sprake is van een som van 

f 30.000.- bankgeld, door den toch zeker vermogenden Henrik Hooft Danielsz. 
("Vader Hooft") op onderhandsche obligatie tegen vaste rente opgenomen. Blijkens 
hun balansen werkten ook Thomas de Vogel & Soon, niet slechts met eigen kapitaal, 
maar ook met opgenomen gelden. 
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de Van der Hoops daarentegen kwamen eerst in 1761 en 1762 met 
hun gelden en de verstrekking hiervan draagt het karakter van 
"hulp in nood", evenals Van den Heuvel's deposito van 26 Fe
bruari 1762 1). 

Juridisch zal tusschen de twee vormen van geIdverstrekking 
weI verschil hebben bestaan, economisch schijnen ze sterke over
eenkomst te vertoonen. Hoe groot de rentevergoeding was, staat 
niet voor ieder geval vast, maar daar, waar deze genoemd wordt, 
is ze bij obligatien 31 of 4%, bij deposito's 3, 31 of 4%. Beide 
luidden Of in contante of in banco guldens. Het schijnt dat op de 
twee laagste deposito's geen vergoeding van rente werd gegeven. 

In hoofdsom bedroegen de vijf obligatien samen 1114.000,
(waarvan 120.000,- door cessie gedekt); het bedrag der zeven 
deposito's valt niet met juistheid te vermelden, daar Thomas van 
Son in het faillissement niet alleen als deposant opkwam, maar 
tevens als rekening-courant-houder en wegens tekort op beIee
ning; dit laatste is te oordeelen naar het onderpand schijnbaar 
vrij aanzienlijk geweest. Ik meen de hoofdsom der deposito's dus 
op 1 50 a 155.000,- te mogen stellen. 

Naast deze 1165 a 170.000,- vreemde middelen van perma
nent karakter 2) had Van Son de beschikking over een nog grooter 
bedrag aan gelden nit beleeningen. Het juiste cijfer daarvan staat 
voor het tijdstip van het faillissement even min vast. Bijlage III 
geeft een overzicht van de blijkens het Notulenboek der Kamer 
verzochte vergunningen tot het verkoopen van onderpanden; de 
telling daarvan bedraagt ruim 1170.000,- Courant plus 125.000,
Bank. Van vier 3) beleeningen blijkt een deel der onderpanden 
reeds vroeger te geide te zijn gemaakt en het lijkt waarschijnlijk, 
dat in samenhang hiermede een gedeeltelijke aflossing op de 
hoofdsom v66r het faillissement had plaats gehad. Zon dit tot ver
lagillg van het straks genoemde totaalbedrag leiden, daartegen-

1) Was Pieter Willem van den Heuvel misscbien een sportvriend van Hendrick 
van Son? Men zou het kunnen, denken naar aanleiding van een post in den In ventaris 
(D.B.K. 456), vermeldende "in de Zijkamer" "twee stukken uyt een kolfbaan worden 
gezegd te behoren aan den Heer van den Heuvel". 

") Men boude in bet oog, dat de op obligatie opgenomen bedragen voor het over
groote deel als "bulp in nood" moeten gelden. 

oJ Eigenlijk kan van slecbts gedeeltelijke tegeldemaking van het onderpan,d ook 
sprake zijn bij een vijfde beleening, die van Mr. Daniel Deutz op de familie-sieraden; 
maar daarbij blijkt niet, dat reeds eerder een verkoop had piaats gevonden. 
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over staat dat in het Notulenboek geen hoofdsom vermeld is voor 
de leeningen tegen onderpand van Obligaties Holland en West
Friesland; men zal, dunkt me, veilig mogen aannemen, dat deze 
op de oorspronkelijke ons bekende bedragen van t 4.800,- en 
t 32.000,- zijn gehandhaafd. Hiermede komt men voor de belee
ningen,op 18 Mei 1762100pende, reeds tot een bedrag van boven 
de t 200.000,-, maar kort te voren zal dit nog aanzienlijk hooger 
zijn geweest, te oordeelen naar twee vorderingen wegens schade 
van beleeners, ons niet uit Bijlage III bekend, tot een gezamenlijk 
bedrag van t 12.500,-. Bij de zeer uiteenloopende resultaten, bij 
executie van beleeningen bereikt, valt uit dit tekort het bedrag 
van beider hoofdsom niet te ramen. Van eerder afgeloopen belee
ningen ontmoetten we enkele voorbeelden in die van t 15.000,
door Isaac Lohoff en die van t 8500,- door Van Son's schoon
moeder . 

. Van permanenten aard kan nog minder sprake zijn bij de door 
Van Son in rekening-courant opgenomen bedragen, het tegoed der 
Reeders van "'t Groene Geijn" onder hem berustende en het niet 
groote door hem te betalen bedrag voor geleverde koopmanschap
pen. Let men op de hoofdsommen in beleening (en niet slechts 
op de tekorten) dan bedroegen ten tijde zijner faillietverklaring 
de verplichtingen van Van Son plm. t 700.000,-, waarvan 
± t 260.000,- op langen termijn, waarbij natuurlijk de vorde
ring van de erven zijner vrouw is in aanmerking genomen. Rekent 
men het bedrag daarvan onder het eigen kapitaal van Van Son, 
dan zou dit ± t 250.000,- hebben beloopen tegenover ± 
t 600.000.-:- vreemde middelen met inbegrip van de hulp in 
nood of ± t 500.000.- zonder deze. Of naar de toenmalige op
vattingen hier van overspanning sprake kan zijn, is moeilijk te 
bepalen 1) . 

. Een enkel woord moge hier nog worden gewijd aan de beleenin
gen in het algemeen. Le Long zegt daarover: "soo nemen de 
geene, die meer nodig hebben als zij besitten, haaren toeylucht tot 
de Renteniers en Beleenders; dewelke selve geen of weinig negotie 
doende, of immers veel minder als zij geldt hebben, altijdt groote 
sommen gereedt houden, om se op goede onderpanden uyt te lee-

1) Dr. W. M. F. Mansvelt, De crisis van 1763 en de econornische achteruitgang van 
Amsterdam. (Een discussie), Tijdschrift voor Geschiedenis, 1922, bIz. 403, vermeldt 
als eigen kapitaal van De Neufville I 1.3 rnillioen. tegenover 110 milJioen vorderingen. 
Bij De Jong-Keesing vond .ik deze cijfers niet. 



FIRMA COENRAAD & HENDRICK VAN SON IN 1762 127 

nen en op te schieten" 1). De woorden Rentenier en Beleender lij
ken niet tegenover elkaar te worden gesteld, maar synoniem te 
zijn; als zoodanig treden op personen buiten den handel staande 
of weI, daartoe behoorende, die in hun bedrijf geen genoegzaam 
emplooi voor hun gelden vinden. Ietwat huiselijker, maar toch 
met dezelfde strekking schijnt De Jong-Keesing het te willen uit
drukken, Wanneer ze schrijft: "Behalve de kassiers waren het 
vooral de assuradeurs die geld op onderpand gaven en verder we- , 
duwen en andere beleggingzoekenden" ~). Vit een noot blijkt, dat 
de schrijfster met zestig beleeners uit de archieven der Desolate 
Boedels Kamer heeft kennis gemaakt; met namen geeft ze vijf (of 
eigenlijk vier of drie)weduwenen zes assuradeurs aan.Bij gebrek aan 
gegevens over de overige 49 durf ik niet uitmaken, of zij deze allen 
tot de kassiers rekent. Zeer overtuigend zijn de aangehaalde voor
beelden niet; ik laat de vraag nog daar, of in 1762/3 te Amsterdam 
de functie van assuradeur niet een nevenberoep placht te zijn 
vaak naast een anderen werkkring in den handel 3), zoodat de 
schrijfster laatstgenoemden eerder als typeerend voor de betrok- . 
ken personen had kunnen aanhalen. In de noot deelt ze mede, dat 
een der assuradeurs-beleeners ook nog scheepsmakelaar was en 
een bladzijde verder wijst ze er op, dat een ander als wijnkooper in . 

I) Le Long, t .a.p., Deel I, bladz. 572/3. 
0) De Jong-Keesing, t.a.p., bIz. 83. 
I) Het zou natuurlijk te ver voeren, hier diep op deze vraag in te gaan. Mr. W. H. 

A. Elink Schuurman, Korte Aanteekeningen betreffende verzekering in de dagen der 
Republiek, Economisch Historisch J aarboek III, 1917, biz. 112 en III beantwoordt 
haar voor de 17de eeuw bevestigend (hij vermeldt ook de combinatie assuradeur
magistraat); voor de 18de uit hij zich niet zoo stellig, al schrijft hij (bIz. 113), dat de 
)jjst van assuradeurs van 1779 (gepubliceerd bij A. B. van der Vies, Bijdragen voor de 
geschiedenis der verzekering in Nederland, 1904) den indruk wekt "alsof toen ter ·tijd 
het proces der specialiseering bezig was zich te voltrekken". Zie ook H. G. Schudde
beurs, Het Nederlandsche Verzekeringsbedrijf gedurende de laatste twee eeuwen, voor 
zoover dit werd uitgeoefend door Naamlooze Vennootschappen, Economisch Histo· 
risch Jaarboek XIV, bIz. 16, die schrijft: "In de achttiende eeuw schijnen verschillen· 
de personen het yak reeds als hoofdberoep te hebben beoefend". Bij Elias t.a.p. komt 
de combinatie koopman (of bankier) en assuradeur herhaaldelijk voor. Voor een groot 
aantal personen, vermeld op de bovengenoemde lijst van 1779, staat deze trouwens ook 
vast. Dr. De Jong-Keesing is waarschijn1ijk van deze lijst uitgegaan; had ze ook die 
van 1757 geraadpleegd, dan zou ze daarop ontmoet hebben een harer geestelijke leids
lieden, Thomas de Vogel; naast hem noem ik als willekeurig gekozen voorbeelden: 
Mattheus van Arp (convooilooper), Arend Bruin (Scheepsbouwmeester), Jacob de 
Clercq (op de Oostzee en Portugal), Cornelis Karsseboom, Charles Ie Maistre, PedIo 
Martens en Zoon (in Spaanse Wolle), Matthijs Ooster, Thomas van Son Zegersz. 
(Z. van Son & Zoon), Nicolaas van Staphorst (N. en A. van Staphorst), Raymond de 
Smeth (R. en Th. de Smeth), Jan en Joseph Texier (in Wijnen). Daarnaast zullen mis
sch~en weI enkele a,ssuradeurs-zonder-meer bestaan hebben . . 
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het cohier van 1743 voorkomt. Wat de overige aangaat, waren 
ook onder hen zeker nog, die op andere wijze in den handel werk
zaam waren. De voorbeelden van weduwen-beleensters zijn even
min gelukkig: zelfs iemand, die minder vreemdeling was in het 
Amsterdam der lade eeuw dan Mevrouw De Jong zou misschien 
achter de door haar genoemde Cornelia de Cler(c)q niet aanstonds 
"de Wed. Jan van Eeghen" vermoeden, die een belangrijken han
del op de West en den Levant dreef 1). Bij eenige volharding zou 
het echter weI blijken, dat de Wed. A. van Ceulen en de Wed. Eli
sabeth van de Putt en een en dezelfde persoon zijn 2). En dan de 
Wed. Dik-Wendel van Mevrouw de Jong; ze kan omstreeks 
1763 hebben bestaan, maar ze zou ook een travesti kunnen 
zijn van het bekende handelshuis Weddik & Wendel I). 

Op Bijlage III treft men de namen van. zestien ,~beleenders" 
van Van Son aan. Een viel door het onderpand van juweelen en 

. paarlen buiten het gewone kader en den betrokken geldleener, Mr. 
Daniel Deutz laten we hier dus buiten beschouwing; evenzoo Cor
nelis Leever, die kort na Van Son's deconfiture overleed en dus in 
het Naamregister van 1766 niet kan voorkomen i). Van de overige 
veertien komen zeven als kooplieden voor in dit naa,mregister, 
waren nog twee in den handel en twee andere makelaar. Daarte
genover staan een geneesheer, een vermogend particulier (Dirk 
Trip) en een van onbekend beroep (Albertus van Soest). Ook wan
neer men in dit verband nog de zeer vermogende Weduwe Geel
vinck-de Haze noemt, wier beleening blijkbaar kort v66r den 
aanvang van het faillissement was afgeloopen, dan lijkt de para
frase van De J~mg-Keesing op Le Long toch niet te worden be
vestigd II) . 

. I) Zie over haar mijn "Jacob Cats en de Husly's als decorateurs van het .huis 
Heerengracht 310", J aarboek Amstelodamum XXXVIII, 1941, passim en in het bi
lI:onder bIz. 135 en 154, noot 3. 

') Zie . Bijlage III. In ' het vonnis in Avarie-Grosse, R.A. 2849 d.d. 26 Januari 
1759 Lz. "de Margaretha" op 22 October 1757 van hier naar Aarhiis vertl'okken, 
komt de Wed. Adriaan van Ceulen voor als aflaadster van Inlandse t abak en diverse 
(goederen) ter waarde vaJ;l t 13.925.-. 

IJ Zie over Weddik & Wendel: L. va~1 den Berg, Lijst der voornaamste handels
huizen te Amsterdam en Rotterdam in het jaar 1800, . Econornisch Historisch j aar
boek VI, 1920, bIz. 266. . 

oJ Cornelis Leever had in 1762 een rekening bij de Amsterdamsche Wisselbank en 
was belangehebbende bij plantages in Suriname. Hij behoorde dus zeker ook tot den 
handelsstand . 

• J Jhr. Dr. P. J . van Winter, R et aandeel van den Amsterdamschen handel aan den 
opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest, 1927, Deel I, biz. 27, wijst op de aan
trekkelijkheid, dat beleeningen niet onderhevig waren aan het recht van collateraal. 
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Op de houders van obligatien en de deposanten schijnt het hier
boven over de beleeners geschrevene grootendeels toepasselijk te 
zijn. Onder de niet-familieleden, negen in getal, vindt men drie 
kooplieden, twee makelaars, een advocaat, een vrouw en een, 
De Beer 1), wiens beroep ik niet heb gevonden. De (Fransche?) 
"kruijtleeser" 2) van onbekend adres, Fran~ois de Champs maakt 
als negende een eenigszins eigenaardigen indruk. Hij is de kleinste 
deposant en bij hem vraagt men zich af, of hij het risico beseft 
heeft, waaraan zijne f750,- waren blootgesteld. 

Oorzaken van het faillissement 

Aan het slot van den Staat verklaart Van Son, dat de "impor
tante Schadens en Verliesen" veroorzaakt zijn door "verlies op 
adien en Debiteuren die gemankeerd zijn, en daar niets van te 
hopen is, daar bij swaare verliesen op Goederen die beleent zijn 
als andersinds" 3). De Jong-Keesing geeft andere gronden daar
voor aan: ze spreekt bij de Amsterdamsche faillissementen uit 
den Zevenjarigen Oorlog in het algemeen van "het verdwijnen 
van afnemers in het Duitse achterland en het niet betalen van an
deren aldaar, verliezen op scheepsparten, en ten slotte speculatie 
en wisselschaden" 4) en wijst bij "het vroedschapslid (sic) H. de 
Wacker van Son" in het bijzonder op scheepsverliezen. Elders 
heet het, dat de oorzaken van het faillissement waren "de moei
lijkheden in West-Indie en de oorlogskaperij "Ii). Bij gebrek aan we
tenschap over de bronnen, waaruit de schrijfster heeft geput, 
loopt men gevaar aan haar betoog niet de noodige eer te bewijzen. 
Al is het niet uitgesloten, dat Van Son bij schepen ofladingen, door 
kapers buitgemaakt, een onverzekerd geldelijk belang heeft gehad, 
toch doet men beter, zich voor kennis der oorzaken van zijn faillis
sement aan hem en niet aan de schrijfster der 20ste eeuw te houden. 

Niet slechts, dat Van Son, wilde hij zijn crediteuren tot het aan
vaarden van een accoord van 10% bewegen, er aIle belang bij had 
een juiste voorstelling van zaken te geven, ook de cijfers spreken 

') Of was hij de zee-officier, vermeld bij Jhr. Mr. J. C. de Jonge, Geschiedenis van 
het N ederlandsche Zeewezen, 2de drnk, Algemeen zaakregister sub voce? 

'J Dit beroep ontleen ik aan D.B.K. 499 fo. 28. 
'J Dit "andersinds" heeft, naar mij voorkomt, betrekking op "Goederen" en zou 

dan een tegenstelling tot "beleent" vormen. Mocht Van Son er mede een vierde oor
zaak willen aangeven, dan laat zich niet bepalen, welke hij op het oog zou hebben. 

'J De Jong-Keesing, t .a.p., biz. 37 en noot 4. 
'J De Jong-Keesing, t .a.p., biz. 124, noot 1. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXII. 9 
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in dezen geest. Het geheele verlies in de firma Coenraad & Hen
drick van Son geleden, bedroeg het kapitaal van den firmant 
tot een bedrag van toch wei een f 150.000,-; plus de verloren 
90% op het concurrente passief of plm. f 350.000,- 1). 

Wat nu de drie elementen van verlies betreft, door Van Son ver
meld, zijn wij betreffende de gegoedheid zijner debiteuren het best 
ingelicht; bij tal van saldi tot een totaalbedrag van bijna 
f 39.000,- plaatst hij een aanteekening: "niets van te wagten". 
Waarom hij bij andere, die moeilijk in nog slechter toestand 
kunnen verkeerd hebben, het bedrag van hun debet niet aantee
kent, maar ze slechts pro memorie vermeldt, kan ik niet verklaren 
behalve dan bij een Londenschen schuldenaar ten bedrage van 
f 50.500,- banc, welke vordering de Van der Hoops, aan wie ze 
als dekking voor de hunne van f 39.000,- verpand was, op slechts 
t 20.000,- waardeerden, zoodat ze voor den boedel geen waarde 
had. In deze vordering is dus een verlies van ruim t 30.000,-; een 
eveneens oningevulde op Lissabon blijkt verband te houden met 
het verbranden van goederen ter waarde van t 3600,-; van nog 
twee andere debetsaldi is het niet genoemde bedrag niet te schat
ten. Van alle debiteuren betalen slechts I I terug; 2 het juiste als 
door hen verschuldigd aangeteekende, 3 iets meer en 6 niet onaan
zienlijk lager. Daar geen dezer aan Mr. Daniel Deutz worden over
gedragen, kan men aannemen, dat van hen na deze betalingen 
niets meer te wachten was en moet ook het nadeelige verschil 
tusschen de in vergelijking met de bedragen van den "staat" hoo
ger of lager afbetaalde schulden, tot een bedrag van f 2500,-, als 
verlies op debiteuren worden beschouwd. In totaal bedroeg dit 
dus t 75.000,- te vermeerderen met een bedrag voor twee pro
memorieposten; mogelijk was het grooter, zoo Van Son v66r zijn 
deconfiture eenigen debiteur bij schikking of in faillissement ont
slagen had van verdere verplichtingen, al yond ik geen enkel 
feit van dien aard. En vrij zeker was ook het resteerende aan 
debiteuren niet volwaardig te achten. 

Moeilijker nog valt het de verliezen te waardeeren op actien. 
Daarbij zal Van Son niet het oog gehad hebben op de beleeningen 
op onderpand van fondsen (in Bijlage III vermeld), die immers 

1) Gemaksbalve laat ik bet tekort op de preferent verklaarde vordering der 
erven van Van Son's eerste vrouw bier buiten bescbouwing; tegenover bet gebeele 
Aerlies is dit toch niet van grooten omvang geweest. 
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aan geringe schommelingen onderhevig waren. Maar drie schuld,. 
eischers in rescontre actien komen in het faillissement op (zij 
het bij twee hunner onder toevoeging van een vordering wegens 
courtage) voor ruim t 30.000,-. Van Dillen 1) meldt, dat premie~ 
affaires in het bizonder werden aangegaan in actien der Neder
landsche Oost- en West-Indische Compagnieen, der Engelsche 
Bank, der Engelsche Oost-Indische Compagnie en der Zuidzee
compagnie; uit de insinuatie van Pessoa blijkt dat Van Son ge
interesseerd was in aandeelen Oost-Indische Compagnie; bij Das 
ging het waarschijnlijk ook om deze en zeker daarnaast om ande
re. Trouwens met uitzondering van de aandeelen der West-Indi
sche Compagnie, stonden aIle omstreeks 18 Mei 1762 op het laag
ste peil sinds een reeks van jaren. Wanneer men aanneemt - en 
men zal dit weI op goeden grond mogen doen - dat Van Son ge
durende langeren tijd op rescontre handelde, dan was de verschul
digdheid der t 30.000,- ongetwijfeld voorafgegaan door supplee
ringen tot aanzienlijke, evenwel niet te begrooten bedragen; over
boekingen bij de Wisselbank van de rekening van Coenraad & 
Hendrick van Son in het credit van die van Pessoa en Das wijzen 
trouwens in deze richting 2). 

Een soortgelijk bezwaar geldt ten aanzien van de goederen- (en 
obligatien) beleeningen. Elf credite"\lren kwamen voor tekorten te 
dezer z~ke in het faillissement op tot een bedrag van bijna 

, t 28.000,-; zeven vindt men in Bijlage IV genoemd, de beleenin
gen van twee andere waren op 18 Mei 1762 blijkbaar reeds be
eindigd, zonder dat het tekort was aangezuiverd en de beide ande
ren waren de reeds meermalen genoemde "gemengde" crediteuren 
Thomas van Son en Mr. Daniel Deutz. Doch buiten deze tekorten, 
die de crediteuren troffen, leed de boedel aanzienlijke verliezen 
voor de surplussen, die het onderpand boven het opgenomen be
drag moet hebben aangetoond.Een uniform percentage van surplus 
bestond niet; eensdeels spreekt Le Long van 10%, maar opklim
mend kon het 50% bereiken bij aan indroging, bederf of lekkages 

1) Dr. J. G. van Dillen, Effectenkoersen aan de Amsterdamsche Beurs, 1723--1794, 
Economisch Historisch Jaarboek XVII, 1931, bIz. 8. 

") Ook bij raadpJeging van Dr. M. F. J. Smith, Tijdaffaires aan de Amsterdamsche 
beurs, 1919 (zie aIdaar in het bizonder bIz. 129 v.v.) is het me, bij de niet steeds 
heldere omschrijving van Van Son's transacties, niet gelukt het bedrag daarvan te 
schatten. Ik kan evenrnin de toename verklaren sinds de Februari-rescontre, nu vol
gens de tabellen bij Van Dillen (t.a.p. bladz. 33) de koersen tot Mei 1762 slechts weinig 
daalden. 
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onderhevige artikelen, zooals Brandewijnen 1). De uitstaande lee
ningen zouden tot een bedrag van plm. f 250.000,- bij aanneming 
van een oorspronkelijk surplus van gemiddeld 20% reeds f 50.000 
verlies uit dezen hoofde hebben gebracht. Langer of korter tijd had 
Van Son rente op de leeningen moeten betalen; ook hiervoor 
trekt Le Long 2) wijde grenzen tusschen 3 en 6%. Maarzelfshet 
laagste percentage geeft bij een post uit het jaar 1755 nog een 
zwaren rentedruk. 

Naast de drie door Van Son genoemde oorzaken hebben ook 
zijn particuliere uitgaven tot het faillissement medegewerkt. 
De uitlating tegenover Mevrouw Tersmitten schijnt er op te wijzen, 
dat Van Son deze geregeld voldeed. Neemt men aan, dat de leve
ranciers vorderingen hadden, kort v66r het faillissement ontstaan, 
dan schijnt het niveau, waarop VanSonleefde~ietlaagtezijnge
weest met bedragen van f 3270,- voor Amsterdam (waarschijn
lijk nog met een f 200,- te verhoogen) en van f 1100,- voor 
Weesp, afgezien van f 200,- achterstallige bela sting. 

Intusschen ziet men, dat het verlies, uit de cijfers der Curatele 
aantoonbaar, slechts een klein deel uitmaakt van het geheeletekort. 

Bedrijf van Coenraad 0- Hendrick van Son 

Nu een algemeene oorzaak, als een crisis, voor verklaring van 
het faillissement buitengesloten is, zouden de karaktereigen
schappen van Hendrick van Son deze misschien kunnen geven. 
Het weinige, dat ik hierover Yond, kan daartoe echter niet strek
ken. Ik wees er reeds op, dat en zijn vertrek naar Java en dedaar 
door hem bereikte geldelijke resultaten op ondernemingslust wij
zen. Heeft het hem daarnaast aan bezonnenheid ontbroken? Was 
hij ijdel? Of spilziek? Of intrigant? Ik voelhet als een gemis hierop 
geen antwoord te vinden. Het is misschien een gevaarlijke fantasie 
den stamvader uit de nakomelingen te willen leeren kennen, ge
lijk men het den boom uit de vruchten doet. Zooveel is zeker, dat 
bezonnenheid niet de sterkste zijde was van twee dezer, die 
grooter algemeene bekendheid hebben erlangd dan Hendrick de 
Wacker van Son: zijn zoon, (Mr.) Petrus (de Wacker) van Zon, 
den ultra revolutionair van 1791 en zijn achterkleinzoon, Mr. 

1) Le Long, t.a.p. Deel I, bIz. 582 . 
• ) Le Long, t.a.p. Deel I, biz. 577. 
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J. P. J. A. graaf van Zuylen van Nyevelt, den anti-revolutionair 
van v66r en den ultra-conservatief van na 1866 1). 

Hendrick de Wacker van Son bepaalde zijn commercieele be
langstelling niet tot de zaken zijner firma in den strikten zin des 
woords. Ik heb nu niet zoo zeer het oog op de scheepsparten, die 
hij nog bezat in "De Vogel Phenix" en in den walvischvaarder"De 
Jonge Sara" of die hij tot kort voor zijn faillissement in andere 
vaartuigen had bezeten. Scheepsparten toch waren in de eerste 
plaats belegging, al blijkt voor Van Son uit zijn bezit de bemoeiing 
te zijn gevolgd van boekhouder van ,,'t Groene Geijn". 

Evenmin bedoel ik zijn belang · in Suriname, de koffie-plan
tage Be~lijn, waarvan Van Son en Daniel Deutz ieder voor de heflt 
eigenaar waren sinds 1 Januari 1761. TIjdens het faillissement 
kwamen 4 partijen Koffie, samen 42 vaten, in handen van Deutz. 
Tegen deze zendingen werd op Van Son en op Deutz, voorze
ker ieder voor de helft, getrokken; Deutz verbindt zich.tegenover 
Curateurs de helft in de traites tezullen voldoen en men mag aan
nemen, dat de aanteekening aan den voet van het Ontwerp
afrekening (Bijlage VI) over geaccepteerde wisselbrieven, tot de 
helft van hun bedrag uitgetrokken, op deze zaken betrekking 
heeft. In de boeken wordt dan ook van een partij steeds de helft 
der opbrengst verantwoord, door Deutz aan Curateurs uitgekeerd. 

Al nadert men hiermede eenigszins het gebied der firma Coenraad 
& Hendrick van Son, toch wordt haar karakter niet door de cul-

') Ret oon;leel over Petrus (de Wacker) van Zon is misschien niet geheel billijk bij 
Dr. R. T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek, 1908, bIz. 16: "een gelukzoeker 
met eenig letterkundig talent"; eerder bij J. tc Winkel, Ontwikkelingsgang der Ne
der!andsche Letterkunde, 2de druk, Deel VI, 1925, bIz. 292 "avontuurlijk". Mr. W, 
J. van Welderen Baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Neder
land 1849-1891, 3de druk, 1918, die wijst op de onbillijke beoordeeling, die J. P. J . A. 
van Zuylen soms heeft ondervonden, gewaagt niettemin van dezen: (bladz. 357) 
,,:wegens de onbewimpelde miskenning, zoo niet verloochening ... van zijne voor
malige antirevolutionaire geestverwanten"; (bl~. 364) "uitdagende houding; (bIz, 
365) "het verschil tusschen zijn uitingen als bestrijder van het voorafgegane bewind, 
en zijne latere handelingen als Minister van Buitenlandsche Zakeu" en "verander
lijkheid in overtuiging"; (bIz. 372) "overmoedig optreden" (t.w. van het geheele 
ministerie" en (bIz. 379) "Geen Nederlandsch ministerie heeft zich tot meer gewaagde 
en mind~r gelukkige proefnemingen met de grondwettige bevoegdheden der Kro:m 
geleend dan dat, waarin Mr. Heemskerk en Graaf van Zuylen als de leidende staats
lieden werden beschouwd, hoe weI. ... ". En een ander schrijver van bekende urbani
teit, Mr. W. R. de Beaufort, Nieuwe geschiedkundige opstellen, 1911, Deel II, bIz. 33, 
noomt zijne houding bij de verdediging van zijne begrooting "uittartend" en spreekt 
van "een zeer onberaden en onstaatkundige aanval op zijnen voorganger" en (bIz. 34) 
van de "persoonlijke verbittering", daardoor opgewekt (Zie De Gids, September 
1894). . 
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tuurzaken maar door den handel in verschillende koopmanschap
pen bepaald. 

De gegevens nu der Desolate Boedels Kamer betreffende de 
handelsvrienden van Van Son en de artikelen, waarin hij zich be
woog, verstrekken een blik op den aard van het bedrijf van zijn 
firma. 

Die aangaande zijn crediteuren en debiteuren acht ik voor het 
tijdstip van faillissement volledig. De failliet was verplicht 
beide op te geven en bevestigde de juistheid aan het slot van den 
"Staat" door een plechtige verklaring. Dat Van Son zich met 
nauwgezetheid van deze verplichting kweet, blijkt uit het ver
melden van tal van debiteuren, soms slechts pro memorie, van 
wie niets te wachten is; bij een teekent hij aan: "alsoo 't quaade 
schult is, off de lieden doodt", bij een ander zelfs "gefailleerd, 
doodt en niets van te wagten". Natuurlijkmoet mendenkenaan 
de mogelijkheid, dat hij tevoren met anderen handelsbetrekkingen 
had onderhouden, die geheel beeindigd waren 1) . 

Het aantal onafgewikkelde buitenlandsche relaties van Coen
raad & Hendrick van Son bedroeg in 1762 ongeveer 100, een ge
tal, dat aanzienlijk kleiner was dan dat van Gebrs de Neufville 2). 
Een oppervlakkige kennisneming der nog bestaande handelsar
chieven van Jan Isaac de Neufville Brants en van Thomas de 
Vogel & Soon geeft den indruk, dat het aantal der buitenlandsche 
correspondenten bij den tweeden dat van Son overtrof, bij den 
eersten echter niet I). 

Er zijn 25 buitenlandsche crediteuren en 58 buitenlandsche 
debiteuren in geld '). De laatste zijn in hun geheel niet van prima 
kwaliteit; niet minder toch dan 32 hunner zijn noodlijdend. Bij 

1) In feite blijkt van een zakenbetrekking. tot Knipping en Ouckema te Smiroa, zie 
het brieven-copyboek dezerfirma, b.v. onder 10 Februari, 9,Mei, 26 Mei en 23 ]uli 1761 
(Rijksarchief, 's-Gravenhage, Aanwinsten 1893, no. 2 pl. Maar ook voor anderen te 
Raarlem, Middelburg, Rotterdam, Westzaan, Gent, Solingen geldt het met groots 
waarschijnlijkheid. 

I) Zie De ]ong-Keesing, t.a.p., biz. 101/10. . 
0) R et archief-De Neufville Brants berust in het Gemeente Archief te Amsterdam; 

het archief-De Vogel in de Economisch-Ristorische Bibliotheek aldaar_ 
.) Buitendien een 10-tal debiteuren in goederen, wier rekeningenin geld overigens 

ten deele credit stonden. Bij mijn verdere beschouwingen ga ik van de cijfers 25 en 
58 uit. Ik verwaarloos dus deze groep en evenzeer twee firma's, van welke Curateurs 
geldzendingen ontvingen, die zeec wei tot afdekking van een debetsaido kunnen ge
strekt hebben (Papelier & Elbertz, Parijs en Rouselet & Sescouze, Bilbao). Deze aile 
doen het beeld immers niet veranderen. 
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de overige 26 blijkt bij 15 niet van aflossing tijdens de Curatele 
en staat sleehts van 9 vast, dat ze in geld meer of minder op hun 
debet hebben afgelost en van 2, dat zegoederen hebben gezonden 1). 

Aan buitenlandsche crediteuren waren Coenraad & Hendrick 
van Son bijna f 100.000,- verschuldigd; de in het buitenland uit
staande vorderingen, zijn op den "Staat" met ruim f 92.000,
uitgetrokken, welk cijfer behalve met andere niet te bepalen be
dragen zeker nog met I 50.500,- bane moet worden verhoogd, 
uitstaande op Londen, doch aan de Van der Hoop's verbonden. 
Het tegoed in geld in het buitenland beliep aldus ten minste 
f 145.000,-. 

De bijlagen toonen aan, dat naar hun aantal gerekend, meer 
dan de helft der handelsrelaties gevestigd waren in Spanje, Portu
gal, den Levant of andere gebieden aan de Middellandsehe Zee, . 
waarin de aanduiding van Coenraad & Hendrick van Son als 
kooplieden op Spanje en de Middellandsche Zee, voornamelij~op 
den Levant, die Elias 2) geeft, volle bevestiging erlangt. 

Telt men vordering op Londe.n bij het aktief op, dan blijven 
die op debiteuren in de landen om de Middellandsehe Zee niet ver 
onder de helft van het geheel; doet men dit niet, dan bedragen ze 
het 3/t daarvan. 

Geheel anders is de verhouding bij de buitenlandsche crediteu
ren. In den Levant heeft de firma er geen enkelen, de vorderingen 
van Portugal en Italie bedragen samen nog geen 11000,-; Spanje 
staat met ruim 15000,- en Frankrijk (Cette) met nog geen 
110.000,- ver achter bij Zweden en vooral b~j Duitschland. 
Slechts ± 15% van het crediteurenbedrag in het buitenland komt 
op die aan de Middellandsche Zee. 

In de overige landen is de toestand als voIgt: Zweden en 
Duitschland hebben aanzienlijke vorderingen op den boedel bij 
een onbeteekenend bedrag aan schulden; in Zwitserland woont 
mede een der grootere crediteuren, zonder dat het een enkelen de
biteur telt. Omgekeerd is het in West-Indie gesteld zonder credi
teuren en in Danzig en de Zuidelijke Nederlanden elk met een 
kleinen schuldeischer tegenover in elk dier drie gebieden debiteu
ren tot zekere hoogte. Engeland toont, wanneer men het verp~de 

1) De derde debiteur te Smirna, van wien tijdens het faillissement goederen binnen
kwamen, Philippe de la Fontaine, was onder de noodJijdende opgenomen. 

I) Eijas, t.a.p., Deel II, biz. 790. 
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debetsaldo van Uhthof in aanmerking neemt, een soortgelijke ver
houding in grootere bedragen. In Frankrijk ten slotte wegen, bij 
uitschakeling van de posten der Middellandsche Zee-havens Mar
seille en Cette, credit en debet vrijwel tegen elkander op. 

Alles bijeengenomen was Van Son dus in het buitenland tot 
grooter bedrag credietgever dan credietnemer. 

De rekeningen werden ten deele in guldens ten deele in buiten
landsche valuta gehouden. Het lijkt me bezwaarlijk uit dezen . 
hoofde conclusien te trekken, nu b.v. de vorderingop Uhthofte 
Londen beurtelin,gs in sterling en in guldens banco wordt uitge
drukt. 

De debiteuren en crediteuren hier te lande - en onder de eerste 
reken ik ook dien, tot een klein bedrag, te Batavia - kunnen in 
vergelijking tot de buitenlandsche minder bijdragen tot het op
bouwen van een beeld van Van Son's handelsbetrekkingen. 
Slechts bij Gerard Swam staat vast, dat hij debiteur was krachtens 
hem geleverde koopmanschappen 1), al zal men dit ook voor den 
eveneens gefailleerden Alexander Mom mogen aannemen die te 
Utrecht immers een "fabrique" had bezeten van "stoffagien van 
zijden, wolle en garens" 2). Ten aanzien van enkele crediteuren in 
Rekening-Courant mag men eveneens relaties van commercieelen 
aard aannemen: Van den Bergh & Brambach waren Van Son's 
kassiers, die echter niet de hand hadden gehouden aan de Am
sterdamsche traditie, welke wilde dat de client nooit ongedekt 
debet bij hen zou staan; de Wede Huijbert Brugman komt in de 
stukken voor steeds tezamen met den schuitevoerder-crediteur 
Barend Greeving Brugman; op gelijken grond reeds mag men sa
menhang aannemen tusschen de beide ongeteekende crediteuren 
Jan Scheltes en Jan Scheltes & Co., welke firma met eenigen uit 
Hendrick de Wacker van Son's naaste omgeving behoorde tot de 
reeders van ,,'t Groene Geyn" 3) ; in Pieter Martens Jr. herkent men 
den firm ant van de groote firma "in Spaanse Wolle"; Claas Hoofd 
en Soonen te Zaandam waren fabrikanten of althans exporteurs 
van zeildoek '), vooral naar Londen. Daarentegen denkt men bij 

1) D.B.K. 278 fo. 7. 
S) Protocol Notaris Ph. Pot, Amsterdam, d.d. 9 Augustus 1763 no. 198 . 
• ) VergeIijk protocol Notaris A. Bractearius, Amsterdam dd. 26 Aug. 1761 (No. 46), 

dd. 6 Nov. 1761 (Nos. 57 en 58) en voornamelijk dd. 14 Mei 1762 (no. 53) . 
• ) Men zie daarvoor de navolgende VonnissenJn Avarie-Grosse, waarin Klaas Hoofd 

en Soonen als afladers der na te noemen partijen voorkomen: R.A. 2853, i.d. 28 J a-
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Adriaan Isaac van de Cruijs, aangehuwden neef, en bij den aange
huwden oom van den failliet, den predikant van's Gravezande 
Ds. I. de la Fontaine en diens zuster, de Wed. Paauw, eerder aan 
persoonlijken dan aan zakelijken grondslag der verhouding, waar
bij het ronde bedrag, aan de laatste verschuldigd, zelfs het karak
ter van opgenomen deposito schijnt te dragen. En aan al het me
degedeelde over Mr. Daniel Deutz behoef ik niets toe te voegen. 

De onbetaalde leveranciers van koopmanschappen, die in den 
boedel opkwamen, waren noch naar aantal, noch naar verschul
digd bedrag groot. Men treft onder hen de groote wolhandelaars 
Isaac van Eijs & Zoonen aan, dan den kaaskooper Andries Doncan 
aan de overzijde van het IJ, de bierbrouwers Van Herwerden en 
Soon en Jan Scheltes & Comp., bij de Amsterdamsche touwslagerij 
betrokken. Hoe de onderlinge verhouding tusschen Coenraad & 
Hendrick van Son, Servat Teysset en Comp, kooplieden "op Vrank
rijk en de West", en de Lissabonsche firma Perochen & Ferth 
was, is mij niet duideIijk en evenmin is het me mogelijk te zeggen, 
welke levering van goederen den grand vormde van de vordering 
van Servat Teysset op Van Son. 

De crediteuren van anderen aard no em ik hier slechts pro me
morie; op die wegens courtage kom ik later terug en bij die ter 
zake der huishouding mag ik volstaan met er op te wijzen, dat de 
beroepen, die ik gevonden en achter elks naam in Bijlage IV ver
meld heb, de bonte schakeering aantoonen van ook het kleinere 
bedrijf in het 18de eeuwsche Amsterdam. -

Op nog een betrekking, die ik overigens niet geheel kan verdui
delijken, moet ik hier wijzen. Tot hen, die weI in de lijst zijn opge
nomen en die dus aanvankelijk geacht werden in mogeIijkheid tot 
de crediteuren te behooren, doch die in latere instanties niet onder 
hen 'voorkomen, behoort ook de Wed. Jean de la Fontaine & 
Zoon, de firma derhalve van Van Son's aangehuwde tante en 
neef. Op 26 April 1763 nu qualificeeren Commissarissen der Deso
late Boedels Kamer Curateurs om met bovengenoemde "te kunnen 

nuari 1761 per "de J onge Willem" (Texel - 14 October 1760 - Londen): 50 rollen 
Zijldoek (f 1573.2.-); RA. 2853 i.d. 10 Maart 1761 per "de Vrouw Maria" (Texel-31 
October 1760 - Londen): 2 pakkenZeijldoek (f 1573.2.8); RA. 2861 i.d. 26 Juni 1765 
per "de Vrouw Maria" (Amsterdam - 3 December 1764 - Londen): 2 pakken Zeijl· 
doek (/1710.-). Blijkens RA. 2856 i.d. 27 October 1762 verscheepte de firma per 
"Vecht en Hoff", op 29 November 1760 van Texel naar Cura~ao vertrokken, niet na· 
der gedefinieerde goederen ter waarde van 1 900.-. 
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compenseeren weegens de Lakens onder haar berustende omtrent 
het drappeers loon". Wanneer men mag aannemen, dat met 
"haar" - en een andere veronderstelling lijkt me niet denkbaar
de firma De la Fontaine wordt bedoeld, dan zou deze lakens van 
Van Son onder zich hebben, maar op Van Son voor verschuldigd 
"drappeers loon" een vordering hebben gehad. Daaruit zou dan 
voortvloeien, dat Van Son bepaalde goederen ter bewerking aan 
de handelszaak Wed. Jean de la Fontaine & Zoon toevertrouwde 1). 

Geeft het archief der Desolate Boedels Kamer ten aanzien van 
de handelsrelaties een waarborg van volledigheid slechts voor 
het tijdstip van het faillissement, hetzelfde geldt misschien nog 
in sterkere mate voor de koopmanschappen, waarin Van Son han
delde. Ten deele betrok hij ze van overzee, ten deele kocht hij ze te 
Amsterdam bij deOost-IndischeCompagnie ofbij anderen. Bij beide 
groepen nu, de door hem geimporteerde en de plaatselijk gekochte 
zullen er zijn geweest, die vlotter tegenover andere, die minder 
grif van de hand gingen. Wat laatstgenoemde betreft, denke men 
nu slechts aan de beleening van 1755 door Leever met haar zeer 
gevarieerd onderpand; maar evengoed heeft Van Son in produk
ten gehandeld, waarvan bij zijn faillissement geen voorraad onder 
hem berustte doch die uit Vonnissen van Avarie-Grosse be
kend zijn. 

De herkomst der producten blijkt slechts bij uitzondering uit de 
stukken en de afzenders nog minder. Toch kan men van de meeste 
de herkomst bij raadpleging der gegevens van Le Long met een 
groote mate van waarschijnlijkheid vaststellen; hierover geven 
ook de Vonnissen van A varie-Grosse talrijke aanwijzingen 2). 

Met zijn zwager Deutz tezamen ontving Van Son de koffie hun
ner plantage "Berlijn". Mede kreeg hij koffie, voorts indigo, cacao 
en suiker van J. H. & G. Spegt te Cura~ao. Vit den Levant, in het 
bizonder uit Smirna, betrok Van Son: Turx Garen of Starn (men) , 
Katoen, Teftik of Hoede Wol (kemelhaar), Galibanum (wierook), 
Grof-Grijnen, zijde, dimitten, tapijten, bokkehaar en droge-

') Zie D.B.K. 163, fo. 240. Bovenstaande gevolgtrekking schijnt bevestiging te 
vinden in het feit, dat Philippe de la Fontaine bij zijn overlijden in 1799 eigenaac 
was van een lakenraam buiten de Leidsche Poort (CoIl. Succ. no. 62 fo. 169) . 

"J Zie Bijlage VII. 
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rijen 1) ; uit Italie: lemoenen, ander(?) fruit, en marmer 2); zeep 
uit Spanje en Marseille; en van deze haven ook brandewijn, dat 
anders meer een artikel was van de Fransche Zuidwestkust S) 
en zijde, die hem misschien ook uit Cette bereikte; hemd n
linn ens uit Zwitserland; salsa parilla, een voortbrengsel voorna
melijk van Centraal Amerika, over Spanje of Portugal '); als in
heemsche producten leverden beide landen hem wol en Spanje 
voorts gedroogde oranje schillen en wijn, terwijl bern in 1751 
uit Cadix een zending gewerd der beroemde "stukken van acb
ten"; van de Franscbe westkust kwam uit Bayonne brandewijn, 
uit Morlaix bonig en uit Lorient thee, annabassen 6), neusdoeken 
en catoene lijwaten; en eindelijk uit Dantzig tarwe. 

Even uitgebreid is bet aantal der producten, dat Van Son bier 
in de veilingen der Oost-Indische Compagnie aankocht: Assa Fae
tida (duivelsdrek), Benjuyn, Borax, Campher, Gom Ammoniak, 
Gom Lace op stokjes, Muscus, Radix China, Schellak en zeker 
ook Gom Copal en Gom Galloten, die aIle tot de Drogerijen, Ka
neel, dat tot de Specerijen en Gember, dat tot de Kruidenierijen ge
rekend werd 6). Daarenboven van zijden stoffen Bengaalsche neus
doeken 7) en van katoenen: Brandams en negroskleeden, terwijl 
ook de Oostindische Dimitten, hoewel op de lijsten der Compagnie 
niet vermeld, toch van dezelfde herkomst zullen zijn geweest 8). 

Van de koopmanschappen, die Van Son op andere wijze betrok, 
valt de herkomst niet met gelijke mate van zekerheid te zeggen.; 
slechts in eenige gevallen vindt deze aanduiding, zoo bij de Pooise 
rollen, het Selesiger lijwaat en het Engels vlaes. De meekrap 
en de moppen zullen weI van iniandschen oorsprong zijn geweest; 
Aan Danzig denkt men bij het jugtleer. aan Solingen bij het "vat 
met messchen", aan Zweden bij de ijzeren platen en het koper-

1) Zie Le Long, t.a.p., Deel II, biz. 762/3. Voor het waag·geldt noomt deze schrijver 
(Deel I, biz. 415/6) Olibanum en Wierook, beide; ik weet echter geen onderscheid tus
schen deze te noomen . 

• ) Zie Le Long, t.a.p., Deel II, biz. 746/7. 
3) Zie Ricar8 t.a.p., biz. 518: "Des Eaux-de-vie, qui valent moins que celles de 

Bourdeaux" . 
• ) Zie Le Long, t.a.p., Deel II, biz. 609; vergelijkLe Long, ge uitgave, 1780, Deel II, 

biz. 454, waar sprake is van Lissabonsche Salsa Parilla. 
0) .'\nnabas is klim- of klouter-visch. 
0) Zie voor al deze produkten Le Long, t.a.p., Deel II, biz. 44/55. 
') Zie Le Long, t.a.p., Deel II, biz. 64. 
0) Zie Le Long, t.a.p., Deel II, biz. 71 en 81; Dimitten waren Levantijnsche weefsels 

(vergelijk Le Long, Deel II, biz. 762), maar bij het onderpand van Van de Poll is uit
drukkelijk sprake van Oost-Indische dimitten. 
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draad; bij de deelen aan de Oostzee. De roode wijn, hetzij voor 
eigen gebruik, hetzij voor weder~itvoer bestemd, kwam ongetwij
feld uit Frankrijk. Bij de overige uitvoer.artikelen kan men naar 
de herkomst slechts gissen. 

Elk der hiervoren genoemde goederen kwam voor uitvoer naar 
tal van landen in aanmerking. Bij Coenraad & Hendrick van Son 
denkt men natuurlijk het eerst aan een bestemming naar Middel
l.andsche Zee of Levant. Het meest in bizonderheden worden we 
ingelicht over 7 vat en meecrappen, die te Livorno liggen en welker 
provenu aan Curateurs in handen komt en over lOPs Grijnen te 
Cadix, die in 1764 aan Daniel Deutz komen. Het is eigenaardig, 
dat niets blijkt van een rekening-courantverhouding tusschen 
Yan Son en de beide hierbij betrokken firma's. 

Ongenoemde goederen worden vermeld onder twee huizen te 
Lissabon, waarvan het eene een verrekening met Servat Teysset 
& Co. toepaste; het stond dus misschien tot Coenraad & Hendrick 
van Son weI in rekening-courantverhouding. Het tweede ~ hier
bij gaat het om de verbrande goederen - komt op de lijst van de
biteuren voor en te zijnen opzichte mag men een dergelijke be
trekking dus aannemen. Vast staat die ten aanzien van de relaties 
te Bilbao en Livorno, onder welke niet nader gedefinieerd goed 
lag. 

Van Son blijkt ook tot drie huizen te Cadix in betrekking te 
hebben gestaan voor de vaart op Spaansch West-Indie 1), die aIle 
zijn crediteuren waren, volgens de cijfers echter door goederenon
derpand gedekt. En ook naar zijn vrienden Spegt op Curac;ao had 
hij goederen onderweg. Voor een dezer bestemmingen had hij ze
ker het "vat met messchen" aangekocht 2). 

Eindelijk maakt de "Staat" nog gewag van goederen, onder een 
viertal relaties te Smima berustende, allen tot Van Son's debiteu
ren behoorend. Het is mogelijk, dat daarmede de katoen en starn 
worden bedoeld, van drie dezer afkomstig, die door Curateurs wor
den verkocht en verantwoord. WeI is de opbrengst hiervan 
(i 4500,--":') aanzienlijk lager dan de waarde, genoemd voor de te 
Smirna liggende goederen (f 8300,-), maar Curateurs hebben ook 
nog partijen Catoen en Turkx garen geveild, welker afzenders on-

I) Vergelijk daarover Le Long, t.a.p., DeeIII, bIz. 632 v.v. en meer bizonder bIz. 
646 V.v. " 

") Zie Le Long, t.a.p., Deel II, bIz'. 133,638 en 649. 
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genoemd blijven en welker opbrengst aanzienlijk hooger, rUlm 
t 28.500,- is. , 

Ten deele zullen de laatstgenoemden afkomstig zijn geweest 
van nog een Smirna-relatie, J. J. Leystar, op wien Van Son blij
kens den "Staat" een vordering had van t 18.048.16.-, waarvan 
de "Staat" t 10.000,- in mindering brengt "off zoo veel als de 
goederen, voor zijn rekening vercogt ca sullen bedragen". Hier 
denkt men allereerst aan consignatie van goederen door den Smir
naschen koopman aan den Amsterdamschen, waarbij het risico 
voor eerstgenoemden blijft . . 

De betrekkingen tusschen David van Lennep & Enslie en Van 
Son toonen punt en van overeenkomst, maarook van verschil met 
het bovenstaande aan. Hier stelt "de Staat" het van Smirna te 
vorderen bedrag op ± t 10.000,-, onder toevoeging "off zoo veel 
meer off minder als zij naar afreekening zoo voor hunne als onse 
Reekening zullen bevonden werden schuldig te zijn". Bij Leystar 
bestaat dus uitsluitend de mogelijkheid van daling van zijn debet
stand door verkoop van goederen, bij Van Lennep & Enslie is zoo
weI stijging als daling van den debetstand denkbaar; die stijging 
zou zich voordoen, zoo het provenu der goederen, door Van Son 
voor zijn rekening naar Smirna gezonden, dat zou overtreffen der 
Levantijnsche produkten naar hier bestemd voor rekening der 
Smirna-firma. Bij een tegengestelde verhouding zou het debetsal
do natuurlijk dalen. 

Uit hetgeen ik boven schreef over de buitenlandsche relaties 
van Coenraad & Hendrick van Son en over de produkten, waarin 
de firma handel dreef, wil ik trachten een beeld op te bouwen van 
den aard harer betrekkingen tot vreemde landen. Bijlage II, die 
een overzicht geeft over een deel der wissels, die ten tijde van het 
begin der "Curatele" op haar liepen, kan daarbij tot eenigen steun 
zijn, al ontveins ik me niet, dat ondanks dit alles het beeld beden
kelijke trekken van vaagheid blijft toonen. 

Het voornaamste handelsterrein, waarop Van Son zich bewoog, 
Smirna en de Levant, komt niet voor onder de landen, waarop 
volgens mededeeling van Le Long gewisseld werd 1). Waarschijn-

1) Zie Le Long, t.a.p., Deel I, biz. 160 v.v. Vergelijk wat hij, Deel II, bIz. 770 schrijft 
over de mogelijkheid, die soms te Constantinopel bestaat, om wissel op Amsterdam te 
koopen; voor Smirna vermeldt hij deze mogelijkheid niet. Abulaffia en Ghasan bl~ken 
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lijk reeds door Coenraad van Son zal aan de relaties aldaar in ge
munt geld of andere goederen geremitteerd zijn; dit geld of weI de 
opbrengst der produkten stelde den Levantijn in staat de produk
ten van het land te koopen en naar Amsterdam te verzenden, de 
beroemde "retouren". De rekeningen met Smirna zulIen dus door
loopend een debet-stand daar ter plaatse getoond hebben, naar 
mate van de zich voordoende afscheepgelegenheid eerder of later 
door zeilende goederen af te dekken. 

Tusschen Amsterdam en de andere landen aan de Middelland
sche Zee bestond weI wisselverkeer; ook daar overtroffen niette
min de debiteuren der firma haar crediteuren. Men zou dus ge
neigd zijn voor den handel met deze overeenkomstige trekken aan 
te nemen met dien op de Levant. Wat Spanje aangaat moet men 
rekening houden met den specialen, ook naar den tijd wisselvalli
gen, handel via Cadix en Sevilla op de Spaansche West-Indien ge
voerd, waaraan Van Son deelnam. Maar ten slotte houde men in 
het ~Og, dat in onderscheidene gebieden de "quaade debiteuren" 
talrijk waren en hun debetstand zijn verklaring kan vinden uit 
hun insolvabiliteit al1een. En ditzelfde geldt voor Danzig met zijn 
overeenkomstige trekken. 

Van de goede debiteuren aldaar en elders waren er eenige, die 
hun debetstand aan Curateurs aflosten; het meerendeel remit
teerde door tusschenkomst van Amsterdamsche relaties, op een 
enkelen werd hier een traite afgegeven. De debetstand trouwens 
van anderen, welke vorderingen aan Daniel Deutz werden overge
dragen, blijkt ook nog ten deele te zijn afgelost; uit Vonnissen van 
Avarie-Grosse blijkt, dat hem in den loop van 1764/5 nog 3 balen 
Tefticq ter verzekerde waarde van t 1190.-, 12 balen Cattoen 
van t 1300.-, 1 baaltje Bordaten van t 300.-en 4 balen Cattoen 
en 1 baaltje Bordaten van t 700.- uit Smima zijn verzonden 1). 

Minder kijk nog hebben we op het ontstaan der vorderingen 

in staat hun debet af te lossen door tusschenkomst van H. Coopstad te Rotterdam. 
Overigens schijnt het bij Le Long gemelde - misschien in minderen omvang - ook 
op Smirna van toepassing te zijn: zoo trekken Clement & van Zanen op 19 Februari 
1763 f 4000.- (£ 2900 a 29/40) op Philip Clement & Co. te Amsterdam (Alg. Rijks 
Archief, 's-Gravenhage, Aanwinsten 1893, no. 2 pl. 

') Zie hiervoor: R.A. 2861, d.d. 1 Februari 1765 i.z. "de Vrouw Catharina"; 
R.A. 2861, d.d. 22 Maart 1765 i.z. "Alberta en Christina"; R.A. 2862, d.d. 15 Novem
ber 1765 i.z. "Azia" en R.A. 2862, d.d. 13 December 1765 i.z. "de Margreta en Catha
rina". Deze schepen waren van Smirna vertrokken onderscheidenlijk 17 Maart 1764, 
20 Mei 1764, 17 J anuari 1765 en 3 Februari 1765. 
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van het buitenland op Coenraad & Hendrick van Son. Ik bedoel 
nu niet de gedekte van de Spaansche crediteuren of het betrekke
lijk groot aantal tot zoo laag bedrag, dat tot gedeeltelijke wegtrek
king van het saldo geen aanleiding bestond. Ik denk hier aan 
de groote vorderingen; zou die van de bankiers der Zweedsche 
regeering voortvloeien uit de levering van Zweedsche uitvoerarti
kelen? De vordering uit Zwitserland kan - ik wees er reeds op
haar ontstaan te danken hebben gehad aan de zending der Zwit
sersche hembden Linnens, door Van Son eind December 1761 be
leend ; en koopsommen vervielen destijds dikwijls eerst na langen 
termijn. Zoo denkt men ook bij den hoogsten, Hamburgschen cre
diteur aan voorafgegane verkoopen (van linnens?), waartegen hij 
eerst veellatertrok en bij dien te Cette eveneens, in betrekking tot 
zendingen van b.v. zeep. Beiden trokken een aanzienlijk deel 
van hun tegoed weg, echter op een tijdstip, dat te laat zou blij
ken. Het is bekend, dat tusschen Van Son en Muller een "con
ventie" 1) bestond, die men ook met andere relaties mag veron
derstellen ; jammer genoeg kennen we daarvan niet den inhoud. 

De afstand tusschen de woonplaats van den trekker en die van 
den betrokkene is voor den looptijd van den wissel begrijpelijker
wijze van beteekenis. De trekkingen van Erdewin ~1iiller te Ham
burg nemen een eigen plaats in. Tusschen 14 Augustus 1761 en 9 
Februari 1762 trekt hij op acht tijdstippen 2 mnds dato, steeds 
aan eigen order. Het laat zich denken, dat hij den wissel aan
stonds ter acceptatie naar Amsterdam zond; in de meeste der hier 
te volgen gevallen endosseerde Muller slechts korten tijd v66r den 
vervaldag aan een Amsterdamsch huis, Munch, Grill of De Smeth. 
Dit lijkt niet op complaisance-papier. 

Anders was het gesteld bij hen, die uit een der Middellandsche 
zeehavens trokken. De afstand liet niet toe bij trekking aan eigen 
order een wissel te Amsterdam te doen accepteeren en vervolgens 
terug te doen zenden,naar de plaats van uitgifte. Zoo zien we, dat 
Schamp te Cadix twee weken na de creatie der wissels deze aan 
een Amsterdamsche firma endosseert. Korter tijd tot het eerste 
endossement verloopt bij Crisp Guinard te Cette; hun vijf afgiften 
van denzelfden dag volgen onderscheidene wegen: drie gaan naar 
Fransche firma's en worden binnen enkele dagen aan een Amster
damsch huis geendosseerd en twee naar het huis Crisp te Londen, 

J) Zie Notaris A. Bractearius, 19 October 1761, nos. 52 en 53. 
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om via een andere firma aldaar en een in Parijs Amsterdam te be
reiken. De beide andere relaties aan de Middellandsche Zee trek
ken niet aan eigen order ; Merry te Sevilla, die al zijn zij op de 
"Lijst" vermeld, toch niet als crediteuren opkomen, doen dit ten 
deele aan de order van een huis te Hirschberg, het middelpunt der 
Silezische linnenindustrie, waarbij de gelegenheid tot aanbieding 
ter acceptatie zich pas op 14 April voordeed 1); en ten deele 
aan een Amsterdamschen geldhandelaar. Een iets minder ver
ren weg legt de wissel af door Daniel te Menton getrokken aan 
de order van een relatie te Genua, die dap over Weenen en Augs
burg Amsterdam bereikt. 

Een en ander geeft een blik op de beteekenis van den wissel op 
Amsterdam, bij voorkeur in Banco.:guldens, als internationaal 
betaalmiddel. 

Dank zij het gerezen verschil tusschen Gian Baldassare Daniel 
te Mentonen en Curateurs over de 50 cassen Citroenen kunnen we 
den grondslag der betrekking tusschen hem en Coenraad & Hen
drick van Son het duidelijkst reconstrueeren. Daniel toch stelde 
daarin, dat voor hun beider gemeene rekening, ieder ter helfte, 
deze partij op 15 Maart 1762 op de Ree van Mentonen in "De 
Vrijheid" was ingeladen en dat Van Son's helft nog onbetaald was. 
Op 9 Februari had hij t 587.15 Bco 60 d'/dato op dezen getrokken 
(of bij een toenmalig agio van ruim 4% van den bankgulden 

• ± t 610. courant) . Daniel komt voor t 600,- op als crediteur in 
het faillissement. De helft van het netto-provenu der citroen en 
bedraagt t 249,-, zoodat een verlies van ruim t 350,- daarop is 
geleden. Tusschen Daniel en Van Son bestond dus een conto
meta en tot de halve waarde werd op Amsterdam getrokken 2). 

Overigens wijzen de gegevens uit het faillissement in sterke mate 
erop, dat bij Van Son, zoowel in zijn in- als in zijn export en den 
eigen handel (misschien in 1/2 of 1/8 rekening met anderen, gelijk 
bij Thomas de Vogel & Soon ook veel voorkwam) beoefende; op 
hier liggende, in consignatie gezonden, goederen zou toch weI 
beslag zijn gelegd. Aanwijzingen, dat hij waar dan ook een agent 

1) Deze acceptatie werd toen geweigerd. Zie Notaris A. Bractearins, 17 April 1762, 
no. 37 . 

• ) Men moet daarbij aannemen, dat de zending ter inkoopswaarde van ± f 1200.
netto niet meer dan ± f 500.- had opgebracht. 
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of factoor zou hebben gehad, ontbreken 1); integendeel, ZOO goed 
als Van Son in voor hem belangrijke handelscentra een groot 
aantal relaties had, had elk dezer relaties connecties met verschil
lende andere handelshuizen te Amsterdam 2). 

Hoe Van Son de hier door hem aangevoerde artikelen van de 
hand deed, blijkt al evenmin duidelijk. Men mag aannemen, dat 
hij, nog in goeden doen, ze gedeeltelijk reexporteerde en gedeelte
lijk alhier in veiling of uit de hand plaatste. Vast staat, dat 4ij 
in 1759 aan Gerard Swam te Amsterdam voor ruim t 700,- aan 
niet nader gedefinieerde koopmanschappen had verkocbt. Katoen 
en Turx garen, om slechts deze te noemen, waren zeker belang
rijke uitvoerartikelen 3), maar uit niets blijkt, dat Van Son deze 
naar elders verkocht; van de eigenlijke Middel1andsche Zee
artikelen zijn pekel1emoenen de eenige, die als uitgevoerd - naar 
Dantzig - in de Averij-Grossen voorkomen. 

Door het faillissement echter waren natuurlijk aIle banden met 
buitenlandsche relaties doorgesneden en zoo kwamen de verschil
lende produkten op 18 Mei 1762 in den boedel aangetroffen of 
daarna aangevoerd, alhier in veiling. Lang niet van alle blijkt, wie 
de koopers waren; en van de met namen genoemde zijn de meeste 
niet in het naamregister van 1766 terug te vinden. Dit verschijnsel 
kan voor een klein deel misschien verklaard worden uit den tijds
afstand tusschen 1762 en 1766. Maar ook zijn er kavelingen onder 
van 1 of 2 balen Turx garen, voor den kleineren man geschikt, 
wiens naam in het register onvermeld bleef. Doch tevens zijn 
koopers voor t 3000,- en meer soms daarin niet te vinden. Het 
hoogstbetaalde bedrag, welks kooper ik vond, is t 2788, 19.-voor 
10 vaten suiker uit Curac;ao; en weI Gebrs. Rietveld "op de Eland
straat", raffinadeurs 4). Voor een partij van geheel gelijke omschrij
ving betalen Ca(r)sten (de) Haan & Co, eveneens raffinadeurs, 

1) Elias, t.a.p. Deel II, bIz. 1029/30 maakt melding van zulk een te Constantinopel 
in 1754 voor den grooten juwelier (en bankier) Cornelis van der Oudermeulen, Junior 
werkzamen "agent". 

' ) Zie v~~r eenige voorbeelden de Bijlagen IV en V. 
S) De cijfers der exporten van Amsterdam zijn v~~r 1753 te vinden bij Dr. Leonie van 

Nierop, Uit de Bakermat der Amsterdamsche Handelsstatistiek, XIIlde ]aarboek 
Amstelodamum, 1915, bIz. 105 v.v. ; en voor 1774 bij Mr. N. W. Posthumus,Statistiek 
van den in- en uitvoer van Amsterdam in het jaar 1774, Bijdr. en Med. van het Histo
risch Genootschap te Utrecht, Dee134, 1913, bIz. 516 v.v. 

i) Zie v~~r de wijze van inkoop van ruwe suiker door de (Rotterdamsche) raffina
deurs: C. Visser, Verkeersindustrieen te Rotterdam in de tweede heltt der achttiende 
eeuw, acado proefschr. Rotterdam, 1927, biz. 47/9 en 57. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXII. 10 
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f 1934.2.-. De indigo van dezelfde herkomst koopt de vermogende 
Matthijs Ooster 1) ("op Duitschland, Engeland, Vrankrijk & 
Spanjen") voor f 1564.4.- en de cacao vandaar de aanzienlijke 
firma Wernier & Rartsing 2) ("op Vrankrijk en Spanje") voor 
f 1055.7.-. Jan & George Reus worden gemeld als koopers van 22 
balen Katoen tot f 2527.1.-, achter wie men weI J. G. Reus ("op 
de Cingel bij de drie Koningstraat") 8) van het Naamregister 
mag vermoeden. Een heel wat klein ere partij, 5 balen Smirna Ka
toen voor t 614.18.- verwerft een bekend handelshuis, Wm van 
Brienen & Zn ("op de Heeregraft bij de Heerestraat"). Ret staat 
daarmede slechts weinig boven twee detaillisten, die onderschei
denlijk 4 en I balen Turx garen koopen: Wessel Kluppel ("in de 
Warmoesstraat in Turx Garen en Wolle") f) en Abrm de Haan & 
Zoonen ("in de Warmoesstraat over de Papenbrugsteeg in Turx
gaaren en Trypen"), al heet deze als kooper ook Abrm de Haan 
zonder meer. 

Ret kleine aantal te identificeeren koopers noopt tot voorzich
tigheid bij het trekken van een conclusie. Toch verdient het op
merking, dat zooals Coenraad & Hendrick van Son optraden als 
koopers van produkten van Nederlandschen of aIthans van ande
ren oorsprong dan de landen, waarop hun handel zich richtte, zoo 
ook twee aanzienlijke kooplieden op het buitenland, Ooster en 

') Zie Elias t.a.p., DeellI, bIz. 727. Deze Matthijs Ooster, dien we als assuradeur in 
1757 reeds ontmoetten, was de vader van den gelijknamigen, meer bekenden oud
schepen van 1787. 

0) Zie Elias t.a.p., Deel II, bIz. 908 . 
• ) Johan George Reus komt in Vonnissen van Averie-Grosse op bescheiden schaal 

voor als exporteur en importeur. Voor zijn exporten zie men: R.A. 2848, d.d. 30 Juni 
1758, Lz. "de Vrouw Cornelia", 26 Nov. 1757 naar Suriname met diverse ter waarde 
van I 35.-; R.A. 2850 ,d.d. 14 Sept. 1759, Lz. "het Gemeenebest", 22 Jan. 1759 naar 
Curac;ao met 4 kisten Sakhouwers t. w. v. I 345.-; R.A. 2852, d.d. 2 Dec. 1760, Lz. 
"de Princes Gouvernante", 9 Oct. 1759 naar Curac;ao met I kist 1140 el scamoiten 
t. w. v. I 440.- en 4 kisten Cargasoen-goederen t. w. v. I 320.-; R.A. 2858, d.d. 9 Sept. 
1763, Lz. "de J onge Princes Carolina", 16 Sept. 1760 naar Curacao met 8 kisten hou
wers t.w.v. 1800.-. Voor zijn importen: R.A. 2849, d.d. 13 Juli 1758, Lz. "Rijns
burgh", 24 Nov. 1757 van Livorno, Porto Maurico, La Rotte met I vat ireas (?) t.w.v. 
I 125.-; R.A. 2849, d.d. 8 Nov. 1758, Lz. "de Stad Bergen", 27 Juni 1758 van Livorno 
Port Maurits, St. Remo, Menton met 6 balen Oranjeschillen t.w.v. 1150.-; R.A. 
2850, d.d. 14 Sept. 1759, Lz. "de Juffrouw Adriana & Petronella", 15 Dec. 1758 van 
Livorno, Porto Mauricio, Mentona met I baal droguerij t.w.v. I 70.-; R.A. 2866, d.d. 
13 Nov. 1767,Lz. "de Vrouw Agneta", 27 Oct. 1766 van Bordeaux met I vaatje indigo 
en stot van indigo en 2 vaatjes coffij t.w.v. I 1200.-; R.A. 2871, d.d. 7 Nov. 1770, i.z. 
"de Jonge Pieter", 6 Oct. 1769 van Curacao met 3 balen cacao (besch.) en ISO huiden 
t.w.v. /995.-. 

l) Later trett men Wessel Kluppel ook als importeur aan in R.A. 2868, d.d. 28 Octo
ber 1768, i.z. "de Jonge Michiel", op 18 December 1767 van Smirna hierheen ver
trokken, van 20 balen Starn der waarde van / 7000.-. 
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Wernier & Hartsing tot aankoop van West-Indische voortbreng
selen overgaan, waarschijnlijk tot export bestemd, al dan niet 
naar de landen, waarop het naamregister hen handel doet drijven. 
En aan Wm van Brienen & Zoon mag men aan dit verband als 
derde denken. De indeeling der kooplieden in Zeehandelaren, 
Tweede Hand en Commissionnairs, die aan verstaanbaarheid te 
wenschen laat, wat ze aan eenvoud toont, vindt hier geen verhel
dering. Ik mag noch wil hier het moeilijke vraagstuk der geleding 
van den Amsterdamschen handel der 18de eeuw aan de orde stel
len, maar bepaal me tot de opmerking, dat de bovenaangehaalde 
voorbeelden er op schijnen te wijzen, dat de functie van zeehan
delaar en van tweede hand (hetzij dan voor eigen rekening of als 
commissionnair) in een persoon of vennootschap kon vereenigd 
zijn 1). Zouden meer voorbeelden dit bevestigen, dan doet zich 
de vraag voor, of de eenvoud der drieledige onderscheiding van 
de handelaren het kenmerk is van het ware. Het meest positieve 
resultaat, dat de voorhandengegevens opleveren, ik bedoel dat 
over de lemoenen van Mentonen, introduceert naast de bekende 
figuren van aankoop voor eigen rekening in den vreemde en 
consignatie met talrijke varianten, een derde, waarop de aandacht 
tot nu toe weinig viel, die van de halve rekening 2). Maar daar
naast is het zeker,dat Van Son naar LivornQ en naar West-Indie 
voor eigen rekening goederen uitzond. 

Bij de vorderingen uit court age teekende ik op Bijlage IV zoo
vee! mogelijk aan, in welk yak de betrokken crediteur makelde. In 
een enkel geval blijkt de cargadoor voor courtage op te komen; 
daarentegen kennen we een elders geboekte vordering wegens 
court age van Pessoa, groot t 348,-, en heeft Jacob Das de zijne 
wegens verlies op actien en wegens court age niet gesplitst, zoo
dat uit dezen hoofde pet totaalbedrag van ruim t 3200,- zeker 
vrij aanzienlijk zal moeten worden verhoogd. Zonder Das komen 
makelaars in actien en beleeningen voor bijna t 1800,- op 8), in 

1) Vergelijk hierover T. P. van der Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval, ac. 
proefschrift Rotterdam, 1931, bIz. 18 v.v. Zeer onlangs verschenen nog twee belang
rijke publicatien op dit stuk, t.w. Dr. J. F. Niermeyer, Historische Schets van den Ne
derlandschen Handel van de achtste tot de negentiende eeuw, De Economist, 1943, die 
bIz. 395 v.v. de theorie van Van der Kooy met eenig voorbehoud aanhangt; en N. 
W. Posthumus, Nederlandsche Prijsgeschiedenis, 1943, Deel I, bIz. LXVIII, in ande
ren en m.i. juisteren zin. 

a) De Jong-Keesing t.a.p., bIz. 59 Iaat zich ook in dezen geest uit. 
') , Met inbegrip van Isaac Pessoa. 
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wijnen en brandewijnen voor ± t 380,-, in wol en katoen voor 
± t 225,-, in verfstoffen, cacao, koffie voor ± t 140,-, in krui
denierswaren voor ± t 100,- en in drogerijen voor ± t 65,-. Of 
de "theekooper" Rendrik Geweld in de rubriek makelaars ten 
onrechte is te land gekomen of dat deze betiteling onjuist is, kan 
ik niet zeggen. Mogelijk heeft een dee! van hen, die ik niet vond, 
tot de beunhazen behoord. Wanneer men aanneemt, dat aIle 
vorderingen wegens court age uit een zelfde tijdvak dateeren, 
dan zou daaruit kunnen blijken, welk een overwegend belang in 
1762 voor Van Son bestond bij de speculatie in actien; maar mis
schien had de verrekening van courtage hierbij op anderen ter
mijn plaats dan die in den goederenhandel. 

U itkeeringspercentage 

Ret bedrag der concurrente vorderingen van t 388.905.4.-: staat 
vast; dat der preferente niet en dit uit twee oorzaken. Ret tegoed 
van drie preferente crediteuren is op den "Staat" oningevuld en af
gezien van de veel besproken vordering van Arnoidus Dupper q.q., 
groot t 96.358.9.8, heb ik hun bedrag niet kunnen vinden; en van 
vier crediteuren, die niet in de Rolle vermeld worden als hun 
vraag van preferentie aan de Kamer te hebben overgelegd, blijkt 
niet met eenige zekerheid, dat ze in het faillissement zijn opgeko
men. De ongewisheid over hetlaatste punt vindt haar grond mede 
daarin, dat bij de uitgaven het kasboek en dus a fortiori het Groot
boek der Kamer veel met verzamelposten "uitgekeerd aan Cura
teurs" of soortgelijke werken; maar het totaal dezer vorderingen 
is van zoodanig bedrag, dat het voor het beeld der preferente 
schulden van weinig invloed is. Gemakshalve stellen we deze op 
t 100.000.-. 

Overzichtelijker dan de bovengenoemde boeken is een ten tijde 
van het accoord gemaakte officieuze opstelling op den geldelij
ken loop van het faillissement, die men als Bijlage VI vindt af
gedrukt. Aan ontvangsten vermeldt deze t 102.119.7.8; wanneer 
men twee na het opstellen ingekomen bedragen, t 1130,-van Dr. 
de Visscher en t 249,- voor de helft der Mentoonsche lemoenen in 
aanmerking neemt, komt men op t 103.498.7.8, hetzelfde eind
cijfer, dat Bijlage V aantoont. Men ziet , dat integrale betaling van 
het preferente passief bij dezen stand van zaken voorloopig geheel 
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uitgesloten zou zijn geweest, zoo Dupper ook door Schepenen 
in het gelijk was gesteld. 

Ongeveer de helft van het bedrag der ontvangsten toch was 
door Curateurs hetzij uitbetaald of gereserveerd. Men zou de uit
staande vorderingen hebben moeten innen of de andere voorhan
den act iva tot een beloop van ± t 50.000,- moeten verkoopen, 
wilde men preferente crediteuren voldoen en eerst daama zou 
van een uitkeering aan concurrente sprake zijn. De overeenkomst 
tusschen Mr. Daniel Deutz en den boedel maakte een uitkeering 
van 10% op de concurrente crediteuren mo.gelijk: hiermede was 
dezer oogenblikkelijk belang zeker gediend en waarschijnlijk 
achtte men de kansen op succes van Dupper bij Schepenen groot. 

Bovengenoemde redenen maken een nadere uiteel1zetting over 
den aard der uitgaven van Curateurs onmogelijk. Tot deze ten be
drage van t 48.822.7.- hebben medegewerkt de uitkeering van de 
volgende sommen: t 13.148.7.8. aan de Wed. Hollebeek als hypo
theekhoudster op het grondbezit onder Weespercarspel en 
t 831.5,- aan Martin Smit, boekhouder van de Walvischvaarder 

. "de ] onge Sara", waarbij men onwillekeurig denkt aan daartegen
over staande uitlevering van het aan Van Son behoorend walvisch
vangersgereedschap, dat voor hooger bedrag door Curateuren 
werd te gelde gemaakt. NatuurIijk is onder het betaalde ook be
grepen: hetgeen deze voor derde rekening hadden ontvangen; de 
verplichtingen jegens preferente schuldeischers; en zekere met Mr. 
Daniel Deutz ter zake der Plant age BerliJn in Suriname te verre
kenen bedragen. Een niet onbelangrijk deel der uitbetalingen zal 
ten slotte aan Curatoren, Klerken en wat dies meer zij ten goede 
zijn gekomen 1). 

Het saldo van t 10.1 I 1.-.8, dat op het ontwerp-afrekening 
voorkomt, maar, naar we zagen, nog met f 1379,- werd vermeer
derd, diende vooreerst nog ter betaling van eenige kosten. Het 
restant, naar ik meen, ten bedrage van t 10.154.3.8, werd aan Mr. 
Daniel Deutz uitgekeerd. 

Met het oog op deze cijfers lijkt de uitkeering van 10% aan con
currente crediteuren de hoogst bereikbare te zijn geweest; het aan 
Mr. Daniel Deutz in geld uitgekeerde bedraagt ongeveer 10% van 
de vordering der kinderen. Oak wanneer deze niet preferent was 
verklaard, zou in Mei 1764 slechts 10% aan crediteuren zijn geko-

1) Zie het Reglement van Salaris voor de Clerquen bij Noordkerk, t.a.p., bIz. 692/3. 
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men. Natuurlijk waren dan echter het halve aandeel in de plant age 
Berlijn, dat Mr. Daniel Deutz op f 30.000.- schatte 1), ben evens 
hetgeen van debiteuren zou terecht komen - we zagen, dat 
Deutz zeker voor ongeveer f 3500.- aan goederen ontving -
aan het concurrente passief ten goede gekomen, dat dus op een 
uitkeering van 20% zeker zou hebben kunnen rekenen. Of deze 
dan door nog verdere uitkeeringen zou zijn gevolgd, zou afhan
kelijk zijn geweest, van de moeilijk af te wegen kansen op inning 
van buitenlandsch aktief. 

1) Zie Notaris A. Bractearius, 28 Juni 1764, no. 35. 
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BIJLAGE I 

CREDIT-SALDl BlJ DE AMSTERDAMSCHE WlSSELBANK 
VOLGENS DE HALFJAARLIJKSCHE BALANS AAN HET ElN-

DE DER HALFJAREN 

(Balansboeken, of bij ontstentenis Rekeningboeken Wisselbank, 
nos. 217-245) 

I van Coenraad & I van Zeger van 
Hendrick van Son Son & Zoon 

1750 I f 15.206.11.- f 7.464.13.8 
1750 II 90.025. 9.- 2.014.13.-
1751 I 131.888.16.8 12.904.16.-
1751 II 5.118.18.8 5.523. 1.8 
1752 I 40.531.16.- 16.460. 9.-
1752 II 8.478. 4.- 12.208.14.8 
1753 I 28.246.13.8 1.8941 3.8 
1753 II 980. 8.8 8.293.19.8 
1754 I 2.315.10.8 7.297.11.8 
1754 II 13.157.14.8 20.474. 9.-
1755 I 35.029. 9.- 14.719.17.-
1755 II 20.863.16.8 4.935. 3.8 
1756 I 23.129.15.8 11.897. 4.8 
1756 II 31.285.10.8 361.-.-
1757 I 30.249. 4.8 103.10.-
1757 II IS.148. 4.S 2.470. 17.S 
1758 I 55.489. 6.- 6.17.-
1758 II 10.027. 9.8 5S.16.-
1759 I 11.466. 8.8 19. 4.-
1759 II 16.892.19.8 7.13.-
1760 I 449.13.- 7. 5.-
1760 II 13.854.12.S 7. 1.-
1761 I IS. 6.- 7. 1.-
1761 II 8. 2.- 7. 1.-
1762 I 28. 3.- 7. 1.-
1762 II 25.17.- 7. 1.-
1763 I 25.17.- 7. 1.-
1763 II 25.17.- 7. 1.-
1764 I 25.17.- 7. 1.-

Per 15 Juli 1764 worden de credit-saldi van Coenraad & Hendrick 
van Son en van Zeger van Son & Zoon, onderscheidenlijk ten bedrage 
van f 25.17.- en f 7.1.-, overgebracht naar de rekening: Restanten 
Crediteuren. 
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BIJLAGE II 

PROSTESTEN VAN NON-BETALING VAN DOOR COENRAAD & HEN
BRACHT DOOR NOTARIS A. 

Datum 
en nummer 

der akte 

I76I 
19 Oct. 

21 Dec. 
I762 

no. 52 
.. 53 
.. 67 

4 Jan. " 3 
16 ,,4 
(zie ook no. 9) 

2 Febr. no. 11 

6 Febr. " 14 

5Mrt. 
31 Mrt. 

9 Apr. 

9 " 

9 " 

9 " 

" 19 
" 26 
" 27 

" 28 

" 29 

" 30 

9.. .. 31 
15" ,,33 
15" ,,34 
(zie ook no. 37) 

15 Apr. DO. 35 

16" ,,36 

Trekker 

Erdewin Muller, Hamburg 
Id. 
Id. 

Id. 
Scbamp fils & Cie, Cadix 

Id. 

Erdewin Muller, Hamburg 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

J. Crisp. J. Guinard & Comp, 
Cette 

Id. 

Id. 

Hl. 

Id. 
Erdewin Muller, Hamburg 
Pedro & Gerardo Merry,Se

villa 

Id. 

(G.B.) Daniel, Menton 

Bedrag 

t 3000.-BcO 
- 3000.- " 
- 3000,- " 

-3100,- " 
Duc. 1000,

a. 96 
- 900,-

a. 96 
t 2600,- BCo 

- 3000,- " 

- 2200,- " 
- 3500,- " 
- 5600,- " 
- 1000,- " 

- 2000,- " 

- 1000,- " 

- 1500,- " 

- 1000,- " 
- 4400,- " 
Duc.300,

a. 96 
(niet geaccept.) 
- 300,-

a. 96 
t 587,14.- BCO 

Datum 
van 

Trekking 

14 Aug. 1761 
14 .. 1761 
16 Oct. 1761 

30" 1761 
13" 1761 

13" 1761 

20 Nov. 1761 

1 Dec. 1761 

1 " 1761 
29" 1761 
26 Jan. 1762 

5 Febr. 1762 

5" 1762 

5" 1762 

5 " 1762 

5" 1762 
9" 1762 
9 Jan . 1762 

9" 1762 

9 Febr. 1762 

') Op t Januari t 762 ging de firma Anthoni & Johannes Grill over in A. Grill & Soonen. 
I) Zie voor de plaats van vestiging dezer firma: De Jong-Keesing, (La.p. bIz. 223en 229). 

r 

J: 
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DRICK VAN SON GEACCEPTEERDE WISSELS, IN 1761 EN 1762 UITGE
BRACTEARIUS TE AMSTERDAM 

Looptijd 

2 mnds dato 
Id. 
Id. 

Id. 
usance et demi 

Id. 

2 mnds dato 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

a deux usances 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
2 mnds dato 
a uso y medio 

Id. 

60 d. dato 

Order 

eigen 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Wed. George 
Philip Beer 
Hirschberg 

Joseph de Aron 
de Pinto 
Jean Housel 
Genua 

Datum 
eerste 

endossement 

25 Sept. '61 
25 " '61 
11 Dec. '61 

22" '61 
27 Oct. '61 

27" '61 

19 Jan. '62 

29" '62 

29 " '62 
16 Febr. '62 
19 Mrt. '62 
10 Febr. '62 

15 Febr. '62 

8 Febr. '62 

7 Febr. '62 

Id. 
6 Apr. '62 

17Mrt: '62 

13 Febr: '62 

Eerste en verdere geendos
seerden c.q. met vermel
ding van datum van latere 

endossementen 

Anthoni & Johannes Grill 
Id. 

Pieter Munch 

Id. 
Cocq & van Goens 

Id. 

Anthoni & Johannes Grill, 
te bet.a/A.Gri1l& Soonen1 ) 

Raymond & Theodore de 
Smeth 

Id. 
Pieter Munch 
Anthoni Grill & Soonen 
Henry Reij & Co. ; 12 Febr. 
1762 Vernede & Co. 

Antoine Castilhon, Mont
pellier; 15/2'62 RouxMer
mier et Rigondet,Lyon; 
19/2,62 Derbez Boudin & 
Co; 19/2'62 Pieter Munch 

Gabriel Tandon, Montpel
lier; 8/2'62 Tournier Brun 
& D'Arnal, Lyon ; 11/2,62 
Gayet Madinier & Mon
giord, Lyon; 12/2' 62 
Charles & Theophile Ca
zenove. 

James Crisp, Londen; 2 
Mrt. '62 Anthy & Charles 
Bertrand, Londen; Thel
lusson Necker & Compo 
(Parijs)'); Jan & Theodore 
van Marcelis 

Id. 
Pieter Munch 
Hoffmann & Dubenski; 
Christiaan Gotth. Meijer 

Brentani Cimaroli & Co. 
Genua; Gio Btentano 
Cimarolo; 26/2'62 Chris
tiano Giorgio de Chepf; 
Schranz & Seghers, Augs
burg; 11 Mrt. '62 Rein
hard Scherenberg. 

De Jong-Keesing (t.a.p. bIz. 135) schijnt ten onrechte aan een vroegeren datum te denken. 
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BIJLAGE III STAAT VAN BELEENINGEN, OP 18 MEl 1762 LOO-

De namen der beleeners worden in verschillende stukken somtijds verschillend gespeld; voor 

I 

Datum in 1762 van 
qualificatie en folio 

in Notulenboek 
(D.B.K.163): 

II 

N aam van den beleener: 

III 

AI of niet voorkomend in Naamregister 
Kooplieden 1766: 

22 Mei to. 120 Willem de Bruijn Danielsz. Ja. Koopman op Suriname (zie Elias, 
t.a.p., Deel II, biz. 996), jongere • 
broeder van Jan Jacob de Bruijn. 

22Mei fo.120 

24(?) Mei fo. 121 

22Mei fo.124 

25Mei fo.125 

25 Mei fo.126 

26Mei fo1. 128 

26 Mei fo.l29 

26 Mei to. 131 

26 Mei fo.133 

27 Mei to. 137 

1 Juni to. 139 

Swaan & Swart 

Dirk Spruijtenburg 

Nicolaas Chevalier & Zoon 

Elisabeth van de Putte 
Wed. Adriaan van Ceulen 

Pieter van Winter Jr. 

Swaan & Swart 

Albertus van Soest 

Elisabeth van de Putte 
Wed. Adrianus van Ceulen 

Cornelis Leever 

(Mr) Daniel Deutz 

Dirk Trip 

Ja, vermeld als "de Wed. Swaan en 
Swart in Rederijen op de Levant". 

Ja, vermeld als "in Glas". 

Ja, vermeld als "in Verfwaaren". 

Ja. Zie De Jong-Keesing, t .a.p., biz. 83, 
noot 2. 

Neen. Als makelaar vermeld in de ' 
Naamlijst van Makelaars 1762. 

Zie boven. 

Neen. 

Zie boven. 

Neen. Cornelis Leever was in 1766 reeds 
overleden. In den Staat van Februari 
1764 worden zijn Erven als crediteu
ren vermeld. 

Neen. (Zie Elias t.a.p., Deel II, biz. 836) 

Neen. (Zie Elias t.a.p., DeellI, biz. 554) 
Hij overleed op 28 Jan. 1763 en zijn 
weduwe, J. E. van Stryen teekende 

I 

het accoord. '" 

I) Komen in het failissement voor f 355.6.- op voor saldo van beleening(en) . 
I) Komt in het failissement voor f 5136.18.- op voor saldo van beleening. 
oJ T.z.t. onder meer andere goederen beeleend. 
I) Komt in het faillissement voor f 618.18.- op voor saldo van beleening. 
I) De authorisatie gold uitsluitend voor de Capitale So=a. Komt in het faillissement voor 
I) Komt in het faillissement voor f 3603.14.- op voor saldo beleening. 
7) In het Notulenboek afwijkend gespe1d. 

II 
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PENDE TEN LASTE V AN COENRAAD & HENDRICK V AN SON 

zoover twijfel over den juisten naam bestaat, komt dit in rubriek II tot uiting. 

r IV V VI VII 

Oorspronkelijk 
Surplus aan Cura-

Beleende goedercn: Datum beleening: 
toren afgedragen 

Bedrag beleening volgens CapitaaI-
boek(D.B.K. 860) 

30 Stukken Brandewijn 3 Mrt. 1762 f 1.500.- f 977.15.6 
, 

6 Baalen Switsersehe hembden 29 Dec. 1761 - 4.000.- 1) 

Linnens 

21 Baalen Turx Gaaren ., 5 Mrt. 1760 - 9.500.-~ ") 
15 

" " " 
10 Dec. 1761 - 6.000.-

12 
" " " 

0) 26 Juli 1761 - 6.000.- - 357.14.-

I Coop Caneel en 308 Kassen 22Mei 1761(?) - 15.500.- - 920. 2.8 
Spaanse Seep 8) I 

I 
15 Casjes geraffineerde Borax 4 Mrt. 1761(?) - 2.500.- - 687. 2.8 I 

en 3 Cassen Sehellak 

11 Baale zijnde Servet Goed, 13 Mrt. 1762 - 4.500.- 1) 

Linnen en Tafellakens 

5 a f 1000.- ObI. Holland & - 79.17.-
West Friesland 

34 a f 1000,- idem - 1.691. 3.-

4 Cassen Gom Lace op stokjes, 17 Sept. 1755 - 16.500.- ") 
4 Vaten Gom Copal, 1 Kasje 
inhoudende 245 Oneen Mus-
eus, 58 Pakken Salsa parille. 

Juweelen & Paarlen (gespeeifi- 17 Nov. 1761 - 29.000.- ~ 5) 
eeerd) I) 16 Apr. 1762 - 536.15.-

9 Baalen Turx Gaaren diverse 29 Dec. 1760 - 10.000.- Bane I) 
soort, 3 Vaaten Olibanum en 
2 Baalen inhoudende 320 ps 

~. Brandams. 7) .) 

Transporteeren 1 97.538.15.- 1 4.713.14.8 
+/10.000.- Bane • 

± f 7000.- op voor saldo in rekening-eourant. 
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I 

Datum in 1762 van 
qualificatie en folio 

in Notulenboek 
(D.B.K.163): 

1 Juni fo . 140 

2 Juni fo. 142 

24 Juni fo. 144 

24 Juni fo. 145 

fo . 147 

23 Juli fo. 149 

7 Oct. fo. )80 

RET FAILLISSEMENT DER 

II 

Naam van den beleener: 

Hugo van de Poll 

Adriaan Scharff, koopman 
binnen dese Stad 

Pieter (de) Jager 

Rendrik van Waijenburg 

(Mr) Daniel Deut:t 

Mr. Gijsbert van der Hoop 

Thomas van Son, regeerend 
Scheepen 

III I 
AI of niet voorkomend in Naamregister ., 

Kooplieden 1766 : 

Neen. Komt niet voor bij Elias. 
practiseerend geneesheer sinds 1735, 
tevens Stadsdoctor. Zie Van Nirrop, 
t.a.p. 1938, bIz. 149 en noot 1. 

Ja, vermeid ais "in Wijnen". Zie Van 
Nierop t .a.p., biz. 230 en De Jong
Keesing, t.a.p., biz. 83, noot 2, en 84. 

Zoo de naam, die afwisselend de J aager 
en J aager heet, J aager luidt, dan ja; 
het geldt waarschijulijk een firmant 
van Pieter Jager en Zoonen "in Staaf
ijzer". (Zie Elias , t.a.p. Deel II, bIz. 
1036). 

Neen. Ais makelaar (in kruidenierswa
ren) vermeld in Naamlijst van Make
laars 1762. 

Neen. Was na 1748 lid der firma Wed. 
Matthijs Romswinckel & Co (Zie 
Elias, t.a.p. Deel II , biz. 974). 

Ja. Koopman op de Oostzee, !taW! en 
de Levant (Zie Elias t.a.p., biz. 790). 

I) Komt in het faillissement voor f 1562.4.- op voor saldo beleening. 
!} T .z.t. onder meer andere goederen beleend. 
'} Komt in het faillissement voor f 1647. 4.-op voor saldo beleening. 

'} " "" " " - 2500.-.-" " " " 
6J " "" " " - 17958.4.-" " "in Rekg Ct en van be1eening en als 
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IV 

Beleende goederen: 

21 Balen Turkx Gaaren diverse 
soort, 5 Kassen Bensouin, 
1 Baal met 124 pS Bengaalse 
neusdoeken, I dito met 66 pS 
Oostind. Dimitte ") 

27 Balen Turx Gaaren, 3 Balen 
Lij~aten, 4 Balen Teftik, 2 
Balen Stamme, 1 Baal Zijde 
(geh. of ged. overgebr. v. 
Smirna) 

3 Recepissen a t 15.000.
O.I.c1e 

70Vaten Brandewijn, 100 jCas
sen Zeep (de zeep aangev. v. 
Marseille) 

= abusief herhaling van fo. 137 

1297 Pakjes; houdende 17578 
stuks Ammelabas of Neeger
kleedjes 

8 marmore Blokken, 1 Baaltie 
Lywaaten, 23 pS Bastyns 
goudeleer, 3 Baalen stamme. 

deposant. 

V 

Datum beleening: 

Transport 

29 Nov. 1759 

6 Aug. 1760 
4 Aug. 1761 
1 Mrt. 1762 

5 Sept. 1761 

9 Jan. 1762l 
20 Mrt. 1762 ~ . 

3 Aug. 1761 

18 Aug. 1761 
en diverse data 

VI 

Oorspronkelijk 
Bedrag beleening: 

1 97.538.15.
+/10.000.- Bane 

1 15.000.- " 

- 12.000.-} 
- 5.000.- 20.400 
- 3.400.-

- 15.000.-

7 .5~0.-

- 10.000.-

- 20.141.-

1170.579.15.-
+ 1 25.000.- Bane 

VII 

Surplus aan Cura
toren afgedragen 
volgens Capitaal
boek(D.B.K.860:) 

14.713.14.8 ' 

') 

") 

852.13.8 

515.10.-

I' 

I) 

.' 

") 

1 6.081.18.-
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BIJLAGE IV 
LI]ST VAN CREDITEUREN 

Persoons- en plaatsnamen worden in verschillende boeken der D.B.K. 
dikwijls verschillend gespeld, vooral natuurlijk de buitenlandsche. In 
zulke gevallen heb ik acht geslagen zooveel mogelijk ook op gegevens 
van ' elders; maar soms was het noodig een wilIekeurige keuze te doen. 

Wanneer een andere woonplaats dan Amsterdam bekend is of op 
goede gronden kan worden verondersteld, wordt deze steeds vermeld. 

De indeeling der crediteuren in rubrieken be rust grootendeels op de 
gegevens van den "Staat" (D.B.K. 281 fO 19), die, evenzeer als andere 
registers, echter geen enkele rubriceering toepast. 

Aile crediteuren uit courtage zijn in een rubriek samengevoegd ook 
in gevallen, waarin niet vaststaat, dat deze makelaars waren en voorts 
in een geval, waar van het tegendeel blijkt (cargadoor). Bij deze rubriek 
is, zooveel mogelijk, het jaar van aanstelling van den makelaar en het 
artikel waarin hij makelde, vermeld. 

Bij een zeker aantal crediteuren ter zake der huishouding bepaalt 
de "Staat" zich tot vermelding van hun beroep; bij anderen echter, die 
naar uit de Lijst van crediteuren (D.B.K. 499 fO 28) of uit anderen 
hoofde, b.v. uit de woonplaats Weesp, blijkt, zeker tot deze groep be
hooren, vermeldt de "Staat": "wegens geleverde goederen". Deze uit
drukking ,bezigt hij ook in gevallen, waarin levering van koopman
schappen of levering van kantoorbehoeften enz. den grondslag der vor
deringen vormt. Deze beide categoriet'!n zijn in afzonderlijke rubrieken 
vereenigd. Bij 8 crediteuren slaagde ik er niet in den aard hunner leve
ring vast te stellen; ik vereenigde deze tot een afzonderlijke groep. 

Tot de groep crediteuren wegens diensten in het bedrijf bracht ik ook 
twee wegens averij-grosse (een daarvan tevens voor vracht), al mogen ze 
in den striksten zin van het woord wellicht niet in deze groep behooren. 

Bij twee vorderingen, die uit meer dan een oorzaak voortspruiten, 
heb ik - onder aanteekening van dit feit - de keuze doen vallen op 
de rubriek, die zich daartoe het meest scheen te leenen. 

De bedragen der preferente vorderingen zijn ontleend aan den Staat, 
die der concurrente aan het Register van Ongeteekende Crediteuren 
(D.B.K. 653 fO 102). De D.B.K. voerde haar administratie natuurlijk 
in courant-guldens. Voor zoover vorderingen oorspronkelijk in guldens 
banco luidden, is dit vermeld. 

In den Staat D.B.K. 281 worden 4 bedragen elk tot 4 penningen 
hooger vermeld, zoodat deze na optelling van het geheel (die over de 
laatste bladzijde is uitgebleven) en na eliminatie van eenige telfouten 
en van twee bedragen, die doorgehaald zijn als abusief op den staat 
gebracht, een totaal van t 388.905.5.- aanwijst. 

Ongeteekende crediteuren zijn met *) gemerkt. 
Crediteuren, die na de akte van Rehabiliteyd toetraden, zijn met 

**) gemerkt. 
Crediteuren, die tusschen het akkoord. en de akte van Rehabiliteyd 

teekenden, zijn met .**) gemerkt. 
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Het adres voor exploitatie is' slechts vermeld, voor zoover dit uit 
zakenoogpunt belang scheen te hebben , 

Crediteuren uit obligatien, 
Clara Helena de la Fontaine Wed. Ds. 

p , Hollebeek ') f 55,000,- + 
+ f 1925,- rente (3i%) . ..... 1 56.925,-

Cornelia Wijnkoop (bij H. Wijnkoop) ") 
t 15,000,- dd, 1 Jan. 1755 - f 1000,-
+ rente (3l%) . . . . . ... - 14.163. 6.8 

Cornelis en Gijsbert van der Hoop ") 
16000,- + rente (4%) 6.060,-

Mr. Cornelis van der 
Hoop . . 1 9.000,- (4%) 

Mr. Gijsbert van der 
Hoop . - 30.000,- (4%) 

waarvoor verpand f 39.000,-
1 50.500,- banc . 

op H. Uhthof & Cie, 
Londen, gegist. . . - 20.000,-

- 19.000,-

Crediteuren uit deposito, 
Nicolaasde Beer, in banco + into sinds18 

Nov. 1760en4Sept.1761(3%) ... 116,178.10.-
Jan Jacob de Bruyn '), in banco 

t 4000,- dd. 24 Maarl 1757 + int, 
4% v. 30 Jan, 1760 tot 18 Mei 1762 
(4%) . . ........... . - 4.542.10.-

*) Franyois de Champs ") . . . . . . - 750.-
Pieter Willem van den Heuvel 1) dd. 26 

Febr. 1762, . . . . . . 1.400,-

t 96.148. 6.8 

Transporteere . . . . . t 22.871.-.- f 96.148. 6.8 

1) Zie bijlage VIII . 
I) Cornelia Wijnkoop had een rekening bij de Wisselbank. Zie over haar en haar 

broeder Hendrik: Dr. A. Halberstadt, Geschiedenis van het huis Prins Hendrikkade 
68, IXde J aarboek van Amstelodamum, 1911, biz. 137 v.v., in het bizonder biz. 138. 
Hendrik Wijnkoop was koopman op de West volgens Dr. Leonie van Nierop, Het 
Dagboek van Jacob Bicker Raye (1732-1772), XXXIIIste J aarboek van Amsteloda
mum, 1936, biz. 180, tevens aldaar noot 3 . 

• ) Zie voor beiden Elias, t.a.p., Deel II, biz. 974 met noot (j) en voor Gijsbert ook 
Bijlage III. Mr. Comelis van der Hoop was o.m. van 1755/1776 Advocaat van de 
Generale O.I.Compagnie . 

• ) Bekend kunstverzamelaar (zie mijn bijdrage in Oud-Holland), makelaar in verf
stoffen, tevens koopman en bankier(?) (zie Elias, t .a.p., Deel II, biz. 995/6). Vergelijk 
Van Nierop, t.a.p., bIz. 182, noot 3. 

6) Volgens D.B.K. 499 fo. 8 "kruijUeeser", in 1762 waarschijnlijk niet meer te Am
sterdam. 

0) "in Coffy en 01> de West" (Naamregister kooplieden 1766). 
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Transport . . . . . . . t 22.871.-.- t 96.148. 6.8 
Christiaan Paulus Meijer ') t 14.403.4. 

dd. 30 Jan. 1756 + rente t 585.-.8 
(?%) .............. - 14.988. 4.8 

Eduard van der Port, erfgenaam v. Ni-
cola as Fremijn .) t 10.000,- + rente 
van 24 Maart 1761 (3l%) . . . . . - 10.408. 7.

Thomas van Son 0) (voor geld a dep. + 
Rek. Crt saldo + tekort beleening 
(?%) .............. - 17.958. 4.-

CTediteuTen VOOT saldo van beleening. 
Anna de Haze Wed. Lieve Geelvinck bij 

Ns Geelvinck de Jonge 0). . t 2.471.16.-
2.500,-
9.931.19.
p.m . 

Gijsbert van der Hoop ") . . . 
.. ) Executeurs J oannes J oUes 

Id .......... . 
.. ) Cornelis Lever oftewel deszelfs Er-

ven·) ....... . 
••• ) Hugo van de pon l ). 

Adriaan Scharff I). . 
Dirk Spruijtenburg I) 
Swaan & Swart ") 
Dirk Trip ") . . . . 

CTediteuTen VOOT TescontTe en actien. 
Jacob Das 0) (verlies op actien en cour-

tage) ........... . 
Franyois Dreijer .) in b 'anco 
Isaac Pessoa') (met inbegrip van 

t 348.- courtage) ..... 

618.18.-
1.562. 4.-
1.647. 4.-
5.136.18.-

355. 6.-
3.603.14.-

f 21.598.18.8 
2.616.17.8 

6.010.16.-

- 66.225.15.8 

- 27.827.19.-

- 30.226.12.

Transporteere . . . . . . . . . . . t 220.428.13.-
1) "in linnens" (Naamregister kooplieden 1766). 
") Zie over Nicolaas Fremijn, makelaar in kruidenierswaren, Van Nierop, t.a.p., biz. 

181. Men mag aannemen, dat Van der Port en hij firmanten waren van Fremijn en van 
der Port, die crediteuren voor courtage zijn. 

0) Zie bijlagen III en VIII. 
0) Zie Elias, t.a.p., Deel II, biz. 687 en 705. Zij gold voor de rijkste vrouw van Am

sterdam, van een oom f 3.600.000,- geerfd hebbende. Ze was 17 Aug. 1761 overleden; 
vandaar dat Nicolaas Geelvinck de longe (zie Elias, t.a.p., Deel II, biz. 923), wiens 
moeder een dochter was uit het eerste huwelijk van Anna de Haze, als vertegenwoor
diger optrad. ') Zie Bijlage III. 

.) Sedert 1759 makelaar in actien, wissels, vaste goederen, beleeningen en inboedels. 
') Makelaar in beleeningen, vaste goederen, obligatien. Zie Van Nierop, t.a.p. bIz. 

199, noot 2. D.B.K. 550 fo. 44 omschrijft de vordering als f 2516.5 Bane "wegens 
geprotesteerde wisselbrieven". 

0) Sedert 1720 makelaar en als zoodanig de oudste uit de Joodsche makelaars. Voor 
de vordering wegens courtage zie men D.B.K. 550 fo. 44. 
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Crediteuren in Rekening-Courant. 
Transport ........•.... 1220.428.13.

Ned e r I and. 
Van den Bergh & Bram-

bach ') . . . . f 7.024.16.-
De Wed. Huijbert Brug-

man, '5 Hage . . . . . - 1.170.16.
**) Adriaan Isaac van de 

Cruys ") . . . . . . . - 2.492. 5.
**) Daniel Deutz ") ... - 7.000,
Cornelia de la Fontaine, 

Wed. G. Paauw '). . . - 2.500,
Isaac de la Fontaine '), 

's-Gravezande (bij Arn . 
Dupper) . . . 362.12.-

Claas Hoofd en Soonen, 
Zaandam . . . .. - 1.332. 6.~ 

Pieter Martens Junior ") - 4.610.15.-
*) Jan Scheltes. . .. - 2.808. 7.-
.Pieter de Wilde, Leiden - 2.076.13.-

Z wed e n. 
J. H. Ie Febure en Bd 

Burmeister "), Stock-
holm (bij A. en J. Grill) f 48.16.8 

Henry Koning & Consor-
ten id. ') (bij R. en Th. de 
Smeth) . . . . . . . - 24.064.10.

Koschel & Conradi id. "), 
(bij J . en C. Hasselgreen) - 1.295. 8.8 

J ohan J urgen Milhdam .) 
(bij Gebr. de Neufville) - 3 .744. 3.-

Dan zig. 
Abr. en Cornelis 

phen & Dedel) 
Momber (bij Van AI-

Transporteere 

t 31.378.10.-

- 29.152.18.-

81. 6.-
-,-."..,.."-.,..,,..,:::--:-:--

f 60.612.14.- f 220.428.13.-

') Kassiers, zie naamlijst kassiers 1762. I) .. oP Duitsland". Zie ook bijlage VIII. 
3) Zie bijlagen III en VIII. 
') Zie bijlage VIII. De vordering van Isaac de la Fontaine wordt in D.B.K. 550 

fo. 66 omschreven als .. pro resto van een handschrift van t 1030.-". 
5) .. in Spaanse Wolle". Zie Van Nierop, t.a.p., bIz. 197, tevens aidaar noot 3. 
IJ Zie over Le Febure, die ook tot Gebrs De Neufville in reiatie stond (De Jong

Keesing, t.a.p., bIz. \05): Kernkamp, t.a.p., bIz. 315/6 en passim. 
') Volgens De Jong-Keesing, t.a.p., biz. 197, bankiersderZweedscheregeeringen 

eenrelatie van Gebrs De Neufville; onder de relaties, aldaar op bIz. 101 v.v. vond ik hen 
niet genoemd. Zie ook Kernkamp t.a.p., biz. 378/9 en Le Long t.a.p .. Deel II, biz. 257. 

8) Stond ook tot Gebrs De Neufville in relatie (De Jong-Keesing, t.a.p. biz. 105). 
") Idem idem (biz. 105), die als zijn woonpiaats echter Landskrona noemt. 

ECON . -HIST. JAARBOEK. xxn. 11 
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Transport . . . . . . . t 60.612.14.- /220.428.13.
D u its c h e S t a t e n . 
Erdewin Muller '), Ham-

burg (bij Gebr. de Neuf-
v ille, later bij S. & W. G. 
Dedel) . . . . . . . . 136.895.16 .8 

H etling & Oom I), id., 
ba nco (id., later bij H. B . 
van Aalst) . . . . . . - 501.10.-

Huybert Bensbergh, Keu-
len (bij J.P. Brunten). - 30.14.8 

**) Jan Adam Liebert, 
Augsburg (bij C. Karse-
boom) . . . . . - 2.671.13.-

Z wit s e r ) and. 

- 40.099.14.--

*) M. R. Henschoz, Bern 
(bij Jean Texier) . . . ± - 7.000.-

Z u ide 1 ij keN e d e rIa n den. 
De Gend de Terheme & Co., Gent I) (bij 

Ch. & Th. Cazenove) . . . . .... 

Eng e 1 and. 
Hendk en John Schiffner, 

Londen (bij de Haan, 
Noordwijk & Maillard) . 1 352.-

Dawson & Hanson, Yarn 
in Yorkshire 0), banco 
(bij P. & N. Jut) - 2.456. 5.-

F ran k r ij k. 
Bouffe & Dangirard, Pa

rijs, banco (bij Ch. Le-
maitre) . . . . . . . I 839.12.8 

Veuve des Brieres & Fils I) 
id. banco (bij J. Texier) 210.-.-

251.16.-

- 2.808. 5.-

---,.---
Transporteere . / 1049.12.8 t 110.772. 9.- t 220.428.13.-

-----
') Stond ook tot Gebrs. De Neufville in relatie (De Jong-Keesing, t.a.p. bIz. 102) . 
• ) Was bij Gebrs De Neufville crediteur tot ruim I 740.000,- (De Jong-Keesing, 

t.a .p., bIz. 102); en ook crediteur bij Gerard Swam (D.B K. 278 fo. 7). 
I) Was voor een klein bedrag crediteur bij R. E. Langrune (De Jong·Keesing, 

t.a.p., bIz. 224). 
0) De piaats Yarn heb ik in geen atlas of handboek aangetroffen; haar ligging in 

Yorkshire berust op een aanteekening op het accoord (zie ongenummerde Portefeuille 
der accoorden van 1764, archief D.B.K., Amsterdam) . 

• ) Was debiteur bij Gebrs De Neufville (De Jong-Keesing, t.a.p. bIz. 105). 
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Transport. f 1049.12.8 f 110.772.9.- f 220.428.13.
Jacques Drouillard, Duin-

kerken (bij Wed. J. C. 
Hogguer) . . . . . . - 13. 3.8 

".)pre Poujols, Bayonne 
(bij S. & W. G. Dedel) . - 3.272. 3.

J. Crisp. J. Guinard & 
Comp, Cette 1) banco 
(bij J. J. Faesch) - 9.599.11.8 

Spa n j e . 
Magi Negrevernis, Barce-

lona (bij J. de Wit) . . I 445. 3 .8 
Raphael Smandia & Comp 

id. (bij A. Hooghart). . - 2 .222.
Joseph de Leon Sotelo, 

Sevilla (bij J. G. de San 
Gines). . . . . . . . - 1.812. 4.-

Francisco Xavier del Rio 
y Cereceda, Castolfrio 
(bij P. Martens & Zn.) 
banco I) .. . . .. . 

Portug a l. 

691.14.8 

Bertholon Freres & Comp, Lissabon (bij 
J. de Neufville). . . . . . . . . . 

I t a lie . 
• ) G. B . Daniel, Mentona' ) 

(bij de Cocq & van 
Goens) ....... I 

Albin Pere & Fils, id. 0) 
(bij Brentano & Co.) 
banco ........ -

600.-

103.15.8 -----

- 13.934.10.8 

5 .171. 2.-

236. 1.-

703.15.8 

- 130.817.18.

Transporteere. . . . . . . . . . . . f 351.246.11.-

1) De "Staat" geeft als plaats van vestiging Barcelona. Men zie echter Bijlage II, 
waaruit deze inderdaad Cette blijkt te zijn. 

I) De plaats Castolirio, ook blijkens den naam van den crediteur zeker in Spanje 
geJegen, heb ik niet kunnen identificeeren; men zou aan de Noord·Spaansche haven 
Castro kunnen denken. 

0) Politiek gesproken kon Mentona in 1762 niet tot Italie worden gerekend; econo
misch schijnt het daarop meer dan op Frankrijk te zijn gericht. 
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Transport ........ . 
Crediteuren wegens diensten in het bedrijf. 

Mattheus van Arp, voor convooy gelden f 
Barend Greeving Brugman, Schuyte-

voerder ............ . 
Bruijn Kramer, kuypers reekeningh .. 
Berendina Kruysing, hsvr. Roelofs, 

waagdrager 1) • • • • 
Jan van der Linden, boekverkooper 

voor Comptoir behoeften "). . . . 
Mabilot & Lubeek, sakkenmaaksters ') . 
Waagdragers van 't Roodhoede Veem . 
Jacob de Flines '), voor J . Giroye & 

Fils, Averij-gros schip Zeepost . . . 
Josua van der Poorten I), vracht en ave

rij schip Anna Louise . . . . . . . 

2.138. 8.-

1.557.12.-
440.16.-

21.19.-

219. 8.-
8. 4.-

14.-

162. 2.-

554. 6.-

Crediteuren wegens diensten van juridischefl aard. 
*) Mr. Hermanus Noordkerk 0) / 43. 4.-
Wessel van Kleeff 7), Notaris. . . 55.18.-
Harmanus de Wolff "), id. . . . . 43.16.-
*) Bernardus Mylius I), procureur . 62. 6.-
Jacob van Stamhorst U) id.. 81. 8.-

Transporteere 

/351.246.11.-

5.116.15,.-

286.12.-
f 356.649.18.-

1) Of deze vrouw inderdaad als "waagdrager" of uit anderen hoofde een vordering 
had, staat niet vast. 

S) Hij teekent het accoord (Ongenummerde Portefeuille der accoorden van 1764, 
archief D.B.K. Amsterdam) onder toevoeging .. voor Comptoir behooften .... Voor 
f 77.1 2.- had hij preferentie gereserveerd (D.B.K. 550, fo. 49). 

") Men zou bij dit beroep niet slechts aan zakken voor goederen, doch ook aan 
sakken (damesjapons) kunnen denken. 

') Jacob de Flines & Zn waren cargadoors op Frankrijk (naamlijst cargadoors 
1762). 

0) Zie Van Nierop, t.a.p., biz. 231 en De Jong-Keesing t.a.p., biz. 83, noot 2. 
0) Mr. Hermanus Noordkerk, advocaat van 1728-1771, is voornamelijk bekend als 

samensteller der .. Handvesten van Amsterdam". Vergelijk over dezen beroomden 
pleitbezorger: Van Nierop, t.a.p., bIz. 174, en tevens aldaar noot 3 en Nieuw Neder
landsch Biografisch Woordenboek, Deel X, 476. 

7) Notaris sedert 1760. 
8) Notaris sedert 1714, tenzij zijn zoon Hermanus de Wolff Junior, notaris sedert 

1753 is bedoeld. 
") Bij Kriimer, t.a.p., biz. 386, noemt Commelin hem onder de procureurs, die 

.. goode intentien voor Zijne Hoogheyd toonen te hebben", maar die zich niettemin van 
hem, Commelin, hebben afgewend. Hij had een recht van retentie gesteld (D.B.K. 
550, fo. 49). 

10) Bij Kramer t.a.p. bIz. 397 schetst Commelin hem als een aanhanger der .. cude 
regeering" . Van Stamhorst, die ais huurder een huis aan de familie Van Son behoorend 
had bewoond (ColI. Succi. no. 31, fo. 244), trad bij herhaling voor Van Son en zijn 
verwanten op. 
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Transport. 
Crediteuren wegens courtage '). 

Jan Leonard Appolt (1750) (drogerijen). / 
Isaac Bruijn (1754) 
De Bruyn & de Bois ') (verfstoffen; wel-

licht cacao) -
Frans Dreijer & Schepper ") (beleeningen 

vaste goederen, obligati~n) 
Jan van Druten (1726) (wijnen of zeep) 
Abraham Dijkman 
Fremijn en van der Port ") (kruideniers-

waren) 
Hendrik Geweld ') 
Hendrik Hespe . 
Coenraad Hoeneker (1733) (vaste goede

renO) 
Hendrik Kerffbijl (cacao; wellicht verf

stoffen en lijwaten) . 
... ) Jan Lambers en Jan Lambers de 

Jonge 0) (moscoyische waren en be~ 
leeningen) 

Lubly en de Wit (cargadoors op de West 
Indi~n) 

Hendrik van Milligen 
Nicolaas de Mijn 
Daniel Olivier & Fils (Oost-Indische Ca

toenen, Lijnwaten en Inboedels (?» • 
... ) L. Olivier en Heyblom (wijnen en 

brandewijnen) 
Willem Otterbeek (1707) (wijnen) . 
Bruno de Putter (1721) (wol) . 
Jan Rademaker (1741) (wijnen) . 
Daniel Gerard Roemer (1751) .) (vaste 

goederen, obligatien, acti(!n, belee
ningen en inboedels) . 

Fran~ois Roemer Danielsz .) (1762) id. 

Transporteere / 

64.19.-
256. 7.-

101. 8.-

877. 4.-
10.16.-
4.10.-

80.-.-
488. 6.-

22.13.-

44. 5.8 

7.17.8 

41.10.-

18.-
7.17.-

60.-

19,-

345. 8.-
29. 2 .... 

203. 6.-
3.12.-

3.-
460.-

t 356.649.18.-

3. 149. 1.- /356.649.18.-

') Blijkens D.B.K. 499 fo. 28 was het adres van deze firma en van Jan Jacob de 
Bruyn hetzeIfde: men mag dus veronderstellen dat hij firmant was. 

2) Zie Van Nierop, t.a.p. biz. 199 en aldaar tevens noot 2. D.B.K. 550 fo. 45 om
schrijft de vordering als ,,1780.- b eo wegens rescontre en nog 166.- voor courtage". 

a) Zie blz. 160 noot 2. ') D.B.K. 499 fo. 28 noemt hem "theekooper" . 
• ) Men mag dit artikel veronderstellen, daar Hoeneker sinds 1745 een der "Geautho

riseerde Taxateurs van de Huysen atc." was. 
0) Jan Lambers de Jonge was waarschljnlijk de schoonzoon van Hendrik Wijnkoop 

(zie Halberstadt, t.a.p . biz. 140). 
') Daniel-Gerard Roemer (of Romer) was .tevens koster der Noorderkerk, waar ook 

zijn zoon woonde (D.B.K. 499 fo. 28). 
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Transport. . . • 1 3.149. 1.- 1356.649.18-
Abraham van Theenen de Jonge (1735) 

(garens) ') . . . . . . . . . 29.11.-
J. Voilte (1743) (verfwaren, cacao, koffie 

en thee) . . . . . . . . . . . . . - 29.17.-
Wayenburg en Dabenis (kruidenierswa-

ren) . . . . . . . . . . . 16. 4.-

C1'editeu1'en wegens geleve'Yde koopmanschappen. 
Brat & Hottentot, Oostzaan . 1.380.17.-
Andries Doncan, Nieuwendam (kaas-

kooper) .) . . . . . ... 
Isaac van Eys & Zoonen 0) • • 
*) Van Herwerden en Zoon '). 
*) Jan Scheltes & Compo . . . 
Servat Teysset en Comp ") (f 417.19.-.-

1319.9.-, die Perochen en Ferth, Lis
sabon ons debiteert) .. . . . . 

C1'editeu1'en te1' zake van 'Yeede'Yij. 

277.15.8 
1.214.11.8 

60.12.-
1.674. 9.-

98.10.-

Thomas van Son voor de Gemeene Reeders van het 
schip ,:t Groene Geijn" 

C1'editeu'Yen le1' zake de'Y huishouding. 
A. F . Stumphius, apothecar 0) 
Petrus Thierens, ') 1 
Pieter Kellerhoff, bedden winkel. 
Willem Nieuwerhoff, blikslager 
Jan van Eyl, boekverkooper .. 
Joachim Ottens, 0) • 
Johannes Schreuder en Pieter\ Mortier 

de Jonge, boekverkooper. 

90. 3.-
209. 2.-

12. 4.-
18.12.-
12.12.-

312. 3.-

1.18.-

3.224.13.-

4.706.15.-

- 20.919.19.8 

Transporteere 1 656. 14.- 1385.501. 5 .8 

') Zie voor het artikel , waarin hij makelde: Archief-de Vogel, Hollandsch Copyboek, 
19 Juli 1765, fo. 1. 

.) Vergeliik Notaris A. Bractearius, 13 Juni 1763, no. 38; en D.B. K. 499 fo. 28. 
3) "in Spaansche Wolle" . 
• ) In het protocol van Notaris A. Coymans d.d. 11 December 1751 (no. 531) komt 

voor Claude Hendrik van Herwerden (van Herwerden & Co), Brouwers in de Bierbrou
werij genaemt 't Witte Hart. Men ziet hen ook optreden als exporteurs van bier, b.v. 
op 21 Maart 1762 naar Suriname per "de Vrouw Anna Maria" met 50 Oxhoofden Bier 
ter waarde van 1466.17.- (Zie R.A. 2858, Vonnis in Avarie-Grosse d.d. 9 December 
1763); de op 3 April 1754 naar Cura~ao vertrokken "Maria Elisabeth" had voor hun 
rekening in 2/3 in 48 Oxhoofden Bier ter waarde van f 200.- en voor dat der Rederij 
het overige ' I. ter waarde van f 100.- (Zie R.A. 2845, Vonnis in Averie-Grossie d.d. 
13 September 1754). 0) "op Vrankrijk en de West". 0) Apotheker sinds 1748 
(adresboek apothekers 1757). 7) Apotheker sinds 1731 (id. id.). 

0) Zie F. G. Waller, Biografisch Woordenboek van Noord Nederlandsche Graveurs, 
1938, biz. 247. 
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Transport . . . .. t 
Isaac Thirion '), boekverkooper .. 
*) Jan Nieuwenhuys, broodbakker 
P. L. de Grimo, Chirurgijn ") . . . 
De Wed. Schierhout, glaswinkel ") . 
Hugo Pijselman, grutter. . . . . 
Pieter Linkers & Soon, hoeden &c ') 
Klaas Henning, hoenderkooper 
Gerrit van Maasland, 
Willem Koster, horologe maker 
Pieter Broes, kaarsemakeren . 
Maria Mast, Wed. Hendrik Telghuijs, id -
Barend Berkhoff, kaaskooper. . 
Hendrik Valk, kamerbehangsel 
Jan van Doesburg, kastemaker 
Wed. Jan Ermans, 
Jan Knipper, 
Coenraad Graauwe, keurslijfmaker 
Nicolaas Hoveling, kleermaker . . 
Jan Maasdorp, 
Pieter van's Heerenberg, koperslager 
Harmanus Veening, kruijdenierswaaren -
*) P. Geerinx & A. C. Boom, linnen-

naaisters. . . . . . . 
Joost Crammer, loodgieter . . 
Come lis Twisk 
Maria Barbe, mutsenmaakster 
. . .. Frederici, (franse winkel) . 
*) Susters Adami, naaijsters 0) • • 
*) Johanna Schaasbergen, naaister 
Jan de Blaser, nettekooper .. 
Barend Copee, paruijkemaker 
Jean Marcq, 
Andries van der Groen, schilder . 
De Wed. Abraham Sondervan en Zoon, 

schilder (glaze maker) . . 

Transporteere 

') Zie Waller t.a .p., bIz. 487 . 

t 

656.14.-/385.501. 5.8 
36. 2.-
20. 1.8 

214.15.-
10.-.-
16.11.-
82. 6 . . 

129. 4.8 
31.19.-
23. 2.-

169. 1.-
12.12.-
12. 2.-
6.13.8 
6. 2.-

27.18.8 
7. -.-

91.16.-
77. 4.-
52. 3.8 
66. 2.-
42.13.8 

28. 10.-
2.-
7. 2.8 

11.18.-
2.10.-

34.17.-
66.15.-
42.10.-
30.-.-
66.-.-
28.17.8 

8. 5.-

2.121. 8.- 1385.501. 5.8 

• ) Chirurgijn sinds 1753 (adresboek chirurgijns 1757) . 
• ) De Wed. Schierhout, die in 1762 haar giaswinkel hieid op de Heerengracht, hoek 

Huidestraat en in 1764 in de Kalverstraat tusschen de Heiligeweg en Osjess1uis, trad 
ookzelfstandig aisimporteurop blijkens R.A. 2857, vonnisin Avarie-Grossed.d. 24 Juni 
1'163 Lz, van "de Vrouw Maria", op 12 December 1762 van Londen naar Amsterdam 
vertrokken; daarin komt I Casje Cramerij ter waarde van f 160.- te haren name voor . 

• ) Zij badden - blijkbaar tevergeefs - preferentie gesustineert "wegens gelevert 
rouwgoed" (D.B. K. 550 fo. III). 

6) Als boven, zonder gronden voor preferentie aan te voeren (D.B.K. 550, fo. 57). 
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Transport . . . .. 1 
Philip Jacob Albregt, schoemaker . 
De Wed. Vincent Toskene, 
Jan Verheij, schuiermaker 
Hendrik Ackerman, smit. 
Harmanus Fikken, 
Willem Foest, 
De Wed. van Bragt en Soon, spekslagers -
Jan Schut, stalmeester. . ..... 
Gijsbert Verweij Gijsbertsz., id .. 
Jan Thierens, tabaksverkooper . 
H. en J . Slebes, mrs timmermans 
Pieter Alderkamp, tinnegieter 
Gerrit Mazius, 
*) Jan van Steijn, tuijnman . 
Jan Barends Mulder, wage maker . 
Jan Godfried Visser, 
*) Van Dijk en Straalman, voor wijnen -
De Erve de Wed. Abraham van der 

Valk, ijzerwinkel . . . . . . . 
Coenraad Essen bergh, zadelmaker. 
Hendrik Kroll Anthsz., zilversmid. 
Jacobus Coenraads & Zoon, zwaardve-

2.121. 8.- 1385.501. 5.8 
58.14.-
66. 8.-

9.14.-
120.14.-
25.12.-
32.-.-
24. 5.8 
24. 7.-
8.-.-

70.-
3.15.-

-.8.-
9.10.

I!. 7.-
18.-.-
10.13.-

167. 8.-

10.18.-
25.11.-
6.13.-

ger ............... ____ 1._1_2._- - 2.826.17.8 

Ct'editeut'en te Weesp c.a. 
Dirk van der Horst, apothecar 1 
Ch. Swaying, Mae Dr., geneesheer 
Gerrit Brouwer, glaazemaker .. 
Pieter Marees en Zoon, mrs timmermans . -
De Wed. Gerrit Prol, voor vlees, behou-

dens pref1e van import . 
De Wed. Jan Bouman . 
Cornelis Brouwer. . . 
Jacob Brouwer. 
De Wed. Albert Hemke 
Teunis Siver hoff . . 
Willem de Veijzel .. 
Pieter Waelenburgh . 

14. 4.-
10.10.-
35.-
50.-

8. 14.8 
83.10.-
24.-
20.-.-
82.19.-

4.18.-
23. 9.-
17. 6.- - 374.10.8 

Crediteuren wegens gelevet'de goedet'en, doch niet nader 
te identijiceet'en. 

J an van Dilsen & Zoon 
*) Wed. Willem Prins 
Jan van Schijndel. . . 
De Susters Sevestre. . 

Transporteere I 

18. 9.-
51.-
44. 16.-
22. 1.-

.,.---:--.,.----
136. 6 .- t 388.702.13.8 
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Transport ... 
Willem van Sweydorff . 
De Susters Tartara . . 
Ca Ma & Ia Thierens 1) 
Jan van der WeI .. 

t 

Concurrent passief 

C1'editeu1'en die pre/e1'entie sustinee1'en. 
Jacobus Walland, voor t jaar huyshuur t 
Jone Albertus Jones, voor 6 mnd Boek

houderssalaris . . . . . . . 
Pieter Smit Junior, voor 6 mnd Boek

houderssalaris . . . . . . . . . . -
Isaac Ledesma Junior, voor 6 mnd Boek

houderssalaris . . . . . . . . . . -
Harmen Schoo voor Tuijnmansloon en 

verschot, Weespercarspel. . . . . . -
Pieter Bardon, CoJlecteur van diverse 

Imposten ........... . 
Simon van Swieten, id. v /d. Paarden &c -
Harmanus Swijgholt, id. v /d. Wijnen &c. -
De Wed. Gerrit ProI, voor impost van 

vlees, Weesp. . . . . . . . . . . -
Jan van der Streng, Willem Braambag, 

Jan Siebes, Hendriksz., Jolle Albertus 
Jones en Abraham Jolles "), voor 
Courtage van de Hoffsteede. . . . . -

Pieter Marees & Zoon, voor timmer-
mans-Reekg, Weespercarspel. . . . -

Gerrit Brouwer, glaazemaker, Weesp . -
Gijsbert van der Meij, loodgieter, Weesp -
Barend Spruijt, metzelaar, Weesp . . . -
Marretje Jansz voor geleeverde materi-

alen, Weesp . . . . . . 
J an de Wit, Coornfactor. . . . . 
Pieter Calkoen Willemsz. "). . . . 
De Wed. Michiel Swarts, Haarlem (bij 

Joh. Breedeman) sustineert recht van 
retentie ........ . " . 

Arnoldus Dupper q.q .... . 

136. 6.- t 388.702.13.8 
21.-
30.-

5. 4.8 
10.- 202.10.8 

437.10.-

450.-.-

200.-.-

36.12.-

498. 9.12 

173. 2. 6 

9.13.12 

2.18. 4 

86. 15 . . 6 
62. 1. 6 
17.12. 8 
10. 5.12 

54.-
150.-
20.-

303. 4.-

/ 388.905. 4.-

Preferent passief t 2.512. 5.2 

1) Deze zusters(?) Thierens woonden blijkens D.B.K. 499 fo. 28 aan hetzelfde adres 
als de tabaksverkooper Jan Thierens. . 

2) Makelaars (naar valt aan te nemen in vaste goederen en obligatien), onder
scheidenlijk sedert 1716, 1734, 1749, 1758 en 1761. Zie over Van der Streng "seer groot 
makelaar en timmersmansbaas". Van Nierop, t.a.p. bIz. 182 en aldaar tevens noot 6 . 

• ) . Was makelaar in verfstoffen ,(R.A. '694 no. 2). 



BIJLAGE V 

AKTIEF 
DEBITEUREN ZOO GOED, ALS QUAAT MITSGADERS EFFECTEN DES BOEDELS 

VOLGENS STAAT (D.B.K. 281 fO 19) 

Voor de spelling van persoons- en plaats-namen wordt verwezen naar de betreffende opmerking in Bijlage IV. 
Een - teeken v66r den naam van een debiteur wil zeggen, dat de Staat daarbij vermeldt: "niets van te wagten" 

of een soortgelijke uitdrukking, die dan echter in een voetnoot wordt vermeld. 
Een teeken (k) achter den naam wil zeggen, dat de betreffende post behoort tot degene, die werden overgedragen 

ter voldoening der preferente vordering op den boedel van de minderjarige kinderen van Hendrick de Wacker van Son. 

Nederland Jan de Leeuw . . . . . . . 

Thomas van Son Zegersz (k) ') 
- Jan Spruijtenburg (k) 
-'- Gerard Swam 0) (gefailleerd) . 

t 545.10.-

- 1.552. 9.-
100.- .-
717.19.8 

Jacobus d e Vi~scher (k) I) . . . . - 6.000.- .-

- Alexander Mom, Utrecht (k) 
(gefaiUeerd) . . . . . . 

Ned. O.-Indie - N8 Brouwer, Batavia (k) 

Ned. West- - Jacob Simon Donker (k), St. 

824.-.-

Indie Eustatius. . . . . . . . . . t 1.448.17.8 

I 

Binnengekomen volgens Capitaal-Boek 
van Curateurs, D .B .K . No. 860, fOs 65, 
108, 146, 204, 208, 214. 

t 545.10.-
proceskost·en . .. -

9.739.18.8 
396.15.8 

\

5 Mei 1763 -
into id. . 

7 Juni 1764 .. 
into id. . . . 
tekort 16 sem. 

13. 7.-

2.000.-.-
120.16.-

1.000.-.-
100.- .-
30.-.-

".J 
o 

~ 
>-l 

~ 
~ .... 
[fl 
[fl 
t>j 

s:: 
t>j 
Z 
>-l 
t::) 
t>j 
::0 



Zweden 

Dantzig 

P . Desmonts en Soonen, St. Mar
tin of St. Eustatius (k) . . ca 

Carl Adam Schrikkel, Stockholm (k)') 

Ditmer Loeseken & Soonen, Dant-

6 .000.-.-

zig, H . & O/R ....... ca t 2.200.-.-

Samuel Sachert, id. (k), S.R. & 
O.R. . .. 

- Christiaan Sollerberg, id . (k) 
(gefailleerd) . . . . . . . . . -

Hendrik Soerman & Zoon, id. I) ca -

350.-.-

3.332. 7.8 
300.- .-

7.448.17.8 
59. 9.-

I 
Hope & Co 

I.. 250 . . . 
W. &H. Wa

lijen . . . . 

C. v. d. Ouder
meulen & Soon. 

Transporteere . . .. t 6.182. 7.8 t 17.645. -.8 

1.537.10.-

827.12.8 

310.13.8 

f 6.485. 9.-

') Oudere broeder van Hendrick de Wacker van Son. Hij was geboren te Amsterdam 9 Augustus 1722 en overJeed in of na 1774. Assura
deur, lid der firma Zeger van Son & Zoon; Kerkmeester der Gasthuiskerk en Regent van het Gasthuis 1750-1774. Woonde blijkens akten Notaris 
A. Bractearius van 23 Juni 1761 (no. 34) en 21 Januari 1762 (no. 6) op de buitenplaats Reijzigt bij Loenen. Aldaar wordt op 17 April 1763 
een zoon gedoopt (Doopregister Ger. Kerk, Loenen, Rijks-Archief Utrecht) . Hij werd - waarschijnlijk door toedoen van Mr. Egbert de Vrij 
Temminck - op 30 Juni 1762 tot contra-boekhouder in de Wisselbank en 25 April 1766 tot keur- of Tarra- meester van de wolle benoemd 
(Groot Memoriaal Burgemeesteren, ondersch. fo . 79ro en 117VO) Aan deze functies was een bezoldiging verbonden onderscheidenlijk van f 1200.
en f 3200.- (zie Bussemaker, t.a.p., biz. 496 en 502). 

.) Op den Staat is vermeld: "gefailleerd en bijna niets van te verwachten". De boedels van Gerard Swam en zijn echtgenoote Christina Maria 
Elliger kwamen 8 September 1761 aan de D.B.K. Uit den staat (D.B.K. 278 fo . 7) blijkt van een sinds 1759 bestaande schuld tot f 717.17.8 aan 
Coenraad & Hendrick van Son voor geleverde koopmanschappen. Het totaal concurrente passief bedroeg vol gens den staat f 93.071.5.-. 

Door Swam beleende goederen waren voornamelijk: Roode Wijn, Koffie, Gember, Zeep. VerJiezen had hij geleden op Koffie, Suiker, Wijn, 
Cacao, Tabak, Haring en Thee. In Juni 1762 bood Swam een accoord aan van 2% (D.B.K. 860 fo. 6). Het Register van Ongeteekende Crediteu
ren (D.B. K. 653 fo . 16) vermeldt tegen 16 geteekende crediteuren (waaronder van Son) tot een bedrag van f 26.066.15.8, er 6 ongeteekende tot 
een bedrag van f 4570.19.-. Naar Schuddebeurs t .a.p., biz. 18, mededeelt, was Gerard Swam Directeur der in 1772 opgerichte Assurantie Societeit 
te Amsterdam, die evenwel reeds in 1773 of 1774 is uiteengespat . "De Koopman" beschreef Swam als "gantsch de onkundigste niet op de Am
sterdamsche Beurs". 14 April 1775 kwam zijn boedel andermaal aan de D.B.K.; in October 1775 maakte hij een accoord van 5%. Het Register. 
van Ongeteekende Crediteuren (D. B. K. 654, fo. ISS) vermeldt 14 geteekende crediteuren met f 12.317.15.8 tegen 5 ongeteekende met f 3233.-.- . 

• ) Zie biz. 114 . . 
• ) Stond ook tot Gebrs De Neufville in relatie (De Jong-Keesing, t.a.p., biz. 105) . 
0) Ongetwijfeld identiek met den bij De Jong-Keesing, t.a.p. biz. 104 genoemden debiteur van Gebrs De Neufville. 
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Transport .. I 6.182. 7.8 I 
- Carl Windelband, id. (k) (ge-

failleerd) . ... 345.-.-

Duitsche - Jan Peter Huberti, Cassel (k) I 50.-.-
Staten - Jan Gustaaf Nissen, Hamburg 

(k) (gefailleerd) ... 135.16.8 

Zuidelijke - Jean Bapt. Grenier, Gent (k) f 
Nederlanden Luys de Wolff, id. (k) .. . ca - 1.680.-.-

Martinus van de Vinne, Antwer-
pen (k) . .... - 2.860.11.8 

Engeland - J. F. Moijs, Londen (k) . I 105.11.-
Henry Uhthbf & Co, id. ca 152m 

(getransp. aan V. d. Hoop voor 
f 39m vordering) . . . -

Frankrijk - Jeremie Arthand, Parijs (k) 
(gefailleerd) 1) . . . . . . . ca f 3.200.-.-

- Delport id. (k) (gefailleerd) - 1.000.-.-
pre de Baque, Duinkerken (k) 140. 4.8 
J. Eydin l'aine, Marseille . . . ca - 1.200.-.-

- J. Glier fils aine, Havre de Grace 
(k) (gefailleerd) . . . . . . 297.19.-

- F. De Lange, Morlaix, S.R. (k) . I 
Sibalanie Salain & fils, id. (k) . . - 183.-.-
- J. Lourmand & Truchard, Nan-

tes (k) . . . . . . . . . . . - 264. 8.-

/' 

17.645. -.8 

6.527. 7.8 

185.16.8 

4.540.11.8 

105.11.-

6.285.11.8 

v. d . Voort, Hau
ser & de Wildt . . -

I 6485. 9.- -..,J 
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Spanje - Wed. N. Airoy, Bilbao (k) O.R.. t 
Wed. Dupuy en Soonen, id . ... -
- Joachim Dupuy, id . (k) .... -
- Juan Antonio de Goccochia, id. 

73. 1.-
1.983. 7.8 

150.12.8 

(gefailleerd) . . . . . . . . ca t 1.000.-.-
- J . de Hormache, id. (k) O.R. . I) - 64.13.8 
- Pedro de Viary Belasio, id . (k). - 401.12.-
- Bogers en Joyce, Malaga (k) . . - 1.835. 6.-

Jean La Place, Santander 549.15.-

- Richardo Dunphy en Comp., 
Sevilla (k) . ... . .. . ' . 210.13.-

White Harper en Comp., id. Ra pa 
19691 (k) . . . . . . . . .. 541.15.- 1

) 

- F. A. Nuijtens, id . (k) (gefail-
leerd) I) .......... ca - 7.600.-.-

Joseph Hilarion d'Uria Naffarendo, 
Madrid. . . . . . . . . . . - 358. 1.-

Cornelio van Lintelo, Cadix, O.R., 
R. p. 9857. 16 (k) ...... ca - 2 .100.-.-

- Geo Ryan, id. O.R. (k) . . . ca - 500.-.-
- Strange & Molone, id (k) O.R. ") - 208.-.-

1 
Verne de & 

Compo ... 
Joachim Wall

dorff . . . 

gefourneerd -

--:-:-------Transporteeren .. .. t 17.576.16.8 t 35.289.18.8 I 

I} Op den Staat is vermeld "gefailleerd en weinig van te verwachten". 
O} Ret bedrag in het Capitaalboek genoemd wijkt eenigszins at. 
O} D.B.K. 164 fo . 43 geeft i.p.v. Bilbao als woonplaats van De Rormache aan: .Smirna. 
") De herleiding van R.p. in guldens is niet verstaanbaar. 
0) Op den Staat is vermeld "gefailleerd en maar 20% te wachten" . 
"} Was debiteur ook bij Gebrs De Neufville, aan wie weI werd terugbetaald (De Jong-Keesing t .a.p., bIz. 106). 

-----

326.14.-

103.12.-

264. 3 .-

7.928.8.8 
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Portugal 

Itali! 

Levant 

Transport . . . . . . 117.576.16.8 1 35.289.18.8 
De Somer van Rechem & Comp., 

id (k) ') O.R.,R. p. 6703 . . . . - 1.466. 4.-
id. id. (k) 

wegens cargazoen te La Vera Cruz 
c& - 2.000.-.

- Philippe Ventura & d'Orturaz, 
(k) Valladolid (gefailleerd). . . - 965.-.-

G. Audibert & Guy de Lente, Lis-
sabon 1 2.561. 9.8 

Louis Beaumont, id. (k), O.R. .c& 
- Francin Duplacy & Comp, id . 

(k) ....... . 
Gildemeester & Compo . 

500.-.-

232.15.
- 1.182.17.8 

- Jean La Maignere (k) ..•• c" - 1.000.-.-
- Wed. Favoe Soaves & Compo (k) 

(gefailleerd) . . . . . .. - 2.183. 8.-
- Tonnier & Diets, (k)') R. 

8.644.176 • . . . . . . . -.-

- 22.008.-.8 

I 
Servat Teysset 

& Co . .... 
Vernede & Co .. 
H. Hooft Dan. Z • 

Gildemeester & 
van Eems .. 

- Weber en Rouviere, Genua (k) 

Abulaffia en Ghasan, Smirna. . 

7.660.10.-
5.27.16.-

1 267. 5.8 I) 

- Ph. de la Fontaine, id. (k) ') ") c. - 5.900.-.
Daniel Fremaux Cassaing & Hop-

ker, id., O.R. I) ") .....• c. - 7.600.-.
Haggi O. Hannes di Haggi Jonus, 

H. Coopstad 
R'dam . . 

7.928. 8.8 

1.110. 13.-
630. 8.8 
556.16.-

24.17.-

267. 5.8 
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id. (k) . . . . . . . . . . . 
David van Lennep & Enslie, id. (k) 

of zooveel meer en minder I) : c& 
Justinus Johannes Lijstar, id. (k) 6) 

(f 18.048.16.- - + f 10m. verk. 
goed) . . . . . . . .... 

Clement & van Sanen, id., O.R.Lg. 
2886.9') (k) . 

- Jacob Schellicq id., (k) (gefail-
leerd) . . . . . . .. ... . 

- Hendrik Haanwinkel & Comp., 
Aleppo (k) (gefailleerd) .) 

Crugut en Affourtit, Smitgard (?) . 

360. 5.-

~ '10.000.-.-

- 8.048.16.-

- 3.105. 7.-

995.-.-

645. 5.8 

- 36.921.19.-
172. 4.- Panchaud & 

Houlez 

Transporteeren .. . f 102.580. 8.-

1) Was ook bij Gebrs. De Neufville debiteur. 
I) Op "den Staat is vermeld "niets van te wachten alsoo 't quaade schult is off de lieden doodt". 
.) In het Capitaalboek staat tot tweemaal toe t 667.5.8, hetgeen blijkbaar op een sch rijffout berust. 
') Zie bijlage VIII. 

177. 4.-

f 10.695.12.8 

.) David George van Lennep (1712-1797) vertrok als eerste van zijn geslacht naar Smyrna, waar bij Hoofd der Hollandsche Factorij was. 
De aldaar, te Athene en Constantinopel gevestigde tak der familie is gesproten uit zijn huwelijk (1758) met Anna Maria Leidstar uit een Zweedsche 
in de Levant wonende familie (Zie Verzameling van Oorkonden be trekking hebbende op het Geslacht Van Lennep, bijeengebracht door Jhr. Mr. 
Frank K. van Lennep, niet in den handel, Deel I, 1900, bIz. 138 v.v.). Aldaar, tegenover bIz. 125, komt de afbeelding voor eener scbilderij, waarop 
David George en zijn jongere kinderen a la Fran9aise gekleed zijn, zjjn scboonvader, zijn vrouw en de oudere kinderen ecbter in Levantijnscb 
costuum. 

Verzameling van Oorkonden, Deel II, 1927, bIz. 284 meldt, dat als doopgetuigen bij den doop te Smirna van kinderen uit bet huwelijk Van 
Lennep-Leidstar o.m. optreden: I April 1759 Joh. Just. Leidstar en de Wede Pauw te Amsterdam; II Maart 1760 Pbil. de la Fontaine; 8 Maart 176 I 
Guill. Enslie en een vertegenwoordigster voor de Weduwe Hollebeek te Leijden; 2 September 1769 A. M. Paeu; 16 Juli 1767 (te Savdikny), Dan. Fre
meaux, terwijl Hendrik Paauw op 27 Juni 1762 een kind ten doop hield. De firma te Smirna was ook van Thomas de Vogel & Soon een relatie. 

0) De firma stond in relatie ook net Thomas de Vogel & Soon. Daniel Fremeaux was op 14 Mei 1714 te Smirna geboren als jongste zoon uit 
bet huwelijk van Pietro Fremeaux, geb. van Leiden en Adriana Raffaelli, geb. van Zante (De Navorscber, 1889, bIz. 309). Zijn broeder Isaac 
Fremeaux (1710-1771) vestigde zich te Amsterdam (Elias, t.a.p., Deel II, bIz. 837). 

') Waren crediteuren bij Gebrs. de Neufville en stonden in relatie met Tllomas de Vogel & Soon en met Theodorus, Jan & Henrico van Sanen. 
8) Op den Staat is vermeld "gefailleerd, doodt en niets van te wagten". 
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Nederland 

Spanje 

Portugal 

Italie 

Levant 

~ 

Transport 
Eenige Neegerkleedjes en Catoen, 

onder de Wed8 Swarts, Haarlem 
(k), naar aftrek van 't geen haar 
schuldig zijn. . . . . . . .c& 1 

1800 Sijsens en steenen . . . .c& -
De helft in 200 Cassen Limoenen 

van Mentona . . . . . 
Onder de Wed8 Dupuy en Soon, 

Bilbao ........... -
lOp. Grijnen onder Migl Commins 

& Compo (k), Cadix ...... -
Onder Perochen & Fert, Lissabon -
Onder Tonnier & Dietsch, id. 

t 3643.2.8 (k) . . . . . . . . 
de zelve zijn verbrand, en is niets 

van te wachten ') 
Onder Berenberg en van Sprekelle, 
Livorno (k). . .. . t 3685.3.8 
af hun credit-saldo . . - 2800.-.-

GOEDEREN 

. . . . . 1102.580. 8.-

400.-.-
734.- .-

647. 8.-

235.19.8 

954.12.-
292.-.-

c& - 885. 3.8 
7 Vaten Meecrappen onder Tino-

chetti en Brunachi, Livorno . c& - 2.000.-.-

Onder Ph. de la Fontaine, Smirna - 1.011. 3.
Onder Dl Fremeaux, Cassaing & 

Hopker, id ......... c& - 2.900.-.-
Onder David van Lennep & Enslie, 

id. . . . . . . . . . . . .. - 1.467.10.-
OnderClement -& van Saanen, id .. - 2.986. 3.-

door A Pels & 
Sonen 

f 10.695 . .12.8 

1.017. 1.8 
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Varende Cargazoen a St. Domingo (k) onder 
goederen directie van J. Te-

xier ") . . . . . . t 10.357.6.8 
af hun credit-saldo ca - 2.100.-.-

c& - 8.257. 6 .8 
id. per Vera-Crus onder directie v . 
J. A. L. Jolif & Comp., Cadix (k) 

t 3093.-.-
Goederen 
onder dito. - 2116.1.-

t 5209. 1.
Hier af op dito Carga-
zoen gedaan 1327.13.-
Nog af 't 
geene dezel-
ve credit 
staan . . c& - 2500.-.-

- 2827.13.-

c& - 2.461. 8.- .) 

Transporteeren . t 25.232.13.8 t 102.580.8.-

door C. v. d. Ou
dermeulen & Soon 
voor uitgeschoten 
vragten, convoy & 
gelden wegens 50 
pijpen oly. . . . - 1.212. 2.-1) 

t 12.924.16.-

1) Of het hier genoemde bedrag nog boven de tevoren genoemde vordering op Tonnier & Dietsch komt, is moeilijk te zeggen. In verband met 
het over deze firma gemelde is het echter van geen belang. 

I) Was een slachtoffer der crisis van 1763. Zie De jong-Keesing, t.a.p., bIz. 143/4. Of betreft het een elders gevestigden naamgenoot? 
") Ret staat niet geheel vast, of de storting door Van der Oudermeulen wegens een zaak met jolif betrekking heeft op het cargazoen naar 

N Vera-Crus. 
.) Rier is in den Staat een telfout van I 1000.-.- en een van f 80.-. 
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Transport f 25.232.13.8 / 102.580.8.
id. onder Schamp & Co te 

Cadix (k) . . . . . /5459.12.
af 't geene deze credit 

staan . . . . . . . - 4214.-.-

id. per Curayao onder Jan Hendrik 
f 1.245.12.-

drik & Gerard Specht. . . . . - 3 .102. 3.-
8 Balen Turkse Garens per de 

Captns de Leeuwen Keetel (of 
zooveel meer of minder deze zul-
len provenieeren). . . . . .Cllo - 4.500.-.-

----- - 34.080. 8.8 
'/. in de Coffy Plantagie te Suriname, genaemt 

Berlijn (k) . . . . . . . . . . . . . . . Clio -

'/. part in de Vleet van 't schip gen. De Vogel 
Phenix na aftrek van schuld aan den boekhou-
der. . . ...... . 

Grafstede in de Noorderkerk (k). . . . . . . -

Meubilen en Huys Cieraden. . . . . ... CIIo_ 

25.000.-.-

3.000.-.-
20.-.-

8.000.-.-

Paarden en Rijtuigen . . . . . . . . . ca - 2.500.-.-

/ 12.924.16.-

Clara HeI& .. 
de la Fontaine . -
Wed. Pauw, ') 
A. E . Pauw, 
Wed. de la Fon
taine & A . Dup
per 

Concierge 
eenige romme-
ling . . . . . -

7.514. 2.-
375.14.-5% 

Stads 
Secr. 

150. 6.- 2% 
regt 

1.204.14.-

10.-.-

'1 
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Ornamenten en Meubilen op de Hofstede 't Groe-
ne Gyn . . . . . . . . . . . . . . . . c& - 5.200.-.

Te goed komende surplussen op beleende goede-
f 5.208 .11 .8 

ren . . . . . . . . c& - 6.000.-.- 6.081.18.-

Totaal aktief . . . . . t 186.380.16.8 t 33.470. 1.8 

Door Curateuren gerealiseel'd aktiet niet op den staat voorkomend. 
DEBITEUREN. 

Hendrik de Bock, Rotterdam (door Thomas de Vogel & Soon) boekschuld 
Harmen Schoo 0), weyloon van 40 ossen, 1 nagt. . . . . . . . . 
Saldo reki Daniel Deutz, van der Hoop en Christiaan van Taarelink 
Papellie & Elberts, Parijs "), (door Jean Texier) . . . 
Rouselet & Sescouze, Bilbao (door J. & Jb Bolten & Sonen). . . . 

GOEDEREN 
50 Pijpen Brandewijn gevonden in ' t Pakhuys de Gouden Realen . 
II. in 12 vaten Coffy van de Plantagie Berlijn (door D . Deutz) 
II. " 10 id. 
II. " 10 id. 
II. " 10 id. 
Indigo geremitteerd door J. H. & G. Spegt, Curayao 
Cacao id . . id. 
10 vaten Suiker" id. id. 
10" . id.id. 
6 balen Coffy id. id. 
22 balen Catoen Fremaux & Hopker, Smirna ") 

Transporteeren . 

t 4.012.19.-
720. 7.-
627.18.-
385.12.8 
425.13.-

1.564. 4.-
1.055. 7.-

- 2.788.19.- I) 
1.934. 2.-

342.19.- I) 
- 2.527. 1.-

. t 16.385. 1.8 f 

26.12.-
7.-.-

1.487.16.-
13 . . 9.-

1.567.17.8 

36.572.16.-
I) Het is niet duidelijk, of "Wed. Pauw" hier ten onrechte voor "Wed. Hollebeek" staat geschreven; of dat Van Son's schoonmoeder uit-

sluitend met haar meisjesnaamis aangeduid en ook haar zuster (Cornelia de la Fontaine)Wed. Pauw tot den terugkoop van het meubilair bijdroeg. 
0) Was "Tuynman op Groeneghyn" (D.B.K. 499, fo . 28). 
I) Het CapitaaIboek vermeldt geen woonplaats der firma. Blijkens De Jong·Keesing t.a.p., bIz. 105 en 212 was deze Parijs . 
• ) Het bedrag in het Capitaalboek genoemd wijkt eenigszins af. 
") Cassaing was 1 Juli 1762 uit de firma getreden, vandaar de veranderde naam (Archief Thomas de Vogel & Soon, Nederlands Copyboek, 

10. 490, Economisch Historische Bibliotheek, Amsterdam) . 
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TranspoJ:i; ... 
3 balen Starn geremitteerd door Philippe de la Fontaine, id. 

15 Catoen Clement & van Saanen id. 
70 & 5 balen Turkx garen, geremitteerd door ? 
10 Turkx garen in publicque vendutie verkogt . . . . 
Eenig Catoen en Catoene Gaarens by Executie verkogt. . . 
De helft in 50 Kassen Lamoenen publicq verkogt (7 Juni 1764) 

VASTE GOEDEREN ONDER WEESPERCARSPEL 
Jan Jacob de Bruyn '), voo;!: de Hofstede 't Groenegijn 112.000.-.-

+ kosten ..................... . 
Harmen Boegwegh, voor 8 morgen Lands 13.000.-.- + kosten 

'/ .. part in '1; Walvisvangers gereedschap van Witse Symons. 
'/ .. 
Joan Muijsken, premie van assurantie op bovenstaand '/ .. . 
de Wed. Pauw, 1/ .. . 

f 16.385. 1.8 t 36.572.16.-
339. 9.

- 1.654. 8.8 
- 10.333. 3 .8 
- 5.869.14.8 
- 12.547. 1.8 

249.-.-

t 12.248. 7.8 
- 3.064.16.8 

579. 6.-
570.15.8 

25. 4.-
25. 4.-

- 47.377.18.8 

- 15.313. 4.-

Albertus Jolles voor restorno van T. van Bokkum van Marseille naar Rotterdam. -
Jacob Emmery saldo verschotten op 47 heele & 6/2 pypen brandewijn (door GebrB 

St Martin & Angelo) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . -

1.200. 9.8 
125.-.-

1.489.-.-
--:-:-::-:::-==--::-Totale ontvangsten door Cur'ateurs vol gens Capitaalboek . t 102.078. 8.-

Bij dez.e nog te voegen 2 ontvangsten van niet te bepalen herkomst volgens Groot-
boek (D.B.K. 35 f08 289, 321 en 390). . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1.420. 9.8 

t 103.498.17.8 
I) Zie bijlage IV, biz. 159, noot 4. 
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FIRMA COENRAAD & :HENDRICK VAN SON IN 1762 181 

BIJLAGE VI 

ONTWERP-AFREKENING. IN. lJET FAILLISSEMENT VAN 
HENDRICK DE WACKER VAN SON (BI]GESLOTEN BI] HET 
'ACCOORD IN ONGENUMMERDE PORTEFEUILLE DER AC-

COORDEN VAN 1764, ARCHIEF D.B.K., AMSTERDAM). 

HENDRICK DE WACKER' VAN SON 

Betaald .... . /48.822. 7.-0ntvangen 1102.119.17.8 
Verschotten &c nog te beta-

len . . . . . . . . . . - 1.062. 6.-
1388.905.4.- a 10 Pct getee-

kende en ongeteekende 
Crediteuren . . . . . . - 38.890.11.-

1 388.905.4.- a 
10 pc . 138.890.11.-

Meubelen - 7.514. 2.-

/31.376. 9.-a. 1 pc 313.15.-

Secretaris / 80. 8.-
Boekhouder 86.14.-
Curateuren 

&C& . - 2.742. 4.-
Clerquen .. 10.12.-------
Aan saldo . 

2.919.18.:
- 10.111:-.8 

1102.119.17.8 

N.B. G'accepteerde Wisselbrie.ven :. 

1/. te .. 

1102.119.17.8 

t 2.055. 2.8 
- 474.-.-
- 696.17.8 

/3.226.-.
- 1.613.-.-

11.613.-.-

Idem de 11000.- van docter de Visser moe.t voor gedagvaard 
worden. 



BIJLAGE VII 
UITTREKSEL UIT VONNISSEN VAN AVARIE-GROSSE BETREFFENDE C. & H . VAN SON. 

(Gem . Archief Amsterdam). 

In sommige gevallen zijn partijen van hetzelfde artikel, in de vonnissen afzonderlijk genoemd, bijeengevoegd. 

Aanvoeren te Amsterdam. 

Nummer R.A. Afscheephaven(s) en 
Aangegeven 

en datum datum van vertrek Verv oerend schip ') Aangevoerde partijen 
vonnis of zeilklaar zijn 

waarde 0) 

2842 Sevilla "de Twee Ge- 27 balen woll I 6. 100.-
30 Mrt. 1751 24 Sept. 1750 broeders" 37 sakjes ged;roogde oranje schillen - 300.-

2842 Lissabon "de Pieter van 28 balen woll - 6.800.-
11 Mei 1751 10 Oct. 1750 Sardam" 

2842 Mallaga "de Vrouw Alida" 15 pijpen Spaanse wijn - 3.400.-
14 Sept. 1751 19 Nov. 1750 

2843 Cadix "de Postiljon van 2000 stukken van agten - 4.900.- 0) 
20 Sept. 1752 24 Oct. 1751 Bergerac" 

2844 L'Orient " l'Unique" 15 kisten thee - 5.100.-
5 Juni 1753 1 Nov. 1752 

2844 Cadix " de Zee-Ridder" 44 balen wol - 10. 170. 16.-
20 Juli 1753 15 Nov. 1752 

2845 L'Orient "de Ludevina 1 pak 80 stks annabasse - 345.-
26 Febr. 1754 3 Dec. 1753 Maria" 

. - "'--= ... ~ 

~ 

~ 
tIl 
I-j 

"%l 

e 
E 
rJl 
rJl 
tIl 
f( 
tIl 
Z 
I-j 

~ 
l:Q 



2845 Marseille "Pro Patria" 45 vaten brandewijn t 2.300.-
22 Nov. 1754 14 Dec. 1753 

2846 Marseille "de Juliana" 2 balen (gefabriceerde) zijde - 5.960.-
18 Dec. 1755 5 Febr. 1755 

2846 Srnirna "de Jonge Jacob" I 4 balen starn - 2.000.-:-
4 Mei 1756 12 Febr. 1755 

>!j 

2847 L'Orient "de Vijff Gebroeders" 1 pak neusdoeken 500.-
.... 
~ 

15 Juli 1756 27 Nov. 1755 . 2 .balen catoene lijwaeten 800.-:- a: 
> 

3 pakken catoene neusdoeken - 5.800.-:- ("l 
0 
t%l 

2847 Srnirna "de Vogel Phenix" 1 baal Turx garen 420.- Z 
~ 

15 Juli 1756 21 April 1755 2 baaltjes Dirnitten 150.- > > 
t:l 

2847 Srnirna "St&, Maria" 1 ba~l Starn 340.- Ro 
:I: 

15 Juli 1756 5 April 1755 220 stuks Dirnitten 260.- t%l 
Z 
t:! 

2847 Srnirna I "de Johanna Galey" I 5 balen Starn - 2.250.- ~ .... 
15 Juli 1756 5 April 1755 

("l 

~ 

2847 I Scandrona, St. Jean I "de Sarnuelen Judith" I 2 baaltjes (gefabriceerde?) zijde - 3.500.- ~ z 
22 Oct. 1756 d'Acre, Cyprus 1 teftik 350.- in 

0 
10 Mei 1755 3 catoene garens 300.- Z 

2 casjes drogerijen 150.-
.... 
Z 

"-l .... a-
1) In den geest van de 18de eeuw zou deze rubriek den naam van den gezagvoerder, niet dien van iie t sehip moe ten vermelden. Ik heb noehtans 

N 

gemeend, dat voor het heden de laatste van grooter belang is. 
2) Ook wanneer Commissarissen met een aangegeven waarde genoegen namen, werd deze als grondslag voor den omslag tot het naaste 

25-voud verhoogd of verlaagd. 
~ ") Voor eontanten werd de omslag in averij-grosse over het halve bedrag der waarde gerekend, i.e. dus over t 2450.-. 



-- -
~ 

. 
-

Nummer R.A. Afscheephaven(s) en 
Aangegeven 

~ 
en datum datum van vertrek Vervoerend schip Aangevoerde partijen 

waarde vomiis of zeilklaar zijn 

2847 
3 Dec. 1756 Smirna "De Smirnse Galey" 4 balen stam I 2.000.-

9 Mei 1755 

2847 _Smirna "De Vigilantie" 2 balen Tapijten 800.-
tIl - tr1 

14 Dec. t156 18 Oct. 1755 5 Turx garen 2.500.- >-l 
" - '%j 

> . .... 
2847 Dantzig "Het Dorp Lemmer" 30 lasten tarw - 4.400.- ~ .... 18 Jan. 1757 22 Sept. 1756 Cfl 

gj 
2847 Morlaix "d' Avonturier" 

a:: 
60 vaten en tr1 

18 Mrt. 1757 11 Febr. 1754 (?) 3 trensjes honig - 3.641.15.- Z 
>-l 
t::I 

2847 Smirna') "d'Azia" 1 0 balen starn 4.500.-
tr1 - l:d 

29 Mrt. 1757 12 cassies bokkehaar - 2.000.-
5 " drogerijen - 1.700.- -4 balen tapijten - 2.000.-
4 

" 
cattoene garens - 1.200.-

2847 Smirna ') "Middeloo" 2 baaltjes tapijten - 450.-
5 April 1757 3 .. tapijten - 1.800.-

2847 Bayonne "de Witte Swaan" 
'\ 

40 oxhoofden brandewijn - 1.950.-
7 April 1757 9 Sept. 1755 

2848 Cadix ,,'s Lands Welvaren" 94 balen wol /13.200.-
14 Juli 1757 5 Dec. 1756 ,. , ' 

-



, '-I "Vrouw Ann:', I 2 baaltjes (gefabrice;rde)~z'ijde 
L. 

2848 Marseille, Cette - 4.000.-
13 Oct. 1757 29 Juli 1756 

2848 Cadix I "de Vrindschap" . I 41 balen wol - 6.650.-
20 Jan. 1758 5 Dec. 1756 

2851 I Smirna 1758 ') I "St. Gregorie" I 6 balen stam - 2.740.-
23 Mei 1760 1 baal (ruwe) zijde - 1.050.-

"'1 

1 "d'Avonturier" 
.... 2851 1 St. Martin 11 vaten suiker - 1.850.- ::0 

19 Juni 1760 29 Juli 1759 t( 
> 
(') 

2852 I St. Martin I "de Vrouw Char- I 20 vaten suiker 3.900.-
0 - t%j 

5 Dec. 1760 25 Oct. 1759 lotta" 3 .. bruine dO 220.- z 
::0 

~ 
2854 1 Mentona 1 "de Juffrouw Hen- 1250 cassen lemoenen (nat en be- tj 

10 Juli 1761 21 Nov. 1760(?) drina" schadigd) - 1.224.12.- Ro 
II: 
t%j 

2854 I Marseille I "de Margareta Galey" I 150 /2 cassen zeep - 2.675.- z 
t:I 6 Nov. 1761 2 Nov. 1760 e! 
(') 

1 "de Johanna Galey" 1 3 balen teftik 
~ 2855 1 Smirna 720.-
~ 28 Jan. 1762 1 Febr. 1761 
Z 
en 

2856 ") I Mentona 1 "de Wencke Jacobi- 1300 cassen fruit 930.- 0 z 
9 Dec. 1762 5 Jan. 1761 nail . .... 

Z 
..-

2859 ") 1 Smirna 1 "de Vrouwen Judith I 5 balen cattoene garens 1.450.- ") "'-J - 0"-
5 April 1764 23 Febr. 1763 en Geertruida" 15 cattoen 1.500.- I) tv -

') De uitspraak luidt , dat hier geen averij-grosse voorligt en be vat dus geen vertrekdatum. 
") Behandeld door J. Jolles en J. Rietveld q.q., voor Coenraad & Hendrick van Son. 

0> IJ Deze bedragen zijn vastgesteld voor een eerste gevai van averij-grosse op de betrokken reis; voor een tweede is de waarde iets lager gesteld. 
~ 



NummerR.A. Bestemmingshaven en 
en datum datum van vertrek 

vonnis of zeilklaar zijn 

2842 Nantes 
1 i Mei 1751 20 Jan. 1750 

2843 Cadix 
21 Dec . 1752 6 Mrt. 1752 

2843 ? 
21 Dec. 1752 Jan. 1752? 

2845 Bilbao 
30Mei 1754 25 Jan. 1754 

2846 Lissabon 
27 Juni 1755 28 Sept. 1754 

2847 Dantzig 
28 Jan. 1757 25 Mrt. 1756 

2847 Marseille 
28 Jan. 1757 8 Mei 1755 

2847 Cadix 
13 Mei 1757 18 Sept. 1756 

-"" ... , - 'J 
~-

Uitvoeren van Amsterdam 

Vervoerend schip Uitgevoerde partijen 
.. 

"de Vreede" 170 ysere pia at en 

"de Angela Maria 1 cas cramerij 
Gaiey" 

"de Saturnus" 170 ysere plaatjes 

"San Joachim y 100 Pooise rollen etc. 
Santa Anna" 

"de VrouwCornelia" 1 pak 6/2 ps zwart laken 

"de Anna Wilhelmi- 4 vaten pekel-Iemoenen 
nail 

"Juffrouw Catharina 2 vaten nagelen 
Maria Galey" 20 balen peper 

"de Engelberta Ma- .4 cassen Selesiger Lywaat 
ria" 20 aamen lijnolie 

1 vatje coperdraat 
. 1 casjeCould papier 

- ~- .. i cas speld~ _ .....--..l.---. 

Aangegeven 
waarde 

t 300.-

- 450.-') 

- 350.-

- 250.-

- 1.350.-

- 60.-

- 4.880.-
- 5.400.-

- 2.100.-
- 500.-

" 120.-
- 60.-
- )500.-::-. 

0; 
Q\ 

~ 
~ 
~ .... 
(JJ 
(JJ 

tt1 

~ 
Z 
'"'! 
t:i 
tt1 
:;..: 



.-
2848 "de St. Petersburg" I 3 cassen leer t 625.-

22 Mrt. 1758 9 Dec. 1757 

2849 Marseille "de Vrouw Johanna" 125 balen peper - 5.175.-
26 Jan. 1759 18 Mei 1758 

2853 St. Eustatius "de Juffrouw Mag- 270 tonnen Engels vlaes - 5.100.-
15 April 1761 13 Dec. 1759 dalena Philippina" 25 trossen touwwerk - 1.910.-

29' /. oxhoofden roode gemeene wijn - 1.280.-
diverse goederen (niet gespecifi-

ceerd) - 18.295.-
diverse deelen en moppen 380.-

2853 Dantzig "de Drie Heuvelen" 6 casjes candijsuiker 130.-
17 Juni 1761 16 Sept. 1758 

2855 Bayonne · 1 "de Zeepost" 1 0 balen cacao - 1.120.-
28Mei 1762 31 Oct. 1760 

') In afwijking van de aangifte bepaalden Commissarissen de waarde op ,500.-. Vergelijk Wagenaar, t.a.p., Deel III, bIz. 439. 
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VII 

INLICHTINGEN OMTRENT EEN AANTAL AMSTERDAMSCHE, 
ROTTERDAMSCHE EN BUITENLANDS~HE HANDELSHUI

ZEN, IN 1804 VERSTREKT DOOR P. & C. VAN EEGHEN, 

MEDEGEDEELD DOOR J. ROGGE. 

Het Huis van Negocie van Pieter en Christiaan van Eeghen te 

Amsterdam vormde de achttiende-eeuwsche bekroning der koop

manszaken, welke in 1662 door Jacob van Eeghen uit Aardenburg in 

Zeeuwsch-Vlaanderen naar Amsterdam waren overgebracht. Voor

namelijk bestonden deze uit een handel in Hnnen, doch Jacob van 

Eeghen was er in geslaagd ook het reederijbedrijf en de zaken in hout, 

wijn en zout tot bloei te brengen. Zijn zoon Christiaen en later diens 

weduwe, Susanna Blok, bepalen zich, na zijn dood, bijna uitsluitend 

tot voo~tzetting van den linnenhandel, maar hun zoon, die ook 

Christiaan was genaamd, wist aan deze nering een import van Ameri

kaansche koffie, tabak, cacao etc. te verbinden, welke goederen van 

Cura~ao werden verscheept. Jan van Eeghen, de eenige zoon van 

Christiaan, heeft dit importbedrijf belangrijk uitgebreid, me de door 

schepen te reeden, geld- en wisselzaken te drijven en als assuradeur 

op te treden. Bij zijn dood, in 1760, zijn de beide zoons, Pieter en 

Christiaan, te jong om hun vader op te volgen, zoodat zijn weduwe, 

Cornelia De Clercq, de zaken voortzet, zij het op beperkte schaal en 

met steun van een handelsvriend. In 1779 gaan de beide- broeders, 

die nu met behoorlijke kennis van den handel zijn toegerust, een 

compagnieschap aan onder den naam P. & C. van Eeghen. Zij zijn 

in hun zaken zeer voorspoedig, vooral wanneer tijdens en onmiddellijk 

na. den Amerikaanschen Vrijheidsoorlog de Amsterdamsche huizen, 

die met de zaak der opstandelingen sympathiseerden, bereid blijken 

geld te leenen op onderpand van fondsen en later .ook van grond. 

P. & C. van Eeghen als Doopsgezinden, hun vrienden en geloofsge

nooten Wilhem & J. Willink en hun beider handelsvrienden, de 

patriotten N. & J. van Staphorst, behoorden met Pieter Stadnitsky, 

een neef der Van Eeghen's, tot de vooraanstaande geldschieters der 

Noord-Amerikaansche Staten. Zij doen ook groote zaken voor eigen 



BIJI.AGE VIII 

Jan Temminck 
geb. 1606 

1 
Jean Temminck 

( 1634-1693) 

I 
Everard Temminck 

( 1665-1719) 
x 

10 Cornelia Tem
minck 

( 1675-1696) 
2° Clara de V rij 

(1666-1708) 

I 
Uit 2° 
Mr. Egbert de Vrij 

Temminck 
( 1700--1785) 

x 
Margaretha 
Temmlnck 
( 1707-1750) 

Adriaen Temminck 
1570-1639 

I 
I 

Jacob Temminck 
( 1614-1664) 

Coenraad Temminck 
( 1616-1657) 

I I 
Adriaen Temminck Adriaen Temminck 

(1644-1712) ( 1644-1692) 
x 

2° Catharina Ingel
berts, Wede Dr Cor

nelis van Son 

1 
Uit 2° Cornelia 

Geertruid Temminck 
Temminck X 
(1670-1741) Everard 

x Temminck 
Hendrik de 

Wacker 
(1669-1745) 

1 
Petronella de Wacker 

( 1695-1729) 
X 

Zeger van Son 
(1685-1750) 

Jacob 
Temminck 
(1677-1755) 

X 

Aletta 
de Wacker 

(t 1742) 

I 
Margaretha 
Temminck 

X 

Mr. Egbert 
de Vrij 

Temminck 

1 

I 
Ida Agatha 
Temminck 
(1679-1716) 

X 

Mr. Anthony 
Deutz 

(1678-1730) 

I 
Mr. Daniel 

Deutz 
( 1714-1775) 

X 

Geertruid 
van Son 

( 1724-1 792) 

Thomas van 
Son Zegersz. 

Geertuld 
van Son 

X 

Mr. David 
Deutz 

Hendrik de 
Wacker van Son 

( 1728-1778) (1722- ) 
X 

Cornelia Rusius 
x 

1 ° Helena Susanna 
Hollebeek 
( 1729-1762) 

2° Johanna Maria 
de Ia Fontaine 

( 1733-1799) 

Petrus (de Wacker) 
van Zon 

(1758-1818) 

I 
Uit 1° 

Clara Helena 
(de Wacker) van Son 

(1760--1827) 
X 

Philip Julius graaf van Zuylen 
van Nyevelt 
(1743-1826) 

hieruit de grafelijke tak van 
Zuylen van Nyevelt 

I 
Coenraad 

Temminck 
(1687-1762) 

Mr. Matthljs 
Temminck 
(1734-1814) 

Ds. Zegerus van Son 
(1622-1687) 

I 

Dr. Comelis van Son 
X 

Catbarina Ingelberts 
bertr. Adriaen 

Temminck 

Thomas van Son 
(1651-1717) 

Jan van Son 
( 1684-1741) 

x 
Elisabeth 
Engelina 
Borsman 

Thomas 
van Son 

(1711-1774) 
x 

1 ° Catharina 
Magdalena 

van de Cruys 
(1712-1751) 

2° Anna Eme
rentia van 

Broyel 
(1731-1784) 

X 

Anna Sterck 
(1658-1692) 

Zeger van Son 
X 

Petronella 
de Wacker 

Johanna Maria 
van Son 

(1715-
x 

Adriaan Isaac 
van de Cruys 
( 1705/6-1776) 

I 

DsThomas 
van Son 

(1688-1737) 

Coenraad 
van Son 

(1691-1751) 

X 
1 

Ds Josias Hollebeek 
( 1660--1726) 

1 

I 

Philippe de la Fontaine 
( 1667-1729) 

X 

Anna Wolfgang (16 -1729) 

I 

Anna Hollebeek 
(1689/90- ) 

Ds. Petrus Hollebeek X 

( 1696-1750) 
Clara Helena 
de Ia Fontaine 

(1704-1776) 

Jean d e 
1a Fontaine 
(1699-

CorneUa 
de Ia Fontaine 

( 1702-1774) I 
Helena Susanna 

Hollebeek 
X 

Hendrick de Wacker 
van Son 

I 
Philippe 

de Ia Fontaine 
( 1730-1799) 

X 
Elsina 

Slaterus 
-1796) 

x 
Anna 

Elisabeth 
Pauw 

(1704/5-

1 

X 
Gerard Pauw 

(1699-

1 

I 1 
Anna Hendrik 

Elisabeth 
Anna Elisabeth 
de la Fontaine 

(1731 - 1817) 

Johanna Pauw 
Pauw 

(1734-1793) 
Maria de la (1729-1779) 

x 
Fontaine 

X 

I ° Jan Carel Bractearius Hendrick 
2° Mr. Goswin Schluiter de Wacker 

van Son 

X 

Arnoidus 
Dupper 

(1727-1798) 

'----1 
Abraham 

de la Fontaine 
(1 705- ) 

Philippe de 
la Fontaine 
te Smirna? 

Dslsaic 
de la 

Fontaine 
(1712-1785) 

X 
Catharina 

Dupper 
(1724-

Hendrik Pauw 
X 

1 ° Jannetje Reeuwijk 
2° . Elsabe Gaymans 

Uit 2° 
Anna Elisabeth 

X 
Jean de la 
Fontaine 

I 

Gerard 

x 
Cornelia de la 

Fontaine 



-
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rekening, zoo wei in fondsen als in land, en de Holland Land Company 

is uit deze land-transacties voortgekomen. 

Le Roy & Bayard, later Le Roy, Bayard & McEvers teo New York, 

die als bankiers voor P. & C.-van Eeghen optreden en in "diehoedanig

heid niet aIleen hun belangen op het gebied van geld, fondsen en grond 

behartigen, maar ook bemiddeling verleenen bij het financieren van 

inkoop en consignatie van goederen, schreven op 28 Januari 1804 den 

volgenden brief aan hun vrienden te Amsterdam: 

Gentlemen, 

Messrs. P. & C. van Eeghen, 

Amsterdam. 

We annex a list of mercantile houses in your country and France 

to whicp. we request you will have the goodness to give us your 

candid opinion as to their respectability and solidity, by which 

you will oblige us in a very particular manner, and on similar or 

other occasions we beg you will freely command, 

Gentlemen, 

Your very humble servants: 

(handteekening) . 

De tijden waren moeilijk geworden; groote vermogens waren ge

wonnen, maar de risico's stegen en zware verliezen deden vaak de 

winsten teniet. Geen wonder dan ook, dat men in New York met ang

stige spanning de politieke en economische ontwikkeling in Europa 

gadesloeg en ter dege op de hoogte wilde blijven van de positie der 

bestaande en toekomstige relaties. 

LeRoy, Bayard & McEvers had den de 33 huizen - die zooals wij 

zuBen zien lang niet aBe in Nederland of Frankrijk gevestigd waren, 

maar geografie zal ook toen reeds een moeilijk vak zijn geweest -

van nummers voorzien, en daar het 20 Maart 1804 gedateerde klad 

van de hand van Pieter van Eeghen (zijn broeder was in 1798 gestor

ven) dezelfde nummers vermeldt, zijn wij in staat na te gaan hoe de 

aangevraagde huizen in Amsterdam beoordeeld werden; stellig zijn de 

informaties uiterst voorzichtig gesteld. 
J . R. 



190 INLleHTINGEN OMTRENT'liEN AANTAL 

No. Stadnitski & Van Heukelom, Amsterdam. 
Very good. The first named partner lives in the country 
and the direction of the house rests wholly with Mr. Van 
Heukelom, who is a gentleman of great ability and pru
dence and of the most respectable connections by mar
riage. 

No. 2 De Roth Fraser & Co, Amsterdam. 
Good, tho' not of the first class nor of great wealth. We 
wrote you about one of the partners under date of 19th 
Oct. 1802 1). 

No. 3 Danl . de Bruyn & Co, Amsterdam. 
Perfectly solid. 

No. 4 Wedw• E. ,Croese & Co, Amsterdam. 
That house does a considerable deal of business and has 
certainly made great profits. We think, however, that 
regularity is not always observed which we deem required 
in extensive operations; nor can we say she is ranked 
among the first class in point of solidity. 

No. 5 Johannis Buys, Amsterdam. 
Is a broker in stocks, whose orders we think may be 
safely executed to a moderate amount. Some more regul
arity would render him more recommendable. 

No. 6 Fraissinet & Sons, Amsterdam. 
Good. Second class. 

No. 7 Faesch & Co, Amsterdam. 
First class. 

No. 8 Huidekoper Tobler & Bicker, Amsterdam. 
This house has been dissolved. The first named partner 
is about retiring to the country. The second continues 
business under his own name. The third has enter'd into 
partnership with another person and trades in the same 
line. We do not suppose that either of them will seek 
connections in your country. 

No. 9 John Hodshon & Son, Amsterdam 2). 
Of the very first class and respectability. 

') Deze brief is verloren gegaan. 
0) Het "Naamrcgister van aile de kooplieden .. . der stad Amsterdam, ... voor 

1804" (Amsterdam 1804; aanwezig in bet Gemeente-arcbief van Amsterdam) ver
meldt dit buis als -koop1ieden "op de West en Nieuw-Engeland". 



No. 10 

No. 11 

No. 12 

No. 13 

No. 14 

No. 15 
No. 16 

No. 17 

No. 18 
No. 19 
No. 20 

No. 21 

No. 22 
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P. Keer & Co., Amsterdam. 
Very good. 
Lubberts & Rijke, Amsterdam. 

191 

Pretty good, altho' the first named partner, who is 
at the head of an Insurance Society, suffered severe 
losses. Their trade is chiefly with France. 
Nedermeyer Voogd & De BurIett, Amsterdam 1). 
First class. 
Suwerkrop & Bankamp, Amsterdam. 
Can not properly be look'd upon as a mercantile house. 
Her business is confined to small commissions, and as 
such she is reckon'd a good third class house. 
Bias de Mendizabal, Amsterdam. 
Is held good. She carries on good business and upon a 
pretty extensive scale. No great capital. 
Brethouwer & Van Dam, Rotterdam. } 
Pieter Baelde & Son, Rotterdam. 
Of these we received the most satisfactory informations 
and as far as we know them we look upon these houses 
as perfectly solid. 
Snellen & Boon, Rotterdam. 
Same informations received as above, but we are tho
roughly unacquainted with their business. The second 
partner is personally known to you. 
Fredk • Jacb • Wichelhausen, Bremen. 1 
John Ab m • Retberg & Sons, Bremen. 
F. W. Schultze Widw & Son, Bremen. 
The most satisfactory informations have been received 
about them from a gentleman here, upon whose discern
ment and experience we for ourselves should place 
confidence. 
H. Bauermann Wid" & Son & D. J. Van Cammenga, 
Embden. 
Pretty good, as far as we have been able to ascertain. 
Trade in that quarter, however, can only flourish in 
time of war. . 
Matthiessen & Sillem, Hamburgh. 

J) Venneld aIs koopJieden "in vengster-, spiegelglas en commissionairs" (Naam
regis~~r, .1804). 
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Is considered very good. We had formerly extensive con
nections with them and we were always perfectly satisfied 
with their way of doing business, in which they gave iIs 
proof of loyalty and solidity. They stood unshaken during 
the terrible mercantile catastrophe of 1799 1). 

No. 23 C. S. M. De Wolf, Antwerp. } 
No. 24 St. Oddy Marsily & Co, Antwerp. 

Enquiries are making about them. 
No. 25 Joseph Osy, Antwerp. 

No. 26 
No. 27 

No. 28 

No. 29 

No. 30 

No. 31 
No. 32 
No. 33 

Good. 
Delessert & Co., Paris. } 
Hottinguer & Co., Paris & Nantes. 
Reputed two of the most solid banking houses in Paris. 
No. 26 is our own correspondent for what little business 
we have there. No. 27 has been recommended to us in 
the strongest terms. 
Labouchere & Trotreau, Nantes. 
Very good. 
Lod. Hovy & Son, Bordeaux. 
Dito. 
Perrot & Lee, Bordeaux. 
Stopped payment, as we are told. 
Paul Seguin, Bordeaux. I 
P. Sauvage & Co, Bordeaux. 
De la Roche & Co., Havre. 
Enquiries are making about them. 

1) Onder de Archivalia van Van Eeghen & Co bevindt zich een lijst van gefailleer
den en gesuspendeerden te Hamburg, welke per 15 Oct. 1799 is afgesloten. 
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INLICHTINGEN OMTRENT EEN AANTAL HANDELSHUIZEN 

TE AMSTERDAM, IN HET NAJAAR VAN 1816 VERSTREKT 

DOOR DE FIRMA VAN EEGHEN & Co, 

MEDEGEDEELD DOOR J. ROGGE. 

Op bet einde van 1811 trok Pieter van Eeghen zich terug uit de 

zaken, welke tot dusver waren gedreven onder het Huis van Negocie 

van P. & C. van Eeghen. Hendrik Seye en Abraham van Eeghen, de 

overgebleven deelgenooten, namen Jan van Eeghen, Abraham's 

jongere broeder, in het bedrijf op, dat met in gang van 1 Januari 1812 

onder den firmanaam Van Eeghen & Co werd voortgezet. De om

standigheden waren toen voor den goederenhandel uitermate moeilijk, 

zoodat men genoodzaakt was zich voornamelijk tot de affairen in 

geld en fondsen te bepalen. 

Den 23sten October 1816 werd aan een der buitenlandsche relaties 

een opgave verstrekt, welke in het Fransch gestelde inlichtingen over 

22 Amsterdamsche bandelshuizen bevatte. Het origineele stuk ver

meldt, dat de informaties "aan Sampson gegeven" zijn. De firma deed 

zaken met bet buis Sampson, Sharp & Batard te Londen, later 

Sampson, Cazenove & Batard. De copieboeken, welke van 1808 af 

volle dig be waard gebleven zijn, vermelden niets over de bedoelde 

inlichtingen, zoodat mag worden aangenomen, dat zij den Heer 

Sampson, op een zijner reizen, persoonlijk ter hand werden gesteld 

en wellicht ook in Belgii!, Frankrijk en Duitscbland moesten worden 

ge bruikt. J. R. 

No. Stadnitski & Van Heukelom. 
De la plus parfaite solidite. 

No. 2 Van Staphorst & Co. } No. 3 N. & J. & R. van Staphorst 1) 
Ire classe. 

') Het "Naamregister van aile de koopJieden ... der stad Amsterdam" voor 1814 
noemt hen koopJieden "op Amerika". 

ECON.-HIST. JAARDOEK. XXII. 13 
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No. 4 J. Danckerts 1). 
Jouit d'un grand credit et d'une reputation respectable. 

No. 5 Couderc, D. & M. P. Brants. } 
No. 6 Ketwich & Voombergh 2). 

Deux maisons des plus riches et des plus respect abIes de 
notre ville; la premiere surtout a des relations tres eten
dues. 

No. 7 P. Keer & Co. 
Les affaires de cette maison ne sont pas fort mayeures. 
Elle est reputee solide pour Ie peu qu'elle fait. 

No. 8 D. Crommelin & Zoonen 3). 
Eminemment riche; en tous egards Ire c1asse. 

No. 9 A. Wils & Co. 
Est reputee ~tre riche. Sa maniere de traitter les affaires 
n'inspire point une confiance illimitee. 

No. 10 J. J. Godefroy. 
N'est pas de premiere qualite. On conseillerait d'agir 
avec quelque circonspection dans les affaires a traitter 
avec elle . 

No. 11 G. H. de Wilde & Zoon 4). 
Jouit d'un bon credit; 2de c1asse. C'est Ie commerce en 
tabacs qui forme la branche dont cette maison s'occupe 
specialement. 

No. 12 A. Horstman & Co. 
A fait de grandes et comme on l'assure de bonnes affaires 
pendant Ies huit ou dix dernieres annees et jouit en conse
quence d'un bon credit. 

No. 13 D. de Bruyn & Co. 
Ancienne maison qui fait peu d'affaires mais qui est 
toujours tres solide. 

No. 14 J. J. Poncelet & Zoon 6). 
Est toujours en bon credit. Ce son~ particulierement les 
affaires de nos colonies des Indes Occident ales qu'elle 
traitte. La direction de differentes negociations sur bien-

' ) " In juweelen enz." (Naamregis ter) . 
0) "In obligat ien enz." (Naamregister) . 
• ) "Op Amerika" (Naamregister). 
' ) "Op Surinamen en de West" (Naamregister). 
0) " Op de West" (Naamregister). 
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fonds dans les dites colonies est gef(~e par elle avec beau
coup de soin. 

No. 15 C. G. Meyer & Zoonen. 
Ire classe. Maison fort respectable. 

No. 16 Hartsen & Van Eeghen 1). 
Parfaitement solide. 

No. 17 ]. van Hemert & Zoon. 
Jouit d'un grand credit. 

No. 18 J. C. Spengler 2). 
D'une reputation et d'une solidite respectables. Ses 
affaires ne sont pas d'une consequence majeure. 

No. 19 Charbon' & Zoon 3). 
Cette maison a He en Hat de faillite il y a 20 ans; elle est 
actuellement d'une ponctualite scrupuleuse et merite 
d'apres des renseignemens pris a son egard du credit. 
Elle fait Ie commerce des Indes Occidentaies. 

No. 20 Gebhard & Co. 
Est un Allemand dont Ie frere se trouve en Amerique et 
qui fait (probablement par son entremise) d'affaires 
assez considerables avec ce pays la; quoique pas repute 
capitaliste, il jouit d'un assez bon credit. 

No. 21 d'Arripe & Co. 
Fait Ie commerce d'Espagne. Elle a du credit. 

No. 22 Hope & Co. 
Est toujours une des premieres maisons de cette ville. 
Depuis I'entree de Monsieur S. ') ses affaires, qui n'e
toient plus de cette etendue superieurement mayeures 
qu'elles I'etoient jadis, se sont ranimees. Mr. L. 6) est 
toujours interesse dans Ia societe. 

') A. H artsen en zijn vriend Pieter van Eeghen, de jongste der drie zoons van wijlen 
Christiaan van Eeghen, associeerden zich op 1 April 1815. Op het eind van 1818 be
eindigde Pieter van Eeghen deze compagnieschap door zich, in verband met den dood 
van zijn oudstcn broeder, te laten opnemen in de firma Van Eeghen & Co. 

' ) "Commissionair" (Naamregister) . 
• ) "In negerhoeden en op de West" (Naamregister) . 
• ) Jerome Sillem. 
0) Pierre Cesar Labouchere. 
Beide koopmansfiguren worden beschreven in: Vincent Nolte, Fiinfzig Jahre in. 

beiden Hemisphiiren; Reminiscenzen aus demo Leben eines ehemaligen Kaufmannes. 
(Hamburg 1853); in Engelsche vertaling: The Memoirs of Vincent Nolte, or fifty 
years in both hemispheres, by Vincent Nolte (New York, G. Howard Watt, 1934)_ 



IX 

ARMOEDE EN CHOLERA IN 1832 

DOOR DR. T. VAN DER ZEE 

INLEIDING 

De cholera-epidemie welke in 1832 ons land bereikte, was de 
eerste waardoor Europa geteisterd werd. V66r 't begin van de 
19de eeuw heeft de cholera namelijk, in tegenstelling met andere 
besmettelijke ziekten, niet epidemisch in Europa geheerst. Vol
gens Pruys van der Hoeven zou de cholera - waaronder we hier 
dus verstaan de cholera-asiatica - zich ook in haar stamland 
Bengalen v66r 1817 nooit in de vorm van een eigenlijke epidemie 
hebben geopenbaard, doch aIleen min of meer inheems zijn ge
weest onder de geringe klasse en dan nog in een weinig kwaad
aardige vorm. De cholera die zich echter in 1817 in Bengalen ver
toonde, was bijzonder gevaarlijk en besmettelijk en het is deze 
epidemie geweest die zich in de daaropvolgende jaren als eerste 
over een groot deel van de wereld heeft verspreid 1) . In Europa 
kwam zij 't eerst omstreeks 1830 en weI in Rusiand, via de oude 
karavaanweg over Perzie en Turkestan. Bekend is bijvoorbeeld 
dat de ziekte in 1831 op het slagveld van de Poqlse opstand ver
scheen en zowel het Russische als het Pooise leger decimeerde 2). 
Vervolgens teisterde de cholera o.a. Duitsland, Hongarije, Enge
land, Frankrijk om dan in Juni 1832 ook in ons land te verschij
nen. In de zomer van 't volgende jaar brak de ziekte opnieuw 
uit en ook in 1834 kwamen nog enkele gevallen voor. Sedert dien 
bleef de cholera een steeds terugkerende plaag, bekend zijn bij
voorbeeld in ons land min of meer ernstige epidemieen in de 
jaren 1848/49, 1853, 1854, 1855, 1859, 1866, 1867, 1?92, 1893 en 

1) c. Pruys v. d. Hoeven: "Historische lessen over de cholera", Leiden 1832 p . 27 
e.v . 

• ) Pruys p. 67. 
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1894 1). Na de ontdekking van de cholera-bacil in 1883 nam de 
frequentie van de ziekte uit den aard der zaak af, doch sporadische 
gevallen bleven zich tot in de twintigste eeuw voordoen 2). 

Te Lintum en ook Verb erne kennen bij de bestrijding van de 
cholera grote betekenis toe aan de gedurende de tweede helft 
van de 19de eeuw zozeer verbeterde drinkwatervoorziening 3). 
Zo zou bijvoorbeeld Amsterdam er bij de epidemie van 1866 
bijzonder goed afgekomen zijn door de kort te voren inge
stelde duinwaterleiding. De medicus Stokvis schrijft echter: 
"Gaan wij de sterfte in Amsterdam bij de verschillende epide
mieen na, dan zien wij geen invloed van het in werking treden der 
duinwaterleiding". Toch acht hij de duinwaterleiding weI een 
"gunstig moment" bij de cholera-bestrijding 4). 

Wij zullen echter in onze studie de zuiver medische kwesties, 
als bijvoorbeeld deze vraag naar de oorzaak van de verminderde 
frequentie der cholera-epidemieen, zoveel mogelijk op de achter
grond houden 5). Zoals we aan 't eind van deze inleiding nog na
der aangeven, is het onze bedoeling uit de medische publicaties 
de bouwstoffen te verzamelen voor een zuiver sociaal historisch 
tijdsbeeld. Het zal blijken dat degenoemdepubli~aties,dieuitden 
aard der zaak juist over deze cholera-epidemie van 1832, welke 
de eerste was in ons land, in vrij talrijke mate zijn verschenen, 
hiervoor een rijke bron vormen. 

Om tot de epidemie van 1832 terug te keren, zoaIs gezegd had 
de ziekte zich al over de voornaamste landen van Europa ver
spreid v66i- ze ons land bereikte. Onze regering werd nog niet 
zodanig door de Belgische opstand in beslag genomen of ze zag 
het gevaar dat hier dreigde en nam reeds vroeg haar maat
regelen 6). In Juni 1831 kwam al een staatscommissie bijeen, die 

') "De cholera-epidemie in Nederland", uitgegeven door het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, '5 Gravenhage 1872, p. 194. Voor de jaren 1866 tot en met 1901 zie 
ook de "Verslagen van het geneeskundig Staatstoezicht". De z.g. Cholera Nostra(s), 
de inheemse varieteit van de ziekte, komt zolang de verslagen lopen, ieder jaar voor. 

') s. Stokvis: "Enkele opmerkingen over de epidemiologie der Cholera-asiatica" in 
"Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde", 1911 p, 93 e.v .. 

') -C. te Lintum: "Een eeuw van vooruitgang" p. 94; L. G. J. Verberne: "Geschie
denis van Nederland", Dl. VII p. 184. 

f) Stokvis p . 109. 
'j Dr. A. de Froe te Amsterdam was zo vriendelijk de delen van deze studie, waarin 

't aanroeren van medische kwesties toch niet vermeden kon worden, te corrigeren. 
Zijn opmerkingen heb ik dankbaar in mijn opstel verwerkt. 

') Zie voor de regeringsmaatregelen bijv. de "Berigten betreffende de Asiatische 
Cholera "te Amsterdam en in andere deelen des Rijks", uitgegeven door W. Vrolik, 
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"na emstige overweging" de cholera voor een besmettelijke 
ziekte verklaarde, hetgeen tot verschillende besluiten aanleiding 
gaf. In de eerste plaats het instellen van een quarantaine, zij 't 
aIleen aan de zeezijde. Falck, die in Londen verblijf houdt aIs de 
cholera daar uitbreekt en in Juni 1832 naar het vaderland terug
reist, deelt in een brief aan D. J. van Lennep mee, dat hij 15 
dagen op 't eiland "Tien Gemeten" in ql,larantaine is geweest 1). 
Belangrijk was ook het uitzenden van een commissie van genees
kundigen in October 1831 naar Hamburg en Berlijn om de cholera 
"op de plaats zelve" te bestuderen. Het rapport waarin de com
missie haar bevindingen neerlegde, verscheen in druk en de hierin 
tegen de cholera aanbevolen maatregelen werden van overheids
wege, bijvoorbeeld door openbare aanplakking, aan het grote 
publiek bekend gemaakt I). 

Aan goede raadgevingen trouwens gem gebrek. In gedocu
menteerde betogen van de coryphaeen der toenmalige medische 
wetenschap en in ongetekende pamfletjes werden voorzorgs
maatregelen tegen de cholera gepropageerd. Volgens te Lintum 
zou Prof. Blume uit Leiden een brochure, waarin hij op de bete
kenis van goed drinkwater wees,~steloos in duizend exemplaren 
onder de geneeskundige en overheidsinstanties hebben ver
spreid 3). Ook een gewoon stadsdokter als die te Sneek richtte 
reeds in November 1831 een brief met "bedenkingen" over maat
regelen tegen de cholera tot het Gemeentebestuur. En een uit het 
Engels vertaaId ongetekend vlugschriftje van 3 bIz. voor 7,5 cts. 
verkrijgbaar, bracht het tot negen drukken, een bewijs, dat ten
minste het simpele druksel gretig gelezen werd '). Omgekeerd 
voelde men zich van officiele zijde ook aI spoedig gedrongen om 
met klem tegen het gebruik van bepaalde geneesmiddelen te 
waarschuwen 5). 
1832, p. 2 e.v.; "Archief voor den Aziatischen Braakloop in de stad en proviucie 
Utrecht" uitgegeven door P. J. I. de Fremery, Utrecht 1832, 2de stuk, Iste Afd. p. 83. 

') "Het leven van Mr. D. J. van Lennep" door J. v. Lennep, Amsterdam 1862, 
II, p. 275. 

:) "A1gemeen Rapport der Commissie tot het onderzoekeu van den aard en de 
meest geschikte wijze van behandeling van den Aziatischen Braakloop", 's Graven
hage, 1832 . 

• ) C. te Lintum, "Een Eeuw van Vooruitgang", p. 100. 
f) "Krachtdadige geneeswijze der Cholera", overdruk uit de "Times". Een pamflet 

met raadgevingen van den bekenden geneeskundige Suerman beleefde trouwens ook 
acht drukken. 

') Zie bijv. de waarschuwing van de Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig 
Toevoor;igt in de "Leeuwarder Courant" van 3 Aug. 1832. 
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Behalve de lan&~regering namen ook de provinciale en stede
lijke besturen al vroeg hun maatregelen. In Utrecht werd bijvoor
beeld reeds in Augustus 1831 een Hoofdcommissie voor de Chole
rabestrijding benoemd. Hieronder ressorteerden een dertigtal 
sub-commissies, aan 't hoofd van een geIijk aantal districten, 
waarin de provincie met het oog op de dreigende ziekte werd ver
deeld. De taak van deze sub-commissies was in de eerste plaats 
zorg te dragen voor de inrichting van een cholera-ziekenhuis en 
te voorzien in voidoende medische hulp. De grote steden werden 
op zich zelf nog weer eens verdeeld in district en en deze weer in 
wijken. In iedere wijk installeerde zich, in een daartoe ingericht 
lokaal en onder leiding van een geneeskundige, een cholera-wacht 
waarbij dag en nacht gelegenheid was nieuwe ziektegevallen te 
meIden en de eerste hulp in te roepen 1). Ook leken boden hierbij 
bIijkbaar weI de helpende hand; Willem de Clercq maakte bij
voorbeeid deel uit van een cholera-wacht te Amsterdam 2). 

Zoals vanzelf spreekt eiste deze regeling de hulp van een groot 
aantal medici; vooral op het platteland zou hun aantal moeten 
worden uitgebreid. Of men in dit laatste altijd geslaagd is, mag 
worden betwijfeld wanneer we lezen, dat zelfs in een Universi
teitsstad als Utrecht aIleen een voidoend aantal medici kon wor
den gevonden door studenten in de medicijnen in te schakelen, 
welke "verdienstelijke jongelingen" zich ook direct voor dit 

\ 

gevaarlijke werk lieten vinden 3). Te Rotterdam riep men om 
dezelfde reden de hulp in van Leidse studenten en blijkbaar 
naar volle tevredenheid; de Leidse Universiteit yond het ten
minste gepast de doctorandi onder hen, na afloop van de epi
demie, met een doctoraat honoris causa te beionen '). 

Ongeveer een jaar nadat de regering met haar voorzorgs
maatregelen was begonnen, werd de cholera het eerst officieel in 
ons land geconstateerd en weI op 25 J uni 1832 te Scheveningen. De 
eerste patienten waren een paar vissers, ziek thuis gekomen na 
een zeereis van veertien dagen, waarbij ze aIleen contact hadden 

') Fremery p. 2 e.v. en uitvoerige mededelingen over de wijkverdeling in 1ste stuk, 
9de Bijlage. Zie ook weer Vrolik p. 3 e.v. Ook te Amsterdam waren candidaten in de 
geneeskunde werkzaam in de cholera-hospitalen. 

') A. Pierson, "Willem de Clerq naar zijn dagboek" 2e dl. p. 144. 
') Fremery, Iste Stuk p. 8. 
0) "Algemeen Verslag der sub-commissie voor de zaken den Aziatischen Braakloop 

aangaande te Rotterdam", Rotterdam 1833, p. 14, 19. 
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gehad met een Vlaardinger Hoeker, van wie een vaatje Maaswater 
was overgenomen, zonder dat men verder bij elkaar aan boord 
'was geweest 1). Te Lintum en Hallema wijzen op het destijds be
staand hebbende gerucht, als zouden de Scheveningers een met 
levenloze bemanning op zee ronddrijvend schip hebben geplun
derd, waaraan een ingezonden stuk in het Handelsblad van 25 J uli 
publiciteit gaf. Onder meer zou hierbij talk zijn buitgemaakt, 
dat later, op slinkse wijze naar Den Haag en Rotterdam ver
handeld, de besmetting naar deze steden overbracht 2). De medi
cus Arntzenius, die een uitgebreid onderzoek instelde te Scheve
ningen en de eerste patienten ook had behandeld, ontkende even
wei ten stelligste de waarheid van dit gerucht.Wel was er talk 
verhandeld, doch Arntzenius nam aan, dat hier eenvoudig 
sprake-was van strandvonderij 3). Voor de hedendaagse wet en
schap kan het overnemen van 't vaatje Maaswater zonder twijfel 
ook wei een voldoende verklaring zijn van het, voor de tijdgenoten 
zeker raadselachtige geval, dat van uit zee komende vissers hier 
de eerste patienten waren. En destijds klaagde Arntzenius er 
ongetwijfeId terecht over, dat er geen offici eel onderzoek naar de 
vissers te Vlaardingen had plaats gevonden. 

De verdere verbreiding van de ziekte over ons land is zeer 
duidelijk op te maken uit de kaarten in Suerman's dissertatie 
over de cholera van 1832 en 1833. Op deze kaarten staat voor 
iedere plaats van ons land door middel van een bepaalde kleur 
aangegeven in welke halve maand van de epidemiejaren de ziekte 
er uitbrak, terwijl met rangcijfers nog de volgorde van het uit
breken in de diverse plaatsen van iedere provincie afzonder
lijk te volgen is. In Zuid-Holland was bijvoorbeeld na Scheve
ningen de tweede stad die door de cholera geteisterd werd, Den 
Haag, al duurde het nog tot de tweede helft van Juti voor men 
hier het eerste geval constateerde. Het laatst worden in November 
1832 nieuwe steden door de ziekte bezocht. In de zomer van 1833 
begint de cholera echter wederom haar rondgal1g ' ). 

') D. J . A. Arntzenius, "Brief over de wijze van ontstaan van den Aziatischen 
Braakloop te Scheveningen", Amsterdam 1832, p. 8. 

') Te Lintum p. 97; A. Hallema, "Geschiedenis van het Ziekenhuiswezen" in Zie
kenhuiswezen, Sept. 1932. 

') Scheveningen p. 9. 
'J A. C. G. Suerman: "Specimen Historico-Medicum de Cholerae Asaticae itinere 

per Belgium Septentrionale", Trajecti ad Rhenum, 1835. 
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Behalve de hierboven genoemde veelsoortige geschriften over 
de beste voorzorgsmaatregelen tegen de cholera, werd er veel 
gepubliceerd over het ziekteproces zelve en de gevolgde genees
wijze. Ongetwijfeld in verband met het feit, dat men nog geheel 
vreemd tegenover de ziekte stond, zijn deze publicaties over 't al
gemeen zeer gedetailleerd en van allerlei medici, die anders zeker 
niet tot de geregelde publicisten over vakaangelegenheden be
hoorden. Van hoeveel belang men een algemene uitwiss~ling van 
gedachten over de cholera beschouwde, blijkt bijvoorbeeld hieruit, 
dat het verzamelwerk van Arntzenius, waarin berichten over de 
cholera van medici uit alle delen van ons land zijn bijeengebracht, 
tijdens de epidemie in de vorm van een periodiek verscheen 1) . 

Een van de voomaamste strijdvragen in de medische geschrif
ten was de kwestie van de besmettelijkheid. In het algemeen 
onderscheidde men bij de besmettelijke ziekten twee soorten, 
namelijk die welke contagieus en andere welke miasmatisch van 
karakter waren. Alleen de contagieuse ziekten waren besmettelijk 
in eigenlijke zin, want daarbij kon de smetstof door aanraking 
met de zieke of met goederen van zieken afkomstig, worden 
overgebracht. Bij ziekten van miasmatisch karakter nam men 
daarentegen aIleen het voorkomen van een smetstof in de lucht of 
in 't water aan, welke niet van lijders aan de ziekte afkomstig 
was en aIleen bij daarvoor ontvankelijke personen de ziekte kon 
doen uitbreken 2). Door dergelijke miasmen of malarias was bij
voorbeeld het tegelijkertijd uitbreken van de cholera in verschil
lende stadsgedeelten, bij personen die op geen enkele wijze met 
elkaar in aanraking waren geweest, volkomen te verklaren. Een 
plastische beschrijving van zo'n met miasmen bezwangerde 
atmosfeer geeft de Sneeker stadsdokter Galama, die heeft waar
genomen, dat vlak v66r het uitbreken van de cholera er in de stad 
een "dikke stinkende mist hing", waardoor het drinkwater met 
een "zwavelig morsig vlies" werd bedekt. En anderen hadden 
zelfs geconstateerd, dat er zich tijdens de ziekte weinig "vogelen 
en vliegen" in de stad bevonden 3). 

, 1) "Bijdragen tot de, kennis en de behandeling van den Aziatischen Braakloop in 
Nederland", onder medewerking van verscheidene vaderlandsche geneeskundigen 
uitgegeven door D. 'J . 'A. Arntzenius, Rotterdam 1832,3 din. ' 

' J Zie de duidcJijke uiteenzetting van Fremery in "Fremery" 3e stuk, Iste afd. 
p. 67 e.v. 

oJ ' S. J . Galama, "Geschiedenis van den Aziatischen Braakloop te Sneek", p. 23. 
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Aangenomen mag nu worden, dat het merendeel van de medici 

meende de cholera als een miasmatische en dus niet als een be
smettelijke ziekte in eigenlijke zin te moeten beschouwen. Dit 
was bijvoorbeeld de mening van de staatscommissie van 1831, 
die de cholera in Duitsland had bestudeerd en zich dus hiermee 
tegenover de mening van de adviescommissie van J uni 1831 stel
de. Arntzenius, die deel uitmaakte van de studie-commissie, ver
telt, dat door aanschouwing van de feiten in het buitenland zijn 
opinie over de besmettelijkheid was gewijzigd 1). In het Algemeen 
Rapport van de studie-commissie lezen we dan bijvoorbeeld ook: 
"Daar wij nu geen gronden noch daadzaken hebben gevonden, 
welke zouden kunnen bewijzen, dat de Aziatische braakloop zich 
van het een tot het ander individu door aansteking verspreidt, 
zal het weI geen betoog behoeven, dat de ziekte ook niet door 
lijken der aan cholera gestorvene, of derzelver goederen, of door 
handelwaren, kan worden voortgeplant" i). Men meende de lucht 
te kunnen zuiveren van de kwaadaardige miasmen door "beroo
kingen" met teer-, chloor- of salpeterzuurdampen, hetgeen niet 
aIleen in de huizen van cholera-lijders doch ook in straten met 
veel zieken plaats vond. 

Anderzijds blijkt men echter toch ook niet geheel blind te 
zijn geweest voor het feit, dat mensen die in nauwe betrekking 
tot elkaar stonden, leden van een gezin, bewoners van' een 
huis of straat, vaak kort na elkaar door de ziekte werden aan
getast. Ondanks het nadrukkelijk advies van de studie-commissie, 
die dergelijke maatregelen overbodig achtte, vinden we daardoor 
toch verschillende voorschriften tegen het gevaar van besmetting 
door een "contagium". In Utrecht mogen bijv. kinderen uit 
een gezin met cholera-lijders de school niet bezoeken; op huizen ~ 
waarin cholera-patient en worden verpleegd, moet een bordje met 
het woord "Cholera" worden aangebracht; de lijken van gestor
ven lijders dienen dadelijk te worden gekist en binnen 24 uur in 
graven van dubbele diepte ter aarde te worden besteld; de lijk
bezorgers hebben zich te kleden met "overklederen uit gewast 
linnen of gewast taf" 3). Te Amsterdam drong de cholera-com
missie er met kracht op aan, dat bij het uitbreken van de ziekte 
het begraven in kerken en op kerkhoven binnen de bebouwde 

') Scheveningen p. 3. t) Alg. Rapport p. 78. 
0) Fremery, Iste stuk, Bijlagen p . 35, 2, 4. 

L 
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kom zou worden verboden 1). Ook de kleren van de patienten 
worden weI degelijk grondig gezuiverd, in Haarlem bijvoorbeeld 
door chloordampen 2). En de gewone mensen hadden zeker angst 
om de zieken te naderen, waarover we nog uitvoerig zuIlen spre
ken. Te Nijmegen schrijft men het ziek worden van een der 
verpleegsters toe aan de hevige schrik die deze vrouw on
dervond, toen zij bemerkte bij vergissing uit het kopje van een 
overleden patient te hebben gedronken 3). Trouwens ook het in
stellen van een quarantaine is een bewijs, dat men besmetting 
mogelijk achtte, al geschiedde dit dan ook v66r de commissie 
van Amtzenius c.s. haar rapport had gepubliceerd. 

Zal het geloof aan de mogelijkheid van contagieuse besmetting 
dus niet hebben ontbroken, meer algemeen bestond toch de 
opinie, dat speciale vatbaarheid voor de ziekte, in verband met 
de miaS'men, de hoofdrol speelde '). Men moest ook weI tot deze me
ning komen, omdat, zoals ons dadelijk zal blijken, de cholera een 
zo uitgesproken maatschappelijke voorkeur aan den dag legde, 
door bijna uitsluitend en aIleen de armen te teisteren. Omge
keerd waren hiermee ook de hoedanigheden gegeven welke de 
mensen vatbaar maakten; het waren uit den aard derzaakal die 
factoren, welke met de levensomstandigheden van de arm en 
samenhingen. Vatbaar voor de ziekte maakten dus, om den 
medicus Galama te volgen, "menigvuldige veranderingen in 
en blootstelling aan al het ruwe van den dampkring, het bewo
nen van lage vochtige, slecht geluchte vertrekken, opeenhoping 
van menschen, onzindelijkheid, buitensporige en ontuchtige 
levenswijze, armoede, slecht voedsel en drank, vooral misbruik 
van sterken drank, overdaad van voedsel, moeilijk te verteren 
in gisting overgaande spijzen, onmatig werken, verzwakkende 
bedroevende zielsaandoeningen, vrees, slechte kleeding enz." 
Galama komt dan ook tot de conc1usie: "De ziekte woedde 
vooral onder de behoeftige klasse, die de voorschriften ter ver
hoeding en voorkoming der ziekte het meest verwaarloosde en 
de minste gelegenheid had om zich naar dezelve te richten". 
Hij bewijst deze conc1usie zelfs met cijfers. Van de 61 cholera-

') Vrolik, p . 12. .) Arntzenius , p. 112. 0) Arntzenius, p . 623 . 
• ) Ook Dr. M. A. van Andel in zijn artikelen : "Cholera-prophylaxis v66r honderd 

jaar" , N.T.v. G. jrg. 1938, p . 5765 e.v. , en "De Cholera Morbus in 1832 te Gorinchem", 
N .T .v.G. jrg. 1939, p . 2619 e.v. , concludeert dat men aan de miasmen de hoofdrol 
toekende. 
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patienten die volgens de officiele opgave in 1832 te Sneek werden 
geteld, behoorden 41 tot de "gealimenteerden" - bedeelden 
dus - en 14 tot de "arbeidende en dienstbodenklasse" 1) . 

Deze bewering nu, dat de cholera een armen-ziekte is, vinden 
we bij al de medici terug. Fremery schrijft over Utrecht: "Na 
den 24sten breidde zich de cholera in de gehele stad en hare bui
tensteden uit, er bleef slechts eene wijk verschoond, namelijk 
wijk F, het beste gedeelte der stad" 2). De Vries Reilingh deelt 
mee over Groningen: "Dat de braakloop dusverre bijna aIleen 
de mingegoede klasse getroffen heeft, daar het getal der aan
getasten bij de meer gegoede ingezetenen zeer gering is geweest". 
En hij vervolgt: "Ik zag dit - de verspreiding van de ziekte -
immers alleen plaats hebben in kleine morsige vertrekken, waar 
armoede haren voornaamsten zetel had geplant, waar niet aileen 
gebrek aan voedsel maar vooral aan verschoning de natuurlijke 
onzindelijkheid der menschen ten top voerde. Daarentegen zag ik 
in zindelijke ruime kamers zelden of nooit meer dan een persoon 
door de ziekte aangetast. Uit deze ondervinding meen ik te mogen 
besluiten, dat gebrek aan frissche lucht, morsigheid en algemeene 
armoede als de voornaamste reden van deze verbreiding te be
schouwen zijn" 3). In het verzamelwerk van Arntzenius lezen we 
over Amersfoort: "dezelfde - de cholera - heeft zich het 
meest bij de armoedige en min gegoede en slechts zeer zeldzaam 
onder de vermogende klassen vertoond"; over Delft: "later be
gon zij zich op aIle punten der stad te openbaren, maar nog steeds 
ouder de behoeftige klasse der ingezetenen"; over Zwartsluis: 
"gelijk overal elders werd hier de geringe klasse bijkans uitslui
tend door de ziekte aangetast"; over's Gravenhage: "het blijkt, 
dat slechts eene wijk geheel van deze ziekte bevrijd is gebleven, 
welke bijna uitsluitend door de gegoede klasse bewoond wordt, 
terwijl de redenen van 't geringe aantal zieken in de eene wijk 
boven de andere gedeeltelijk gezocht kunnen worden in de 
minder armoedige klasse der bewoners of minder opgehoopte 
bevolking in de woningen"; over Nijmegen: "dan blijven 35 
civiele lijders over, van welke 5 tot den voornamen of middel
stand en 30 tot de arbeidenden of bedeelden behoorden"; over 

') Galama p. 18, 19. 
I) Fremery, 2de stuk, 3de afd. p. 23 . 
• ) Arntzenius p : 556, 560. 
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Amsterdam: "dat zij - de cholera - zich even wei reeds in het 
begin voornamelijk gevestigd heeft in de armste en digst bevolkte 
buurten der stad", en: "misschien zoude er weI geen groote stad 
op te noemen zijn, in deweIke de cholera, bij eene eerste epidemie 
zoo bijna uitsluitend de meer gegoede klasse gespaard heeft" 1). 
In het werk van Pruys van der Hoeven over de cholera te Leiden: 
"als in net begin bleef de ziekte voortdurend heerschen onder de 
geringere klasse" en: "eene ziekte .als deze, welke onder de ar
moedige klasse genoegzaam bij uitzondering heerschte" 2). Ten
slotte schrijft Buchner nog over Gouda: "De ziekte bleef hier 
bijna uitsluitend tot den meer behoeftigen volksstand bepaald"3). 

Het is ongetwijfeld obk voor de moderne wetenschap niet be
vreemdend, dat een epidemie als van de cholera in 't bijzonder 
onder de armen woedde. Zowel hun besmettingskansen als hun 
ontvankelijkheid voor besmetting zal groter geweest zijn dan bij 
de meer welgestelden. Uit de verschillepde bijzonderheden die 
we in den loop van deze stu die over de levensomstandigheden van
de armen zullen meedelen voIgt dit zonder meer. We noemen nu 
alvast de verhoogde besmettingskans door de bekrompen be
huizing, waarmee een nauw contact van de bewoners met elkaar 
en ongetwijfeld ook een gebrekkige afvoer van faecalien ge
paard ging. Verder de onzindelijkheid, zowel aan lijf en goed als 
zeer zeker bij de toebereiding van het voedsel. Ook het drinken 
van grachtwater en het dragen van de kleren der overledenen 
zuBen een rol gespeeld hebben. 

De ontvankelijkheid voor de ziekte bij de armen moet vergroot 
zijn door de gebrekkige, onregelmatige voeding en door het grote 
drankmisbruik, welke laatste factor we straks nog nader zullen 
verklaren. 

Deze grotere ziektekans bij de armen geldt natuurlijk evengoed 
voor andere besmettelijke ziekten dan de cholera. Zo schrijft 
Meinsma bijvoorbeeld over Zutphen, dat in 1350 door de "Zwarte 
Dood" werd geteisterd: "Maar 't zal hier wei geweest en ge-

') Arntzenius p. 362, 146,458,517,618,692,702 . 
• ) "Geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leiden in 1832" door C. Pruys 

van der Hoeven e.a. Leiden, 1833. 
3) w. F. Buchner: "Aanteekeningen en opmerkingen betrekkelijk den Aziatischen 

Braakloop te Gouda", A'dam 1833, p. 24. Bijzonderheden over veel van de medische 
corypheeen, hier als auteurs van publicaties over de cholera genoemd, vinden we in het 
bekende boe~ van G. J. Mulder, "Levensschets", Utrecht 1883. 
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gaan zijn aIs bijna overal: ontzettend vee! slachtoffers in de 
arm ere buurten, veel minder in die der aanzienlijken" 1). Ook 
bij de pestepidemieen in de 17 de eeuw viel hetzelfde op te merken I). 

De overvloed van uitlatingen, deels gepreciseerd met cijfers, 
waarmee zoals we zagen, het karakter van armenziekte van de 
cholera van 1832 bewezen kan worden is niettemin opvallend. 
Ook opvallend is, dat de doktoren er op zo'n onverbloemde wijze 
melding van maken. Volgens een staatsman als Falck, die de 
cholera te Londen meemaakte, trof de ziekte haar slachtoffers 
totaal willekeurig 3). Ook Willem de Clercq achtte blijkbaar ieder
een evenzeer "in de nabijheid des doods" 4). En de dichter A. van 
der Hoop Jr., die door de cholera tot 32 bladzijden "Graf - en Boete
klanken" werd geinspireerd, beschrijft het cholera-slachtoffer 
aIs voIgt: 

"Ziet gij dien jongling? Op zijn frissche wangen bloeien 
De lenterozen der gezondheid. De oogen gloeien 
Van vreugde en zelfgevoel ... 5)" 

Een medicus van toen had den dichter kunnen leren, dat in 
de "holen des ongeluks en verblijven der ellende", zoals Arnt
zenius de woonplaatsen van de cholera-lijders te Amsterdam 
noemt, "lenterozen der gezondheid" ongetwijfeld zeer schaars 
geweest zullen zijn 6). 

Niet aIleen wijzen de medici onomwonden op de maatschappe
lijke voorkeur van de cholera, doch zij voegen hier vrij uitvoerige 
mededelingen over de levensomstandigheden van de armen bij. 
Vanzelfsprekend gebeurt dit niet met maatschappelijke bedoe
lingen doch uitsluitend om de wijze waarop de cholera zich open
baart, zo duidelijk mogelijk te belichten. Niettemin leveren zo-

. doende deze medische publicaties, voor een tijd waarin volgens 
De Bosch Kemper de officiele bescheiden over het armenwezen 
meer leren over de betoonde liefdadigheid dan over de armoede 
zelf, waardevol materiaal voor onze kenl)is van deze armoede 7). 

') K. O. Meinsma: "De Zwarte Dood", Zutphen 1924, p. 370. 
') "De Tachtigjarige Oorlog" door J. Romein e.a., 1941, p. 198 . 
• ) v. Lennep, 2de dee! p. 274 . 
• ) Pierson, 2de dee! p. 144 . 
• ) A. v. d. Hoop Jr.: "De Cholera", A'dam 1832 . 
• ) Arntzenius p. 697. 
') J. de Bosch Kemper: "Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons Vader-

land", Haarlem 1860, p. 8. . 
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In de volgende hoofdstukken van deze stu die zijn nu deze 
mededelingen over het maatschappelijk leven verzameld en 
geordend. Vit den aard der zaak zal dit feitenmateriaal ons hoofd
zakelijk bijzonderheden geven over het leven van de armen. Ge
ordend is het in hoofdstukken over voeding, dranken, kleding, 
huisvesting, arbeidsomstandigheden en zedelijkheid. Daamaast 
hebben we getracht het doel van deze studie iets ruimer te stel
len en ook een indruk te geven van de betekenis van de cholera':' 
epidemie van 1832 voor de toenmalige maatschappij als ge
heel. In verband hiermee worden ook behandeld: liefdadigheid, 
psychische reactie en statistiek, onderwerpen waarbij niet aIleen 
het leven der armen ter sprake komt. Een volledige beschrijving 
te geven van het verloop van de epidemie als zodanig, is niet onze 
bedoeling geweest; dit zou, vanwege de vele medische kwesties 
die hierbij ter sprake komen, in de eerste plaats de taak van een 
medicus moeten zijn. 

Vermeld dient nog te worden, dat we onder armen verstaan aI 
degenen welke volgens de terminologie van de doktoren van 
1832 op deze naam aanspraak kunnen maken, dat zijn zowel de 
arbeiders als de bedeelden. Brugmans onderscheidt naast de 
arbeiders nog de paupers, dat zijn zij, die "door gebreken, onwil 
of onkunde niet in staat zijn voor zich zelf te zorgen". Brugmans 
bepaalt zich dan zoveel mogelijk tot de eerstgenoemde categoriel ). 

In de practijk zaI het echter uiterst moeilijk zijn een scheiding 
aan te brengen tussen arbeiders, werkwillige bedeelden en pau
pers. Volgens Westendorp Boerma waren bijvoorbeeld de be
deelden meest ook arbeiders, de bedeling had vaak het karakter 
van "toeslag op het ontoereikende loon" en betrekkelijk weinig 
bedeelden waren volslagen werklozen 2) . Het zijn dan ook niet 
alleen onze doktoren van 1832 die geen onderscheidingen' meer 
maken tussen alles wat volgens hen tot de "geringe klassen" 
behoort, maar volgens SaaIborn is dit tot ongeveer 1880 bij alle 
welgestelde beoordelaars het geval geweest 3). 

') I. J. Brugmans, "De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw", 1929 
p. XVI. 

') J. J. Westendorp Boerma, "Johannes van den Bosch a1s sociaal hervormer", 
1927 p. 64 . 

• ) A. Saalborn, "Het ontwaken van het sociaal bewustzijn in de literatuur", 1931 
p.19. 
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VOEDING 

Brugmans noemt de voeding van den Nederlandsen arbeider 
in de 19de eeuw uiterst karig en hij citeert hiervoor o.a. De Bosch 
Kemper, al voerde deze dan ter geruststelling van zijn lezers aan, 
dat "tegenwoordig zeer zelden iemand uit volslagen gebrek aan 
voedsel sterlt" 1). Ret hoofdvoedsel van den arbeider zou de 
aardappel geweest zijn, slechts zelden met olie of vet, doch meest 
met azijn en mosterd genuttigd en aangevuld met een goedkope 
meelpap. Het gebruik van brood was schaars en dat van vlees of 
vis kwam zo goed als niet voor. Ook van 't eten van groenten 
of vruchten wordt geen melding gemaakt 2). 

Zoals van medische verhandelingen te verwachteri is, zijn de 
cholera-geschriften op het punt van de voeding over 't algemeen 
vrij uitvoerig, hetgeen ons in staat steIt de gegevens van Brug
mans met enkele bijzonderheden aan te vullen. Volgens de 
Goudse arts Buchner - wiens boekje zonder twijfel tot het meest 
objectieve behoort van al hetgeen er over de epidemie van 1832 
is geschreven - was het menu van den arbeider "met uitsluiting 
van bijna aile andere spijzen beperkt tot aardappelen, grutters
waren, kamemelk, melk en brood; vleesch, groenten en vruchten 
behoren reeds tot de weelde en overdaad" 3). Dr. Amtzenius 
schrijft over Scheveningen: "De visschers en in het algemeen de 
mindere klasse te Scheveningen voedt zich met visch, aardappe
len en boter, olie of vet en nooit komt, behalve des Zondags, bij 
dezelve vleesch op tafel!' 4). Te Zwartsluis noemt een medicus 
"vis en witte kool de meest gebruikelijke kost der arbeidende 
klasse" 5). Van de opmerkingen betreffende individuele gevallen 
noemen we de mededeling over een arm arbeidersgezin van 9 
person en te Amsterdam, wonende op een klein bovenkamertje. 
De vader van dit gezin had's middags aardappelen met gebraden 
spek gegeten: "een kost die hij meermalen gebruikte" 6). 

1) Brugmans p. 151; de Bosch Kemper p. 18 . 
• ) Brugmans ontleent zijn bijzonderheden over de voeding o.a. aan 't boekje van 

G. J. Mulder: "De voeding in Nederland in verband tot den volksgeest", R'dam 1847, 
dat echter hoofdzakelijk gaat over de vraag hoe het arbeidersvoedsel behoorde te zijn 
en heel weinig gegevens bevat over de voedseltoestand zoals die werkelijk was. 

I) Buchner p. 66. 
'J Scheveningen p. 36. 
IJ Arntzenius p. 459. 
") Arntzenius p. 678. 
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Men krijgt de indruk uit deze gegevens, dat het arbeidersvoed
sel weI iets rijker en gevarieerder is geweest dan Brugmans 
aanneemt, temeer daar, in tegenstelling met de mening van 
Buchner, vele andere doktoren meedelen, dat vruchten en 
groente er ook toe behoord hebben. Dit laatste klinkt ook niet zo 
onwaarschijnlijk, wanneer men bedenkt, dat de cholera uitbrak 
in de zomer, toen vruchten en groenten dus op hun goedkoopst 
waren. Herhaalde malen wordt bijvoorbeeld op het eten van 
kruisb'essen gewezen, vruchten die ook in 1832 weI niet overmatig 
duur geweest zullen zijn 1). De doktoren maken hier speciaal 
melding van, omdat kruisbessen, evenals andere "verkoelende 
spijzen", als een mogelijke ziekteoorzaak werden beschouwd 2). Zo 
schrijft bijvoorbeeld de commissie te Rotterdam: "Het nog aan
zienlijk getal zieke kinderen beneden 10 jaren mag welligt worden 
toegeschreven aan het onmatig gebruik van raauwe vruchten, 
welke voor minder geld in grootere hoeveelheden te verkrijgen 
waren. Wij aarzelen ook niet die oorzaak bij den geringen man in 
aanmerking te nemen". Elders in haar verslag waarschuwt deze 
commissie nadrukkelijk tegen het gebruik van "onrijpe of groen
geplukte kruisbessen" 3). Ook te Sneek acht men het wenselijk 
in het bijzonder tegen het eten van "groene of onrijpe kruis
bezien" te waarschuwen a). 

Behalve kruisbessen schijnt ook het gebruik van komkommers 
veel te zijn voorgekomen, hetgeen eveneens uit de mededelingen 
van de doktoren is op te maken, omdat deze groente ook weer tot 
de "verkoelende spijzen" werd gerekend. In Nijmegen wordt 
bijvoorbeeld het overmatig gebruik van komkommers in een 
drietal gevallen als mogelijke oorzaak van de cholera genoemd 6). 
In Utrecht heeft een schippersknecht, na een warme dag van hard 
werken, 's avonds veel komkommers met azijn gegeten 6). In 
Leiden eet een ziekenoppasser in het cholera-hospitaal 's nachts 
een gehele komkommer op 7). In den Haag heeft een kleermakers-

') Zie bijv. Arntzenius p. 580, 581. 
I) En naar moderne begrippen zeker Diet geheeJ ten onrechte. Alleen, het waren Diet 

de rauwe vruchten zelf die de ziekte veroorzaakten, maar de er op voorkomende ver
ontreinigingen. 

sJ Algemeen Verslag Rotterdam p. 48, 4. 
'J Stadsarchief "Register van bekendmakingen 1823-1834". 
0) ArntzeDius p. 622. 
") Fremery, Iste stuk, 3de Afd. p. 3. 
7) Leiden p. 76. 

EC ON.-HIST. JAARBOEK . XXII. 14 
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leerling op de dag dat hij ziek werd, een "grote hoeveelheid salade 
met komkommers" gegeten 1). 

Nu is het echter nog de vraag: van welke qualiteit was dit 
betere voedsel, deze groenten en vruchten, deze vis en dit vlees, 
dat dan blijkbaar nog niet geheel op de tafel van den arb eider 
ontbrak. Te Rotterdam en te Sneek waarschuwde men speciaal 
tegen het eten van onrijpe kruisbessen, hetgeen dus bIijkbaar 
veel voorkwam. In het cholera-hospitaal te 's Gravenhage wordt 
een jongetje opgenomen, dat na zijn middagmaal "rotte kruis
bezien" had gegeten 2). Wat de vis betreft deelt Arntzenius 
mee, dat de Scheveningers in de zomer vaak bedorven vis eten. 
Vooral tijdens de cholera-epidemie, die werkloosheid en daardoor 
meer armoede dan gewoonlijk veroorzaakte, zou het gebruik 
van "slecht en bedorven voedsel" zijn toegenomen 3). Een dokter 
te Room waarschuwt tegen het gebruik van "ziek vee, doode, 
half verrotte visch", waarvan hij "menigwerf ooggetuige" ge
weest zou zijn. En hij vervolgt: "Ook dit jaar zag ik ergens een 
kreng aan den haak hangen, die tot eenen buitengemeen lagen 
prijs werd verkocht en in zekere buurt gretig verslollden" a). 
Ook in het Algemeen Rapport van de Staatscommissie van 1831 
evenals in een instructie aan de Officieren van Gezondheid en in 
een schrijven van den Gouverneur van Utrecht aan de gemeente
besturen in zijn provincie wordt speciaal tegen het gebruik van 
bedorven vlees en vis gewaarschuwd, al weer een aanwijzing 
dus dat zulks lang niet tot de zeldzaamheden behoorde Ii). Als 
individueel geval vinden we tenslotte nog de mededeling over 
een 66-jarige visschoonmaakster te Amsterdam, die bij gebrek 
aan brood of ander voedsel haar maaltijd met rotte aal had ge
daan 8). 

Afgezien nu van bovengenoemde details wordt de mening van 
Brugmans, dat de voeding van de lagere standen globaal ge
nomen zeer schaars is geweest in de 19de eeuw, verder geheel 
door de opmerkingen van de medici bevestigd. Buchner bijvoor-

' ) Arntzenius p . 54. 
' ) Arntzenius p. 580. 
I) Scheveningen p. 43. 
') T. A. Jorritsma, "Een woord aan mijne land· en stadgenooten bij het heerschen 

van den Aziatischen Braakloop", Hoorn 1832, p. 9. 
0) Algemeen Rapport p. 16 1; Fremery 2de Stuk, 3de Afd. p. 38. 
') Arntzenius p. 686. 
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beeld verwerpt de mening als zou onmatigheid in spijs en drank 
de cholera kunnen veroorzaken, immers in dat geval zou volgens 
hem juist onder de betere standen het aantal slachtoffers het 
grootst moeten zijn. Hij acht toch het verschil in voeding tussen 
de hogere en lagere standen zo groot, "dat wat voor den fatsoen
lijken volksstand matigheid ja onthouding is, zoude bij andere 
volksstanden brasserij en overdaad genoemd worden" 1). Op
vallend is ook de raad die men te Leiden van officiele zijde aan 
den ambachtsman geeft, "om des morgens niet uit te gaan zonder 
alvorens eenig voedsel gebruikt te hebben", hetgeen al weer op 
een veelvoorkomend gebruik wijst 2). Een typerend voorbeeld 
hiervan vermeldt Arntzenius uit Amsterdam. Ret betreft hier 
"een schoenpoetser van middelbare jaren, gezond en sterk, een 
goedaardig braaf mensch, ging zich in spijs en drank nooit te 
buiten en gebruikte zelden of nooit sterken drank, leed met zijn 
talrijk gezin groote armoede". En over dezen man, wiens om
standigheden dus tevens een sprekend voorbeeld zijn, dat niet 
alleen onder paupers, werklozen en drankzuchtigen armoede 

. geleden werd, lezen we: "Den lSden Augustus had hij, zooals 
gewoonlijk, reeds vroeg zijne woning verlaten, zonder wegens zijne 
armoede iets gebruikt te hebben". De man wordt dan op zijn 
gebruikelijke standplaats plotseling door de cholera overvallen 
en moet daarom "spoedig" weer naar huis, waar hij echter toch 
pas te een uur aankomt 3). 

Een indirect bewijs van de schrale voeding waarmee de min
dere man zich tevreden moest stellen, is tenslotte nog te putten 
uit de gedragingen van de oppassers in de cholera-hospitalen. 
Deze mensen waren, zoals we in het hoofdstuk over Arbeids
omstandigheden nog zullen aantonen, afkomstig uit de lagere 
klassen, doch vermoedelijk nog niet uit de allerlaagste. De cho
lera-commissie te Rotterdam weet ons nu mee te delen, dat van 
de 129 oppassers aldaar in de cholera-hospitalen werkzaam, er 
slechts twee door de cholera werden aangetast, terwijl onder 
de overigen alleen lichte ongesteldheden voorkwamen. Deze 
laatste zouden dan "veelal uit indigestie" zijn voortgekomen, 
een buitensporigheid die de commissie zeer normaal vindt voor 

') Buchner p. 71. 
0) Leiden p. 30. 
'1 Arntzenius 687. 
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"dit soort van mensen in zulken voor hun ruimen geldelijken 
toestand" 1). Te Nijmegen krijgt een commies bij de stedelijke 
belastingen, die met vrouw en kind in niet tuime omstandigheden 
leeft, vroeger apothekersbediende is geweest en nu in het cholera
ziekenhuis als apotheker fungeert, de cholera, waaraan de "zeer 
goede tafel" van het ziekenhuis mee schuldig geweest zou zijn 2). 
Neemt men nu aan dat de "zeer goede tafel" te Nijmegen gelijk 
te stellen is met de "burgerpot" die men in Utrecht aan de sup
poosten verstrekte en die bestond uit "een goed stuk vleesch 
met aardappelen, verschillende groenten, appelen of peeren, 
ook somwijlen visch, dochgeen wijn of bier waaraan zij niet ge
woon zijn, slechts schoon water", dan was het dus naar onze 
begrippen nog geen weelderig maal, waardoor de armoedige op
passers tot indigestie werden gebracht 3). Het feit trouwens, 
dat men te Utrecht, met blijkbare voldoening over eigen 
goedgeefsheid, zo uitvoerig de bijzonderheden over het verstrekte 
voedsel weergeeft, bewijst hoe ongewoon het was, dat arbeiders 
in staat werden gesteld zich met dergelijke burgerspijzen te 
voeden. 

Dranken. Wat dronken de armen? Brugmans deelt mee: "De 
gewone drank was koffie of een zwart vocht, dat daarvoor door
ging. In de steden moest deze ten deele het drinkwater vervan
gen, omdat de putt en in de morsige volksbuurten gewoonlijk 
verontreinigd waren". Verder wijst Brugmans op het grote mis
bruik van jenever .). Westendorp Boerma spreekt van "aard
appelen met slappe koffie en thee", die vanaf het eind van de 
18de eeuw de "buiken van de Nederlandsche arbeiders" moesten 
vullen. Verder noemt ook deze auteur de jenever,die inplaats van 
bier de volksdrank begon te worden Ii). 

Wat de koffie en thee als volksdrank betreft, in de cholera
literatuur wordt hier geen enkele keer over gesproken. WeI is 
dit het geval met het water. Zoals we zagen noemt de Utrechtse 
commissie "schoon water" de gebruikelijke drank van de armen. 

1) Alg. Versl. Rotterdam p. 57. 
I) Arntzenius p . 627. . 
3) Fremery, 2de stuk p. 53. 
') Brugmans p. 153 . 
• ) J. J. Westendorp Boerma, .. Johannes van den Bosch als sociaal hervormer", 

1927, p. 60. 
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Buchner zegt van Gouda: "De volksdrank is hier water uit de 
grachten binnen de stad geschept" 1). Hoe het met dit water 
gesteld is geweest, laat zich denken als we Buchner horen ver
tellen, dat deze grachten "dagelijks de uitwerpselen en onrein
heid van ongeveer 13000 mensen moeten opnemen". Bovendien 
was er nog zeer weinig doorstroming in de grachten. De cholera
commissie te Gouda had dan ook met een modern aandoende 
scherpzinnigheid geadviseerd om de uitwerpselen van de cholera
lijders te begraven en niet in de grachten te depon~ren. "Edoch, 
zonder eenig gevolg", verzucht Buchner 2). 

Zoals we zagen kwam bij het uitbreken van de epidemie te 
Scheveningen het aan boord nemen van een vaatje Maaswater op 
een vissersschuit ter sprake. De diarrhee die op 't drinken van 
dit Maaswater volgde en die later cholerisch bleek te zijn, be
schouwden de vissers eerst als iets onbelangrijks. Na het drinken 
,van Maaswater kwam deze ongesteldheid namelijk veel voor en 
men was dan ook gewoon diarrhee te Scheveningen en elders 
,.d~ Rotterdammer" te noemen 3). Buchner wijst hier ook op en 
voegt er bij, dat van IJsselwater hetzelfde gezegd kon worden, 
ook het drinken hiervan werd gewoonlijk door diarrhee gevolgd. 
De Goudse bevolking zelf was daartegen vrijwel immuun gewor
den, doch in de Franse tijd waren van de te Gouda verblijf hou
dende Franse soldaten en Pruisische krijgsgevangenen velen ten
gevolge van 't drinken van IJsselwater gestorven A). 

Behalve het drinken van water is naar aIle waarschijnlijkheid 
het gebruik van karnemelk zeer algemeen geweest. Dit is in de 
eerste plaats op te maken uit de vele waarschuwingen van me
dische zijde tegen het drink en van karnemelk 5). Karnemelk 
gold namelijk, evenals zure wei, die we ook een enkele maal vin
den vermeld, als een "verkoelende" drank en was dus evenzeer 
schadelijk als de soortgelijke spijzen 6). Buchner wijst er ook 

') Buchner p. 74 . 
• ) Buchner p. 13, 74. 
I) Scheveningen p. 10. 
0) Buchner p. 13, 14. 
6) Zie bijv. Aig. Rapport p. 162; Arntzenius p. 220; Fremery, Iste stuk, 3de Afd. 

p. 3; Fremery, 2de stuk, 3de afd. p. 38. 
") Ook hier was ongetwijfeld, evenals bij 't aanwijzen van onrijpe vruchten als 

ziekteoorzaak, de observatie juist. AIleen de conc1usie ,zal moeten zijn, dat niet de 
karnemelk en zure wei als zodanig, maar 't feit dat deze dranken altijd ongekookt 
worden genuttigd, hun betekenis als ziektcverwekkers heeft ·vergroot. 
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speciaal op, dat in Gouda karnemelk en zeUs melk veel door het 
volk gebruikt worden 1). Dan wordt het drinken van karnemelk 
in enkele individuele gevallen genoemd. Zo bijvoorbeeld bij een 
leerlooiersknecht te Weesp, die de cholera krijgt, alhoewel hij 
zich uit angst voor de ziekte "den ganschen zomer schroomvallig 
gewacht (had) voor 't gebruik van karnemelk, salade, fruit en 
dergelijke, welke hij anders gewoon was zeer veel te gebruiken" 3). 
Te Utrecht meldt men nog, dat een kind v66r zijn ziekte veel 
koude zowel als gekookte karnemelk heeft gedronken 3). 

Wat het drinken van bier betreft, dat volgens Westendorp 
Boerm~ v66r het begin van de 19de eeuw meer algemeen in zwang 
geweest zou zijn, vinden we een geval vermeld te Den Haag, waar 
een arbeider, vader van een groat gezin, bij zijn uit een gedroogde 
schol bestaand avondmaal "veel koud water en eene kruik bier" 
drinkt. Des daags had hij bij zijn werkook reeds een "vierdevat 
dun bier en veel koud water en jenever" gedronken '). 

En nu het beruchte jeneverdrinken. We overdrijven zeker 
nauwelijks met te beweren, dat bijna op iedere bladzij van de 
cholera-literatuur de mening van de historici over het grote 
drankmisbruik van de arbeiders uit het begin van de negentiende 
eeuw wordt bevestigd. In de eerste plaats spreken de raad
gevingen aan het grote publiek, waarin steeds opnieuw met de 
grootste nadruk tegen misbruik van sterke drank wordt ge
waarschuwd, hier weer een duidelijke taaI 6). Vervolgens ont
breekt bij de mededelingen over de levensomstandigheden van de 
patienten betrekkelijk zelden de opmerking, dat de persoon in 
questie zich aan misbruik van sterke drank schuldig maakt. Of 
omgekeerd acht men 't van belang nadrukkelijk te vermelden, 
dat er in een bepaald geval geen drankmisbruik in 't spel is ge
weest. Het percentage drankzuchtigen onder de cholera-patienten 
is echter niet precies met een cijfer aan te geven, omdat tenslotte 
toch slechts bij een deel van de ziektegevallen nadere bijzonder
heden over de levensomstandigheden worden vermeld. 

Een indruk van de frequentie der qualificatie "dronkaard" 
leveren ons toch de gegevens uit Nijmegen, waar van iedere pa-

') Buchner p. 66 . 
• ) Arntzcnius p . 267. 
3) Fremery, Iste Stuk, 3de Afd. p. 13. 
oJ Wcstendorp Boerma p. 60; Arntzenius p. 505. 
oJ Zie bijv. de plaatsen aangebaald onder noot 5 van de vorige pagina. 



ARMOEDE EN CHOLERA IN 1832 215 

tient bijzonderheden genoemd staan. Het blijkt nu, dat van de 
19 volwassen mannelijke cholera-lijders te Nijmegen 7 als ge
regelde dronkaards geboekt staan, terwijl behalve deze 7 nog 3 
tenminste op de avond v66r het uitbreken van hun ziekte dronken 
waren. Van de 15 volwassen vrouwelijke patienten heten 2 aan 
de drank verslaafd 1) . 

Om eens een enkel, willekeurig voorbeeld te geven van een 
drankzuchtig patient, nemen we een geval te Den Haag. De arts 
bezoekt hier een 55-jarige, aan de drank verslaafde vrouw van 
een brievenbesteller, "evenals zij den sterken drank bemin
nende". De vrouw is zich daags te voren zozeer aan drank te 
buiten gegaim, dat de medicus haar "door dronkenschap geheel 
bewusteloos" aantreft 2). 

De opvatting nu/dat veelvuldig alcoholgebruik voorbeschikt 
maakte voor de cholera, wordt geheel door de moderne wet en
schap onderschreven. Door drankmisbruik kan n.1. gemakkelijk 
een maagcatarrh ontstaan. Hierbij scheidt de maag geen zout
zuurhoudend maagzuur meer af waardoor anders de cholera-bacil 
wordt gedood of in ieder geval onschadelijk gemaakt. Dit in 
aanmerking genomen behoeft dus het grote aantal dronkaards 
onder de cholera-patient en niet toevallig geweest te zijn en zal 
het ons geen typerend beeld geven van het drankmisbruik in 
't algemeen. Evenals bij het voedselgebruik kunnen we nu echter 
weer een maatstaf ter beoordeling van de algemene toestand 
vinden in het gedrag van de oppassers. En ook hier blijkt het dan 
niet aan veelzeggende opmerkingen te ontbreken. In Den Haag 
deeIt men over de oppassers mee "dat er verscheidene waren die 
aan misbruik van sterke dranken waren overgegeven" 3). Te 
Utrecht heet het: "Bovendien weet men, dat suppoosten uit de 
minste klassen gezocht veelvuldig zich aan sterken drank te 
buiten gaan en meermalen is dit ook in het hospitaal het geval 
geweest" '). In Rotterdam worden de oppassers als fatsoenlijke 
mensen beschouwd en een bewijs daarvoor ziet men hierin, dat 
van de mannelijke suppoosten er slechts twee wegens misbruik van 
sterken drank moesten worden ontslagen 5). Te Leiden wordt in 

') Arntzenius p . 612 c.v. 
') Arntzenius p. 506. 
0) Arntzenius, p. 354. 
4) Fremery, 2de stuk, Iste Aid. p. 53. 
0) Alg. Versl. Rotterdam p. 31. 
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't voorbijgaan meegedeeld, dat een oppasser de cholera kreeg 
"nadat hij zich des avonds aan jenever had te buiten gegaan" 1). 
Te Haarlem steIt men iemand als ziekenoppasser aan, die 'zich 
gedurende zijn ganse leven aan misbruik van sterke drank had 
bezondigd 2). 

Nu zijn er echter een paar overwegingen die ons ook de waarde 
van het gedrag van de oppassers als maatstaf voor het drankge
bruik in 't algemeen kunnen doen betwijfelen. In de eerste 
plaats schijnt er, volgens Buchner, in tegenstelling met de officiele 
medische wetenschap, onder het yolk juist de mening te hebben 
bestaan, dat alcohol een probaat middel vormde tegen de ziekte. 
Zodoende zouden dronkaards zich juist tot het ambt van oppas
ser aangetrokken gevoeld hebber' blijkbaar omdat zij zich dan 
zonder gewetensbezwaren aan hun drinkgewoontes konden over
geven en zij zich wellicht ook minder vatbaar voelden dan an
deren. Ter illustratie van zijn mening over de drankzucht van de 
oppassers vertelt Buchner het volgende over vier van deze heren 
die als "dronkaards van den eersten rang" bekend stonden en 
vier weken lang, gedurende dag en nacht, een lijder aan de cholera 
in diens huis "bijstonden": "In hunnen geliefkoosden drank 
meenden zij eenen zekeren waarborg tegen den braakloop te 
bezitten en maakten er een zoo ruim gebruik van, dat ik ter 
goeder trouw kan verklaren, geen van die vier oppassers, gedn
rende het gehele beloop der ziekte, volkomen nuchter gevonden 
te hebben" 3). 

Verdere mededelingen over het volksgeloof, dat alcohol zou 
helpen tegen de cholera vinden we bij Vrolik, die een patient 
noemt, welke bij de eerste aanval van de ziekte een "groote hoe
veelheid" sterke drank had genomen, terwijl in Leiden de volks
remedie tegen de cholera o.a. bestond nit koffie met brandewijn 
en in Utrecht nit een lepel olie met suiker gevolgd door een 
gJas brandewijn '). 

Alhoewel Buchner hier dus weinig gunstig over de motieven 
oordeelt die de mensen tot het edele verpJegersambt brachten, is, 

' } Leiden p. 77. 
2) Arntzenius p. 112. 
'} Buchner p . 77. 
') Vrolik p. 88; Leiden p. 19; Fremery, 3de stuk, 3de Afd. p. 27. Zie ook H . F. 

Tillema, "Ons Indisch Boekje", Assen 1942, dl. III p. 40, waar hlijkt dat het oDder 
ODze Indisehe oud-gasten vroeger ook gewoonte was de eholera-baeillen met aleo
holica "onder den pekel" te zetten. 
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zoals we in ons hoofdstuk over de atbeidsomstandigheden nog 
nader zullen zien, als geheel genomen zijn mening over de sup
poosten zo gunstig, dat weaan de stelling, dat aIleen dronkaards 
zich voor de hospitaaldienst meldden, toch geen geloof mogen 
hechten. Eerder kan nog als tweede oorzaak, waardoor de op
passers wellicht meer dronken dan normaal, hun vrees voor de 
ziekte genoemd worden, waarover we in ons hoofdstuk over 
arbeidsomstandigheden nog zullen spreken. 

Afgezien van individuele gevallen en speciale groepen ontbre
ken opmerkingen van de medici over drankmisbruik in het al
gemeen echter evenmin. Arntzenius deelt over Scheveningen mee: 
"Daarenboven wordt, hoewel te Scheveningen weinig zuipers 
van professie gevonden worden, er veel gebruik gemaakt van 
sterken drank" 1). In Den Haag komt de medische commissie 
tot de conclusie, dat de meeste patient en in het cholera-hospitaal 
zijn opgenomen op Maandag en Dinsdag. Zij prengt dit in ver
band met de "bekende meer losbandige levenswijze der geringere 
klasse op Zaterdag en Zondag" en voegt er nog bij: "Ook in 
deze stad toch gelijk op zoo vele andere plaatsen van ons land, 
worden door het gemeen de gedurende de afgelopene week ver
diende penningen voor een groot gedeelte in brasserij en vooral 
tot 't nuttigen van den geliefkoosden sterken drank verbruikt" 2). 
De kermissen gaven daar natuurlijk ook aanleiding toe en mede 
hierom werden dan ook spoedig na het uitbreken van de cholera 
aIle kermissen in ons land verboden. De gemeenteraad van Sneek 
ging hiertoe al over v66rdat van hogerhand het algemene verbod 
was afgekondigd en hield voet bij stuk ook toen er uit naam van 
de gehele eerzame burgerij tegen deze maatregel werd gepro
testeerd 8). 

Tenslotte vermelden wij nog een typerende opmerking van 
Buchner, die het als algemeen bekend veronderstelt, dat drank
misbruik een traditionele ondeugd is van keukenmeiden "). 

') Scheveningen p. 37. WeI sterk steekt de realistische kijk van dezen arts af bij 
de onwezenlijke, ·romantische beschouwing die in het werk "De Nederlanden. Ka
raktersch<.tsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen", 
1842, p. 42 e.v. een literator van destijds aan de Scheveningers wijdt. 

2) Arntzenius p. 513. Het feit, dat het grootste aantal patienten werd opgenomen op 
de beide dagen na de Zaterdag en de Zondag en niet op deze uitgaansdagen zelf zou ook 
verklaard kunnen worden uit de door 't aicoholdrinken opgewekte nadorst, die ook in 
den Haag weI in hoofdzaak met gracht- of ander slecht drinkwater zal zijn gestild. 

a) Gemeentearchief, Notulen van de Raad 2 Aug. 1832 . 
• ) Buchner p. 76. 
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HUISVESTING 

Met de huisvesting was het, zoals bekend is, zeer slecht gesteld 
in de 19de eeuw. De tijdgenoot De Bosch Kemper laat zich nog 
enigszins voorzichtig uit door te spreken van de schamele ge
meente die in "vele" steden in "lage bedompte, vochtige kelders 
of kleine vertrekken woont", terwijl op "sommige" plaatsen op 
't platteland "de lemen woningen nauwelijks tegen den wind be
schutten" 1). Latere historici als Brugmans en H. Roland Holst 
durven echter zonder aarzelen op dit stuk van zaken te generali
sereno De eerste schrijft: "De voorbeelden van slechte woning
toestanden liggen voor het grijpen" 2) . 

De gegevens uit onze bronnen bevestigen deze mening geheel 
en we kunnen hier dus met enkele bijzonderheden volstaan. In 
Den Haag wordt een huis vermeld, een z.g. "Ark" waarin "niets 
dan arme lieden aile op afzonderlijke vertrekken wonen". Blijk
baar dus een soortgelijke kazerne-woning als de "forten" die 
we bij Dijkhuis voor de Jordaan beschreven vinden 3). Dat het 
niet aIleen paupers waren die slecht woonden, blijkt uit een mede
deling over een S2-jarige arb eider te Amsterdam, metselaar en 
nachtwaker van beroep, die met vrouw en zeven kinderen op een 
klein bovenkamertje woont '). Ook de beruchte kelderwoningen 
komen hier ter sprake. Zo woonde een gezin van zeven per
sonen in "een kelder die onzindelijk, nauw en laag en geene zes 
oude ellen breed en vijf lang was". De morsigheid van de slaap
plaats van de kinderen deed de dokter "terugdeinzen" 6). Te 
Rotterdam leven de armen Of in kelders in de buitenstad die tij
dens hoge vloeden onder water komen te staan, Of met 12 a 14 
gezinnen in grote huizen, waarvan het heet: "Zulke woningen zijn 
bronnen van vuil en bederf van gezondheid. Zij geven stank 
rondom zich en verpesten den dampkring waarin ook de be
schaafde verpligt is te ademen" 6)! Een tekenende uitdrukking 
die er reeds op wijst, dat de cholera een stimulans kan zijn voor 

') De Bosch Kemper p. 21. 
') Brugmans p. 154; H. Roland Holst: "Kapitaal en Arbeid in Nederland", 2de 

druk p. 96. 
0) H. Tj. Dijkhuis, "De Jordaan. De ontwikkeling van een volkswijk in een grote 

stad" in Econ. Hist. Jaarboek 21ste deel p. 42; Arntzenius p. 520 . 
• ) Arntzenius p. 678. 
') Arntzenius p. 680 . 
• ) "De cholera in Rotterdam", Rotterdam 1832, p. 13,14. 
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het verbeteren van de huisvesting, een kwestie waarop we later 
nog terugkomen 1). 

De mededelingen over de volkshuisvesting in de kleine steden 
geven evenmin een aantrekkelijk beeld. De medicus Galama 
vertelt ons uit Sneek bijzonderheden over twee sjouwers, een 
van 43 jaar, "die hoogst armoedig en aan den drank verslaafd 
was" en een van 41 jaar "liefhebber van sterken drank". Ze 
wonen in hetzelfde "vertrek", waar de een den ander bij z'n ziekte 
heeft opgepast. Toch blijkt dit vertrek geen vrijgezellenwoning 
te zijn, want als medebewoonster komt ook nog ter sprake de 
vrouw van een van deze mannen en uit het gemeentearchief 
bleek ons, dat de andere sjouwer eveneens getrouwd was en vader 
van twee kinderen: zijn enige nalatenschap 2). 

Uitvoerig zijn verder de mededelingen van Arntzenius over de 
woningtoestanden te Scheveningen, die zeer slecht blijken te 
zijn. Arntzenius berekent, dat er gemiddeld 9 mensen per huis 
wonen in Scheveningen, maar dat het werkelijke getal bewoners 
zeer kan uiteenlopen. Hij schrijft: "Zoo bevatten bijvoorbeeld de 
huizenin de Weststraat, welke allen zeer klein zijn, door elkaar 
12 a 14 menschen, terwijl in de armenhuisjes welke uit een vertrek 
en een zoJdertje daarboven bestaan, tot 16 menschen hunne wo
ning vinden. Het is dan ook volstrekt geene zeldzaamheid, dat 
4, 6 en meer menschen in hetzelfde bed - indien men het een 
bed noemen mag - slapen en de ruimte der hutten is zoo klein, 
dat het mij herhaalde malen gebeurd is, dat ik zieken willende 
bezoeken, vooraf de ziekenoppassers uit het vertrekje moest ver
zoeken te gaan, ten einde de zieken te kunnen naderen." 3) 

De laatste opmerking van Arntzenius leert ons, dat, mocht de 
bekrompen behuizing in normale omstandigheden al een funeste 
invloed hebben, dit in geval van ziekte en vooral bij een epidemie 
als van de cholera met haar vele sterfgevallen en haar ziekte
verschijnselen die met de Hollandse benaming "braakloop" 
plastisch genoeg worden aangeduid, een verschrikkelijke ellende 
en vuilheid moest veroorzaken. Verschillende uitingen van de 

. doktoren wijzen hier ook op. In Leiden spreekt men van de lijken 
die zich in "sloppen en huizen" ophopen 4). Wanneer Dr. Galama 

') Zie bIz. 243. 
' ) Galama p. 5. 
3) Scheveningen p. 39, 40 
4) Leiden p. 47. 
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de bovengenoemde sjouwers bezoekt, is de een stervende, terwiji 
de familieleden van den ander voor diens begrafenis eveneens in 
het vertrek aanwezig zijn 1). Te Amsterdam wordt, nadat een 
choleralijder te bed is geholpen, diens broer ook plotseling door 
de ziekte aangetast en de geneesheer weet niet beter te doen, dan 
deze tweede patient met z'n "braakloop" maar naar buiten te 
sturen. Er was, zoals hij schrijft, "door onze tegenwoordigheid 
in den waren zin van 't woord geen plaats in het vertrek om eenen 
tweeden zieken te verzorgen" 2). 

Wat de vuilheid aangaat, de opmerkingen over slechte huis
vesting worden heel vaak, en zeker afgezien van de bijzondere 
omstandigheden door de cholera veroorzaakt, gecombineerd 
met klachten over onzindelijkheid. Brugmans neemt aan, dat, 
vergeleken met de stad, op 't ,platteland "de onreinheid, de 
stank" in ieder geval ontbraken 3). Gegevens over het eigenlijke 
platteland komen nu in de cholera-literatuur zo goed als niet 
voor, maar in klein ere steden en in een vissersdorp als Scheve
ningen kon de vuilheid toch nog erg genoeg zijn. Arntzenius deelt 
ons over Scheveningen het volgende mee: "De zindelijkheid zoo
wellangs de wegen en stegen in de achterbuurten als jn de huizen 
zelf, laat zeer veel in dit dorp te wenschen over en menigmaal 
ben ik in de gelegenheid geweest, over de ver gedrevene morsig
heid in de hutten, vooral der visschers, arbeiders en bedelaars 
verbaasd te staan. De stank welken men vooral in den zomer ge
waar wordt, gedeeltelijk van de vuiligheid welke in de achter
buurten langs de straten gevonden wordt, die zeer vermeerderd 
wordt, doordat er geene secret en in het dorp zijn, gedeeltelijk 
door het droogen der visch is dikwijls ondragelijk". Hierop voIgt 
dan een beschrijviug van "grombakken", bestemd voor de in
gewanden van de vis en van de z.g. "brandputten", bestemd voor 
bluswater, doch in werkelijkheid vergaarbakken van vuil, "die 
eenen zoo ondragelijken stank van zich geven, dat de regering 
aIle middelen heeft moeten te baat nemen, om dezelve zoo spoedig 
mogelijk bij deze gelegenheid te bedekken" C). Deze laatste op
merking levert ons dus meteen een eerste voorbeeld, dat ook reeds 

' ) Galama p. 6. .) Arntzenius p . 200. .) Brugmans p. 156 . 
• ) Scheveningen p. 37,38. Zie ook Van Andel, jrg. 1939, p. 2620, ovpr de "verpes

tende stank" die er een honderd jaar geleden in Gorinchem kon heersen door slagers
afval enz. 
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in 1832 de cholera aanleiding heeft gegeven tot verbetering van 
misstanden. 

Wat de kleinere steden aangaat, te Zwolle spreekt een dokter 
van een "ongelooflijke onzindelijkheid bij opeenhoping van men
schen in kleine vertrekken"; te Amersfoort schrijft men de hevig
heid van de cholera aldaar o.a. toe aan de "verr.egaande on
zinde1ijkheid der vrouwen"; terwijl een medicus uit N. Brabant 
zich laat ontvallen, dat een werkman in een tabakswinkel, die 
hij niet tot de "heffe des volks" rekent en die een geregeld leven 
leidde, "voor zijn stand met zijn huisgezin zindelijk leefde" 1). 

De gegevens aangaande de zindelijkheid in de grote steden 
leveren geen nieuwe gezichtspunten. Een mededeling uit Utrecht 
leert ons echter, dat ook de armen die door de officiele liefdadig
heid werden verzorgd, niet altijd op een oud-Hollandse zindelijk
heid van hun behuizing konden roemen. Van een "bestedeling
huis" aldaar heet het n.1.: "dit ten uiterste onzindelijke huis" 2). 
Opmerkenswaard is het in verband met voeding en zindelijkheid 
tenslotte nog, dat een dokter te Den Haag het als algemeen be
kend veronderstelt, dat de "geringe klassen" bijna altijd aan 
wormen lijden 3). 

KLEDING 

In tegenstelling met de mening van De Bosch Kemper over 
voeding en huisvesting luidt zijn oordeel over de kleding van 
de armen vrij gunstig. De Bosch Kemper schrijft: "Gebrek aan 
kleeding bestaat er in ons Vaderland zeer weinig. In de huis
gezinnen, waar eenige orde, eenige zuinigheid, eenig overleg 
heerscht, vindt men de leden des gezins allen genoegzaam ge
kleed" '). Brugmans aanvaardt het oordeel van' De Bosch Kem
per met enige reserve, doch hij heeft te weinig bijzonderheden 
over de kleding gevonden, om er veel tegenover te kunnen stel
len 6). 

In het algemeen gesproken is het natuurlijk moeilijk om juist 
bij zo iets als kleding een objectieve maatstaf aan te leggen voor 

') Arntzenius p. 633, 416, 275 . 
• ) Fremery, 2de Stuk p. 60. 
3) Arntzenius p. 178. 
f) De Bosch Kemper p . 20. 
0) Brugmans p. 153. 
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een te veel of een te weinig, maar op te merken valt toch, dat de 
medici van 1832 zeker weinig minder pessimistisch oordeelden 
over de kleding, dan over de voeding en de huisvesting van de 
armen. Zo merkt men te Leiden op, dat het, met 't oog op de 
cholera, zo wenselijk zou zijn de armen "behoorlijk van wollen 
dekens" te voorzien. Veelbetekenend is ook, dat er hier van 
overheidswege bezwaar tegen wordt gemaakt om de kleren en 
't beddegoed van choleralijders te verbranden, in verband met 
de vele behoeftigen. Blijkbaar dus, omdat het bezit aan kleren 
daar toch al zo gering was. Aan de menigte, die bij het cholera
bureau te Leiden hulp komt halen, wordt, behalve allerlei andere 
middelen, ook "deksel" en "kleederen" uitgereikt 1). Over 
Amsterdam schrijft Vrolik, dat de cholera-commissie aldaar de 
voorzorg heeft genomen om hulp te bieden aan de schamele 
gemeente, "bij welke het gewoonlijk aan alles ontbreekt, waarvan 
in de behandeling van deze verschrikkelijke ziekte de goede uit
komsten vooral afhangen, aan deksel, kleeding, brandstoffen en 
voedsel" 2). Te Gouda noemt Buchner de kleding "slecht en 
vooral die der vrouwen en kinderen ontoereikend voor een be
hoorlijke verwarming" 3). Een oordeel dus, dat aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat. Buchner wijst er ook op, dat kleding en 
beddegoed van overleden cholera-patient en publiek worden 
verkocht ' ). Soms zijn het aIleen verdachte goederen, bij geruchte 
van cholera-lijders afkomstig,. en deze worden dan "door lieden 
uit den behoeftigen volksstand voor kleine prijzen gekocht, om 
zich eene zoogenaamde kermisverknapping aan te schaffen" 6). 
Als De Bosch Kemper zegt, dat hij dikwijls verwonderd staat 
over de "goede kleeding der schamele gemeente", dan blijkt uit 
de mededeling van Buchner weI, dat het soms duistere wegen 
waren, waarlangs de armen zich van hun "knappe" kleren voor
zagen 6). 

Bij de mededelingen over individuele gevallen van gebrek aan 
kleding is het opmerkelijk, datdriemaal melding wordt gemaakt 
van arbeiders die de gehele dag in de regen hebben gewerkt en 

I) Leiden p. 30, 26, 158 . 
• ) Vrolik p. 13. 
") Buchner p. 67. 
' ) Buchner p . 100. 
0) Buchner p. 23. 
') De Bosch !< ~mpcr p. 20. 
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dan, doornat thuisgekomen, met hun natte kleren aan naar bed 
zijn gegaan 1). De conclusie ligt voor de hand, dat deze mensen 
noch een tweede stel kleren noch voldoende dekens hebben be
zeten om zonder kleren in bed warm te kunnen worden. Een 
van deze gevallen betreft ook geen pauper of dronkaard, maar een 
arbeider van 64 jaar, wiens levenswijze "stil en ingetogen doch 
niettemin zeer armoedig" wordt genoemd en die de gehele dag 
v66r het uitbreken van zijn ziekte "onder zwaren regens in het 
land bezig is geweest met het uitbaggeren van sloten". 

Speciaal dergelijke grondwerkers zullen, vooral wat de been
bedekking aangaat, in veel gevallen weI geen voldoende kleding 
gehad hebben, om zich tegen de ongemakken van hun yak voI
doende te beschutten. Zo lezen we van een arbeider van 32 jaar te 
Nijmegen, gehuwd, van sterk "ligchaamsgestel" en niet geheel 
geregeld levend, dat hij bij het uitgraven van een sloot "meestal 
met de beenen in het water heeft gestaan" 2). Een arbeider uit 
Den Haag van 42 jaar, "vader van een taIrijkhuisgezin" en van 
"eenen sterken ligchaamsbouw, een ruw, voortvarend, driftig en 
bij drift schier ontembaar mensch, armoedig en sterk aan den 
drank overgegeven", is in zijn funetie van "stadsarbeider" enkele 
dagen met grondwerk bezig geweest, waarbij .hij "van des mor
gens vroeg tot des avonds laat 6 voet onder den grond en 41/. 

voet beneden het peil van het water, biootsvoets, op eenen moe
rassigen grond heeft gestaan" 3). 

Vit de bovengenoemde, uitvoerige bijzonderheden blijkt dus 
eveneens, dat deze twee mannen, en speciaal dan de laatste, on
danks hun ongeregeide levenswijze nog tot zware en ongezonde 
arbeid in staat waren. Aangenomen, dat wij hier niet met buiten
landers te doen hebben - en dat is gezien hun namen niet waar
schijnlijk - vormen zij dus een toch weI typerende uitzondering 
op de regel, dat in 't algemeen volgens Westendorp Boerma ons 
proletariaat reeds vanaf het begin van de 19de eeuw te slap was 
om nog zware arbeid te kunnen verrichten, waardoor de komst 
van vele buitenlanders in ons land te verklaren is t). 

') Arntzenius p. 267, 469; Fremery, 2de stuk, 2de Afd. p. 39 
• ) Arntzenius p. 623. 
') Arntzenius p. 505 . 
• ) Westendorp Boerma p. 60; zie ook Brugmans.p . 169. 

• 
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Mededelingen over de arbeidsomstandigheden van een geheele 
groep van arbeiders geeft alleen Buchner en weI over de 
pijpenmakers en -maaksters en over de vlashekelsters te Gouda. 
Volgens Buchner verrichten de pijpenmakers hun werk "bin
nenshuis, doorgaans in ongezonde verblijven met schadelijke 
uitwasemingen vervuld, verwekt door het bijeen zijn van vele 
menschen, door de uitwaseming van de natte klei, die de pijpen
maker verarbeidt en door het stoken van kagchels om pijpen te 
droogen" 1). Buchner schrijft het aan deze ongezonde arbeids
omstandigheden toe, dat er onder de pijpenmakers veel cholera 
voorkomt en hij noemt als voorbeeld een fabriek waar van de 100 
arbeiders er 27 door de braakloop worden aangetast 2). Aangaande 
de vlashekelsters schrijft Buchner: "De hekelsters verrigten hun 
werk in vochtige bedompte hokken of voorhuizen, in eene wolk 
van stof, met openstaande luiken of ramen, om het stof te ver
drijven, maar staan daardoor onafgebroken aan togt en koude 
bloot" 3). 
. De verdere mededelingen van de doktoren over arbeidsom
standighedenbepalen zieh, behalve dan wat betreft de ziekenhuis
oppassers waarover zo dadelijk meer, tot individuele gevallen. 
Voorbeelden hiervan zijn de bijzonderheden meegedeeld over de 
grondwerkers op bIz. 28. Buchner spreekt nog van een metse
laarsknecht van 92 jaar en van een arbeider in een pottenfabriek 
die ,,'s avonds bij zijnen arbeid" door de cholera wordt over
vallen '). Als geheel genomen zijn de mededelingen over de indi
viduele gevallen echter te incidenteel om typerend te zijn. 

Vervolgens dan de vrij volledige bijzonderheden over een 
categorie van arbeiders en weI de ziekenoppassers. Wat hun 
herkomst betreft, in Den Haag heten ze afkomstig uit de "laagste 
klasse" 6). In Utrecht zijn ze "uit de minste klassen gezocht" 
en uit de opmerking dat "zelfs de minste suppoost, alhoewel 
daarvan zijn bestaan afhing", blij was toen het hospitaal kon 
worden gesloten, blijkt dat een deel van hen tot de werklozen 

' ) Buchner p. 67. 
' ) Buchner p. 84 . 
3) Buchner p. 67 . 
• ) Buchner p. 66, 39 . 
• ) Arntzenius p. 356. 
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had behoord 1). Ook te Gouda zijn de oppassers voornamelijk 
vroegere werldozen, maar, zegt Buchner, dan toch de beste onder 
hen. Het zijn degenen die, hoewel "door verduurde armoede en 
ellende neergebogen", toch hun gevoel van eigenwaarde behiel
den en niet wilden bedelen, maar iedere gelegenheid tot werken 
aangrepen, ook al betrof het de arbeid iIi de cholera-hospitalen, 
waarvan ze het gevaarlijke weI degelijk beseften. Ais voorbeeld 
kan dienen een SO-jarige, door Buchner genoemde man, die zeer 
verheugd was met zijn aanstelling als oppasser, waardoor hij 
zich zelf "ee~ goede verpleging en aan .zijn huisgezin eene toe
reikende verzorging verschafte". Buchner protesteert dan ook 
tegen de mening als zouden de oppassers en oppasters "gelijk 
men veelal wil doen voorkomen" tot het "uitschot der maat
schappij" behoren 2). En we mogen aannemen, dat hij hierin 
gelijk gehad heeft; de allerslechtste en geheel verpauperde ele
menten weerde men, zo zij al de fut hadden om zich te melden, 
toch zeker zoveel mogelijk. Roewel uitgaande van ondervindingen 
in het buitenland, geeft de Staatscommissie van 1831 de toestand 
zeker nog het duidelijkst weer door eenvoudig aan te nemen, dat 
de oppassers tot "de geringe volksklasse" behoren en, zoals 
men er lakoniek bijvoegt, "uit armoede zich tot deze dienst laten 
gebruiken" 3). 

Ret feit, dat er zich nu, zoals we straks zullen zien, bijna overal 
voldoende mensen beschikbaar stelden voor het gevaarlijke werk 
in de hospitalen, is indirect we~r een bewijs, dater in ons land, 
ondanks de milde bedeling, juist onder de werkwillige arb eiders 
nog armoede geleden werd, maar ook, dat het met de "arbeids
schuwheid", zoals Westendorp Boerma 't noemt, nog nie~ zo erg 
was als weI wordt aangenomen '). 

Van enige geschooldheid voor hun werk zal uit den aardder 
zaak bij het overgrote deel van deze oppassers geen sprake ge
weest zijn. Er waren er onder met een voor een ziekenoppasser 
zeer eigenaardig verleden, zoals we zo dadelijk zullen zien. Een 
indruk van de arbeid die ze moesten verrichten, krijgen we uit 
een instructie voor de cholera-suppoosten afgedrukt in het boek 

') Fremery 2de stuk, Iste Afd. p. 53, 57 . 
• ) Buchner p. 94, 89, 94. 
") Alg. Rapport p . 63. 
") Zie over deze bedeling en over de arbeidsschuwheid bijv. Westendorp Boerma 

p. 62. 
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van Fremery. Genoemd worden hierin het reinigen van de pa
tienten, het assisteren bij het baden, het toedienen van genees
middeIen, voedsel en drank, terwiji speciaal aan de vrouweIijke 
suppoosten ook het zetten van lavementen en bloedzuigers was 
toevertrouwd 1). Vit deze opsomming bIijkt dus, dat het werk • 
weI clegelijk bestond uit verplegen in de eigenlijke zin van het 
woord en niet alleen uit oppassen in de zin van eenvoudig be
waken. 

Het oppasserswerk in het cholera-hospitaal zal echter vooral 
ook zwaar geweest zijn door de nauwe aanraking met de dood, 
die er mee gepaard ging. De doktoren merkten dit ook weI op. 
Te Utrecht schrijft men: "la, waarlijk een gewoon hospitaal 
mag zijn onaangenaamheden meebrengen, een hospitaal echter 
alleen voor choleralijders ingericht, drukt, ja ploft, en ziel en 
ligchaam, ja zelfs van den hardvochtigsten, te zeer ter neder" 2). 
Te Den Haag constateert men dan ook, dat veel oppassers bang 
zijn en soms vol vrees 't ziekbed naderen. Een vrouwelijk sup
poost van een "zeerteederenzenuwachtiglichaamsgestel"isbijv. 
"zeer bevreesd voor de ziekte" en valt soms flauw bij 't zien van 
ernstige patienten 3). Buchner vertelt ons over een drietal op
passers enkele bijzonderheden en bij aIle drie constateert hij met 
blijkbare voldoening een gemis aan gevoeligheid. Speciaal over 
een van hen is hij goed te spreken. Hij beschrijft hem als voIgt: 
"Een man van ruim veertig jaren, die 18 jaren op een oorlogschip 
gevaren had, een sterke drinker, die geene vrees kent, driftig en 
opbruisend maar onverschillig en gevoelloos voor alles wat an
deren betrof" ') . 

Hoezeer de oppassers door angst bevangen konden worden, 
blijkt uit Buchner's verhaal over een tweede oppasser, "een ro
buste, sterke man uit den boerenstand, wiens zenuwen voor ge
wone indrukken niet zeer aandoenlijk waren." Deze man wordt 
na een verblijf van tien dagen in het hospitaal zo bang, dat hij 
zijn onmiddellijk ontslag vraagt. Buchner weigert dit voor die 
dag en sluit 's avonds bij zijn vertrekhet ziekenhuisaf. Direct 
daarop klimt de oppasser even weI over de omheining en ont-

1) Fremery, 2de stuk, lOde en Ilde bijlage • 
• ) Fremery, 2de stuk, Iste Afd. p. 57 . 
• ) Amtzenius p. 355. 
'J Buchner p. 89. 
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vlucht 1). Het voorschrift te Utrecht, waarin het den oppassers 
uitdrukkelijk verboden wordt het ziekenhuis zonder toestemming 
van de doktoren te verlaten, houdt wellicht ook verband met 
een dergelijke neiging tot vluchten 2). 

Toch constateert Buchner, dat over het algemeen de oppassers 
hun eerste angst weI weten te overwinnen S). Ook te Utrecht wa
ren de oppassers, ondanks de spoedige dood van enkele van hen, 
kloekmoedig op hun post gebleven en ze weigerden zelfs om in 
aparte kamertjes te slapen, doch deden dit bij voorkeur in lege 
kribben, "dikwijls naast de ergste cholera-lijders, die zoo de laat
ste adem uitbliezen" 4). Te Rotterdam noemen de doktoren 
eveneens de oppassers "meest allen onbevreesd" en zelfs "mede-
lijdend" 5). ~ 

In hoeverre was nu de angst van de oppassers gerechtvaar
digd? Eigenaardig genoeg bleek het gevaar dat ze liepen, wan
neer men tenminste de uiteindelijke sterftekans rekent, sterk 
mee te vallen. In Rotterdam stierven twee van de 129 oppassers 
die in totaal in de beide cholera-ziekenhuizen werkzaam waren 
geweest 6). In Den Haag sterft een van de veertig, in Gouda een 
van de negentien oppassers, in Nijmegen een oppasser-apotheker 
van de drie en twintig personen die er in totaal in 't hospitaal 
werkzaam zijn 7). Te Haarlem sterven twee en te Purmerend een 
oppasser, zonder dat het totale aantal, werkzaam in 't hospitaal, 
wordt genoemd 8). Te Utrecht deelt men aIleen mee, dat er spoe
dig enkele oppassers bezweken, zonder verder cijfers te noemen 8). 

Nu is echter het aantal oppassers dat aan de ziekte geleden 
heeft zonder er aan te bezwijken, om nog niet te spreken van de 
lijders aan de z.g. "cholerine", d.w.z. de lichte vorm van cholera, 
ongetwijfeld vee! groter geweest en deze kans was op zich zelf 
natuurlijk ook al kwaad genoeg. Nauwkeurige cijfers hierover 
geeft men o.a. te Gouda, waar tegenover het ene sterfgeval vijf 
uitgesproken ziektegevaUen staan, terwijl al de negentien oppas-

1) Buchner p. 88. 
') Fremery, 2de stuk, I Ide Bijlage. 
') Buchner p. 94 . 
• ) Fremery, 2de Stuk, Iste Aid. 42, 54. 
6) Aig. Verslag Rotterdam p. 31. 
0) AJg. Verslag Rotterdam p. 57. 
') Arntzenius p. 355, 628; Buchner p. 92. 
8) Arntzenius p. 218, 113 . 
• ) Fremery 2de stuk, Iste Afd. p. 42. 
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sers weI enige dagen aan "choierine-toevallen" hebben geleden 1). 
In Nijmegen teide men twee zware · zieken, waaronder het ene 
sterfgeval, en bovendien nog zes Iichte patienten. In Haarlem 
was het aantal patient en onder de oppassers in totaal vier, de twee 
gestorvenen inbegrepen. In Den Haag was het ene sterfgeval te
yens het enige ziektegevaI, behalve nog twee andere oppassers bij 
wie alleen "bedenkelijke verschijnselen" waren waargenomen. 
Ook te Rotterdam zouden de twee gestorven oppassers de enigen 
geweest zijn, die door de ziekte werden aangetast 2). Te Leiden 
wordt aIleen meegedeeld, dat er zeventien oppassers aan de ziekte 
hebben geleden, zonder dat we vernemen hoeveel hiervan ge
storven zijn, noch hoeveel het aantal oppassers in totaal heeft 
bedragen 3). Ook te Purmerend horen we aIleen, dat aIle oppassers 
aan "diarrhoea cholericus" hebben geleden. 

Spreekt men over de sterftekans van de oppassers, dan ligt de 
vraag voor de hand: hoe stond het in dit opzicht met de doktoren? · 
Het blijkt dan, dat er tijdens de epidemie van 1832 in Nederland 
niemand van de artsen aan de cholera is gestorven C). Verberne 
neemt dus ten onrechte aan, dat er weI verschillende medici be
zweken zuilen zijn 5). Hij noemt 6en voorbeeld, de Rotterdamse 
geneesheer Jan Boonacker, doch deze stierf in 1833. 

Toch krijgt men niet de indruk uit de geschriften dat de medici 
zichzelf op enigerlei wijze ontzagen of zelfs maar een grote mate 
van voorzichtigheid in acht hebben genomen. Nemen we bijvoor
beeld wat ijver en plichtsbetrachting betreft Dr. Galama te 
Sneek, die schrijft: "De schamele gemeente had ik reeds lang te 
voren en bij aanhoudendheid aangemaand, om, bij het geringste 
teeken van onpasselijkheid, zoowel bij dag als bij nacht, dadelijk 
mijne hulp in te roepen, welk een en ander mij vele moeite heeft 
veroorzaakt, doch nu tevens aangename herinneringen heeft 
achtergelaten" 6). Aangaande de voorzichtigheid had reeds de 
Staatscommissie van 1831 in het buitenland geconstateerd, dat 
de lijkopeningen "zonder eenige voorbehoed-maatregelen werden 
verrigt" en dat men zonder schroom de lijken aanraakte 7). Een-

1) Buchner p. 92. Zie over deze cholerine het hoofdstuk "Psychische Reactie" . 
• ) Alg. Verslag Rotterdam, p. 57. 
0) Leidcn p . 214. 
oJ Fremery, 3de stuk p. 73, noot. 
oJ Verbernc p. 187. 
oJ Galama p . 27. 
' ) Alg. Rapport p. 79. 
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zelfde houding dus als bijvoorbeeld een paar doktoren in Den 
Haag aannamen, die verklaarden, dat zij zich bij lijkopeningen 
van cholera-patient en meerdere keren hadden gewond en be
weerden: "Zelfs bragten wij dikwijls een gedeelte van het darm
kanaal aan onze lippen". Een oppasser, die in 't geheel niet bang 
was voor de ziekte, kon er door deze zelfde doktoren toe worden 
gebracht, om van de "uitgebraakte stof van cholera-lijders" te 
pro even I)! 

Ziektegevallen kwamen er, tenminste in lichte graaa, echter 
weI voor onder de doktoren. Buchner deelt mee, dat hij en zijn 
zoon, eveneens dokter aan het hospitaal, beide aan "cholerine" 
hebben geleden 2). Een van de geneesheren te Nijmegen beschrijft 
uitvoerig hoe hij zelf, tijdens zijn dienst in het hospitaal, door 
"voorboden van cholera" wordt overvallen 3). Te Rotterdam 
constateert men echter nadrukkelijk, dat niemand van de genees
kundige staf ziek is geweest en ook geen enkele van de geestelijken 
"die zoo ijverig en getrouw de zieken hunner gemeenten bezocht 
hebben". Ook te Purmerend zijn "doctoren en predikanten" 
allen gezond gebleven. Te Gouda heet het daarentegen, wat de 
geestelijken betreft: "AI de heeren pastoors hebben aan ongesteld
heden geleden, met choleraverschijnselen en toevallen" 6). 

Vermoedelijk heeft het uiteenlopend oordeel van de medici 
over de besmettelijkheid van de cholera nog weI eens invloed 
gehad op. het constateren van speciaal de lichte ziektegevallen, 
maar over het algemeen blijkt uit onze cijfers toch duidelijk, dat 
sterfte noch ziekte groot is geweest onder de verschillende groe
pen die uit hoofde van hun beroep met de cholera in aanraking 
kwamen. Men kan hierin nog weer eens een bewijs zien, hoezeer 
armoede voorbeschikt maakte tot de cholera, immers ook de 
ziekenoppassers waren weI uit de armen voortgekomen, maar 
leefden tijdens de epidemie toch geheel van hen geisoleerd in 
bet ere materiele en hygienische omstandigheden. 

Behalve de dus vrij hoge eisen aan de handigheid en het geeste
lijk weerstandsvermogen van de oppassers gesteld, kwam nog de 

') Arntzenius p. 360, 361. 
') Buchner p. 92 . 
• ) Arntzenius p. 628. 
') Alg. Verslag Rotterdam p. 57 . 
• ) Arntzenius p. 218. 
0) Buchner p. 92. 
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moeilijkheid van de lange werktijden, zoals ook niet anders te 
verwachten is voor het begin van de 19de eeuw. Mededelingen 
over de werktijden vinden we te Utrecht, waar de suppoosten 
eerst een volle 24 uur de wacht hadden en daarna huishoudelijk 
werk moesten doen en boodschappen buitenshuis verrichten. 
Het laatste geschiedde echter met goede bedoelingen, want dit 
"stelde deze lieden in de gelegenheid ook dagelijks de heilzame 
vrije lucht te genieten" 1). Een gunst die men ook weer niet te 
licht moet achten, want te Haarlem werden bijvoorbeeld de op
passers, uit vrees voor overbrenging van besmetting, gedurende 
de ganse tijd dat de epidemie heerste, binnenshuis gehouden 2). 

Met drie mannelijke suppoosten plus een ziekenvader en 
drie vrouwelijke plus een ziekenmoeder en een tijdelijke helpster 
voor de was - behoudens dan natuurlijk de geneeskundige staf 
bestaande uit een geneesheer, een assistent-geneesheer, een chirur
gijn en een apotheker, benevens nog een oeconomicus - kon men 
te Utrecht al de voorkomende werkzaamheden verrichten voor 
een aantal lijders, dat tegelijkertijd nooit meer dan zeventien 
heeft bedragen. Toch vergde dit blijkbaar van ieder nog zoveel 
werk, dat men "slechts als het ware terloops kon eten, drinken of 
slapen" en hierdoor is zonder twijfel ook te verklaren, dat de op
passers in de kribben naast de choleralijders wilden slapen; ze 
kondi:m zoo beter ieder moment van rust benutten, dan wanneer 
ze in de afzonderlijke kamertjes verblijf hielden. Het aantal 
verplegers was ook minder dan de Staatscommissie van 1831 
als norm had gesteld; deze achtte nJ. behalve de geneeskundige 
staf voor zestien cholera-lijders wenselijk: een ziekenvader, zes 
ziekenoppassers, twee oppasters, een keukenmeid, twee bedien
den voor de keuken en een portier, dus in totaal dertien man aan 
lager personeel, tegen de acht a negen in Utrecht aangesteld 3). 

In Den Haag liet men de oppassers twee dagen en twee nachten 
aaneen bij een ziekbed waken, waardoor zij, zoalsdroogwegwordt 
opgemerkt, "de noodzakelijke nachtrust" niet kregen. Wanneer 
dan later meer suppoosten zijn aangesteld, kunnen de wakers om 
de 24 uur worden afgelost 4) . 

I) Fremery, 2de stuk, Iste aid. p. 52 e.v. 
=) Arntzenius p. 113. 
3) Alg. Rapport p. 169 . 
• ) Arntzenius p. 355. 
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Wat waren nu de materiele voordelen die tegenover de boven
genoemde, aan het oppasserswerk verbonden, bezwaren stonden ? 
In de eerste plaats kost en inwoning. En dat deze kost van goede 
qualiteit was hebben we reeds kunnen zien. Ten tweede natuurlijk 
een geldelijk loon, waarover alleen de commissie te Rotterdam 
bijzonderheden meedeelt en weI, dat dit loon 10 gulden per week 
bedroeg, terwijl reservekrachten, die moesten invallen zodra de 
ziekte bijzonder hevig mocht worden, al vast 2,50 gulden per 
week ontvingen 1). Een tweede gegeven over het loon van de op
passers vinden we nog in een schrijven van den Directeur-Generaal 
van Oorlog aan de Officieren van Gezondheid, waarin wordt voor
geschreven, dat het dagloon van mannelijke en vrouwelijke op
passers in militaire hospitalen, ter gelegenheid van de cholera 
aangesteld, niet meer mag bedragen dan 60 cents per dag plus 
voeding, terwijl dat van een ziekenvader niet meer dan I gulden 
per dag plus voeding mag zijn 2). 

Verschil in beloning tussen mannen en vrouwen wordt dus niet 
voorgeschreven en ook te Rotterdam vinden we hierover niets 
vermeld. Aangenomen mag dus worden, dat de beloning van deze 
beide categorieen gelijk is geweest, hetgeen gezien de aard van 
hun werk ook wel waarschijnlijk is. Wellopen de Ion en te Rot
terdam en die in de militaire hospitalen nogal uiteen, maar er 
van uitgaande, dat het cijfer van Rotterdam de gemiddelde 
loonshoogte in de burgerziekenhuizen het meest nabij komt, 
kunnen we concluderen, dat het aan de oppassers toegekende 
loon niet gering is geweest, vooral ook gezien de vrije kost en in
woning, die er nog bijkwamen. 

Ter vergelijking citeren we de samenvatting van Brugmans' 
beschouwingen over de loonshoogte tijdens het midden van 
de vorige eeuw: ,;Overziet men het geheel der loonbedragen die 
in het midden der eeuw werden betaald, dan blijkt, zeer in 't al
gemeen genomen, de verdiellste voor volwassen mannen gemid
deld f 1,- per dag te hebben bedragen" 3). Omstreeks 1830 zal 
dit bedrag nog iets lager zijn geweest, daar van 1819 tot 1853 de 
lonen ruwweg nog met een 10% zoudenzijngestegen 4). Boven
dien neemt Bmgrnans het gemiddelde over de gehele lijn, dus 

1) Alg. Verslag Rotterdam p. 30. 
' ) Fremery, 2de stuk, 2de Bijlage. 
8) Brugmans p. 129. 
0) Brugmans p. 124. 
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van geschoolde en ongeschoolde arbeid en de oppassers werden 
gerecruteerd uit in ieder geval voor dit werk ongeschoolde 
krachten. 

In verhouding nog hoger waren de lonen van de vrouwelijke 
krachten. Volgens Schilstra waren toch in het algemeen in de 
19de eeuw de lonen van de vrouwen aanzienlijk lager dan die 
van de mannen. Om ook een voorbeeld uit Rotterdam te nemen: 
daar bedroeg het loon in 1855 in de kledingindustrie f I ,50 a 
4 gulden per week en de lonen in de kledingindustrie waren zeker 
niet van de laagste 1). 

Het is zodoende blijkbaar weI gelukt, om door het beloven van 
deze betrekkelijk hoge lonen de afkeer tegen het cholera-hospitaal 
te overwinnen. Speciaal te Rotterdam wordt melding gemaakt 
van eell grote toeloop van gegadigden 2). De overige commissies 
delen hierover niets mee, men mag dus aannemen, dat er zich bij 
dit werven van oppassers geen moeilijkheden hebben voorgedaan. 
AIleen te Ophemert waren er "voor geen geld" oppassers te 
krijgen, hetgeen in een naburig dorp ook het geval geweest was, 
waarop een korporaal zich "onverschrokken en trouw, zonder 
eenige toezegging van belooning" als oppasser beschikbaar had 
gesteld 3). 

Wat brachten de oppassers nu van het werk terecht, een vraag 
die ons interesseert in verband met het probleem in hoeverre de 
Nederlandse (werkloze) arbeiders uit het eerste gedeelte van de 
19de eeuw in het algemeen nog tot enige behoorlijke arbeids
prestatie in staat waren, een mogelijkheid waarover door de his
torici ook al weer niet gunstig geoordeeld wordt ') . Gesproken 
hebben we reeds over 't zedelijk gedrag van de oppassers, waarbij 
een neiging tot drankmisbruik en indigestie viel op te merken, 
zonder .dat dit echter, in het raam van de tijd gezien, buitenge
woon genoemd mag worden. 

Wat nu de eigenlijke arbeidsprestaties betreft,lopen de oorde
len uiteen. De doktoren in Den Haag achten het vanzelfsprekend, 
dat de oppassers, uit delaagste standen voortkomend, "zeer lomp 
en dom" zijn en dat ze "soms hunne bezigheden niet zoo als het 

') w. A. Schiistra, " Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland 
in de tweede helft der 1ge eeuw", Amsterdam 1940, p . 46, 45. 

I) Alg. Verslag Rotterdam p. 30. 
0) Arntzenius p . 213 . 
• ) Zie Westendorp Boerma p. 59. 
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behoort verrigten". Aan stevige aansporingen zal het hun anders 
weI niet ontbroken hebben. De doktoren laten zich namelijk 
door de slordigheid van de oppassers "al ligt door drift vervoe
ren", zelfs de ene arts bij wie deze "gemoedstoestand" steeds 
een "bedenkelijke" aanval van diarrhee ten gevolge heeft. Het
geen dan weer als een bewijs werd gezien van de grote invloed van 
de geestestoestand op de vatbaarheid voor de cholera 1). Behalve 
te Den Haag heeft men 't ook te Leiden zeer moeilijk gevonden 
de oppassers - "dikwijls tot geheel ander werk opgeleide men
schen" - enig begrip van verpleging bij te brengen 2). 

Een gunstig oordeel over de prestaties van de oppassers horen 
we daarentegen te Utrecht ; de artsen schrijven hier over de sup
poosten: "Zij gedroegen zich omtrent de zieken met voorbeeldigen 
ijver" en: "Zij bleven zich kloekmoedig en lofwaardig gedragen "3). 
Ook te Gouda is men goed over hen te spreken en vooral ook te 
Rotterdam, waar we lezen, dat de meeste oppassers "ijverig en 
velen ook met grote handigheid" hun werk volbrengen C). Mis
schien dat de lonen in Rotterdam toch extra hoog geweest zijn 
-- vandaar wellicht ook dat de Rotterdammers de enigen zijn 
die de loonshoogte vermelden, om zodoende hun onbekrompen 
optreden goed in 't licht te stellen - en men daardoor in staat 
was een betere selectie toe te passen. Te Leiden zal men in ieder 
geval de ziekendragers op een koopje gekregen hebben, want 
deze waren zo oud en zwak, dat ze tijdens 't vervoer van de pa
tienten naar het ziekenhuis de draagmanden voortdurend moes
ten neerzetten 5). 

Over het geheel genom en zal men echter mogen aannemen, 
dat de arbeidsprestaties van de oppassers niet al te teleurstellend 
waren; in dat geval zouden de klachten over hun werk zeker 
meer algemeen zijn geweest. Volgens Buchner was er bij de sup
poosten zelfs een gevoel van eigenwaarde te constateren, ontstaan 
doordat ze zich bewust waren van de sociale betekenis van hun 
taak 6) . Ook te Utrecht is men van mening, dat de meeste op
passers hun werk beschouwen als arbeid met een "liefdadig 

1) Arntzenius p . 356. 
2) Leiden p. 44. 
0) Fremery, 2de stuk, Iste afd. p. 42 . 
• ) Bucbner p. 95; Alg. Verslag Rotterdam p. 3 t. 
.) Leiden p. 43. 
• Bucbner p . 95. 
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doel" 1). Of hierbij zelfs de nuchtere artsen niet een weinig onder 
invloed van hun "romantische" tijd gestaan hebben? 

PSYCHISCHE REACTIE 

Met psychische reactie bedoelen we in dit geval de groeps
psychologische verschijnselen die bij deze cholera-epidemie 
waren op te merken. Zoals te verwachten is, bestonden deze ver
schijnselen hoofdzakelijk uit gevoelens van vrees. Deze vrees 
was er al v66r het uitbreken van de ziekte en werd zonder twijfel 
veroorzaakt door de geruchten die vanuit het buitenland binnen 
drongen. Een medicus schrijft: "De berigten van den gang der 
zich steeds meer en meer verspreidende ziekte zijn met groote 
letters dagelijks in elk nieuwsblad te vinden, met het woord 
Cholera aan het hoofd". Hierdoor zou dan de "verbeeldingskracht 
der bevolking die het uitbarsten der ziekte tegemoet ziet" in 
sterke mate zijn opgewekt 2). Ook uit het dagboek van Willem de 
Clerq blijkt, dat de cholera allang v66r het uitbreken in ons land 
de gemoederen verontrustte. De 13de Augustus 1832 hoort De 
Clerq op de beurs te Amsterdam over cholera-gevallen mompe
len. "Hetgeen echter minder verslagenheid gaf, dan men voor 
een jaar gevreesd zou hebben", voegt hij er bij. De 27ste Augus
tus, als het heersen van de ziekte reeds algemeen bekend is, 
schrijft De Clercq: "De ziekte gaat voort, doet echter minder 
indruk dan men zou denken, hoewel ieder er over spreekt" 3). 
Ook Buchner schrijft, dat de vrees v66r 't verschijnen van de 
ziekte het grootst was. Door allerlei mededelingen en afbeeldingen 
was de ziekte "door de opgewekte verbeelding in een gewaad 
gedost oneindig veel afzigtelijker dan het in de wezenlijkheid 
bestaat" '). De commissie te Rotterdam constateerde: "De wet
tige aankondiging van het bestaan der ziekte dreef den bijna al
gemeenen angst ten toppunt". Ook zij laat dus toch de psycholo
gisch zeker geheel verantwoorde mogelijkheid open, dat het angst-

1) Fremery, 2de stuk, Iste afd. p. 42. De Staatscommissie van 1831 signaleert a1s 
grote bijzonderheid een geval te Hamburg van een dame uit de voornaamste kringen, 
een Fraulein Sibeking, die als verpleegster in een cholera-hospitaal werkzaam is 
geweest (biz. 63). 

") H. S. Hymans, "Opmerkingen ter geruststelling tegen de vrees voor den thans 
heerschenden Braakloop" , Rotterdam 1832, p. 1, 2. 

0) Pierson p. 144, 145 . 
• ) Buchner p. 90. 
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gevoel tijdens het verdere verloop van de ziekte zou vermin
deren 1). 

De autoriteiten namen ook al vroeg, eveneens al v66r het ver
schijnen van de ziekte, hun maatregelen om de bevolking gerust 
te stellen. Men voelde zich hiertoe vooral gedrongen, omdat, 
volgens de officiele medische wetenschap, neerslachtigheid en 
vrees immers van grote invloed waren op de vatbaarheid voor 
de ziekte 2). Vooral ook de Staatscommissie van 1831 hechtte 
grote betekenis aan de psychische gesteldheid, hetgeen bijvoor
beeld blijkt uit het onderschrift, dat het Gemeentebestuur te 
Sneek aan de op biz. 198 genoemde overheidspublicatie toevoegde: 
"Uit dit alles ziet gij, Stadgenooten, dat reinheid en zindelijk
heid, eene geregelde levenswijze en eene opgeruimde gemoeds
gesteldheid de beste voorbehoedmiddelen zijn tegen de ziekte". 3). 
Te Utrecht werd reeds v66r het uitbreken van de ziekte bepaald, 
dat "klokgelui, 't begraven midden op den dag en het volgen van 
't lijk" verboden zouden zijn 4). De Gouverneur van de provincie 
Utrecht beveelt zelfs de gemeentebesturen aan om, met 't oog op 
de angststemming van het Yolk, de besmettelijkheid van de cholera 
te loochenen 6). Verder hield men te Utrecht de voorzorgs
maatregelen, door de medische commissie genomen, zolang mo
gelijk geheim, ook alweer om geen voortijdige onrust te wekken, 
en te Amsterdam verzweeg men van medische zijde, om dezelfde 
reden, zelfs nog het eerste, onmiskenbare ziektegeval 6). Dat dit 
laatste ook elders mogelijk wordt geacht, bewijst de boete die 
men in Utrecht op 't verzwijgen van ziektegevallen door de me
dici gesteld had 7). Niettemin wijst de Utrechtse medicus Greeve 
er nog eens op, dat hij "buiten noodzakelijkheid" geen patienten 
als lijdende aan cholera opgeeft, "om daardoor de angst en schrik 
die er heerschte niet te vermeerderen" 8). 

Uit deze opmerking van Greeve is af te leiden, dat er blijkbaar 
twijfelgevallen bestonden, waarbij de ziekte zich aIleen in lichte 

1) Aig. Verslag Rotterdam p. 44 . 
• ) Ook al weer niet geheel ten onrechte. Door vrees wordt n.!. de bacterien-dodende 

maagzuur-secretie geremd. 
3) Stadsarchiei Sneek "Register van Bekendmakingen 1823-1834" . 
• ) Fremery, Iste stuk, Iste Bijlage p. 4. 
6) Fremery, Iste stuk, 6de bijlage p. 17. 
G) Fremery, Iste stuk, Iste Aid. p. 5; Vrolik p. 36. 
') Fremery, Iste stuk, 7de bijJage p. 21. 
&) Fremery, 2de stuk, 2de Afd. p. 37. 
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vorm openbaarde en waarbij weI van "cholerine" werd gesproken, 
Dit voorkomen van twijfelgevallen is trouwens ook heel begrijpe
lijk voor de tijd omstreeks 1830; van een zekerheid gevend bacte
riologisch onderzoek kon immers nog geen sprake zijn. Zelfs in 1892 
wijst het "Geneeskundig Staatstoezicht" er nog op, dat de artsen, 
o.a. door oneivarenheid, de eigenlijke Aziatische Cholera vaak 
niet van aanverwante ziekten, veelal samengevat onder de naam 
van Cholera Nostras, weten te scheiden 1). 

Als voorbeeld van de lichte, als cholerine samengevatte ziekte
verschijnselen noemt Galama de volgende ongemakken van al
gemene aard: "b.v. vermeerderde transpiratie, verminderde 
eetlust, dorst, kwalijk bevinden, beslagen tong, misselijkheid. 
onregelmatigheid in de ontlastingen, onrustige slaap, slapeloos
heid, duizeligheid, rommeling in den buik, winderigheid en kramp
achtige trekkingen in het een of ander lichaamsdeel" 2). Aan der
gelijke "choiera-toevallen" zou nu volgens Galama de "massa 
der inwoners" geleden hebben. Terwijl het officiele aantal pa
tienten 61 bedroeg, was er volgens Galama "gedurende dat 
de cholera te Sneek heerschte bijna geen mensch, die niet het een 
of ander verschijnsel der ziekte voelde". Ook de andere doktoren 
constateren iets dergelijks. De bovengenoemde Greeve bijvoor
beeldrekentslechts drie van zijn patienten tot de eigenlijke chole
ra-lijders, doch zou indien hij de twijfelgevallen ook geteld had tot 
"ver over de zeventig" gekomen zijn, de kosteloos behandelde 
patienten nog niet eens meegerekend 3). Ook te Purmerend wordt 
het voorkomen van veel lichte gevallen gemeld 4). 

We kunnen nu uit deze frequentie van de cholerine nog weer 
een sprekend bewijs putt en voor de grote angst die er algemeen 
tengevolge van de cholera heeft bestaan. Verschillende doktoren 
beschouwen namelijk deze cholerine uitsluitend als een gevolg 
van de vrees voor de werkelijke ziekte en als men nagaat welke 
verschijnselen van algemene aard Galama noemde, klinkt dit 
lang niet onwaarschijnlijk. Buchner vertelt van de lichte pa
tienten, dat een geruststelling vaak voldo.ende was om hen weer 
te doen opstaan 5). Greeve geneest hen door "geruststelling en een 

' ) Verslag 1892 p. 114. 
' ) Galama p. 24, 25,19. 
3) Fremery, 2de stuk, 2de Afd. p. 37. 
'J Arntzenius p. 60, 21 ·7. 
' J BtichneT p . 11. 
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pijnstillend bedarend middel". Hij noemt nog een" terror pa~ 
nicus", die zich plotseling van de welgestelde bewoners van een 
bepaalde straat meester maakte en "bij allen was de vrees voor 
de cholera, bij slechts drie bestond de ziekte". Bij twee andere 
gegoede patienten "meende men bij den minsten twijfel de chole
ra reeds te zien" 1). Te Rotterdam wan en de meeste ingezetenen 
zich bij de "geringste aandoening" reeds door de cholera aan
getast 2) . Uit Gelderland meldt een medicus, dat reeds een jaar 
lang v66r het uitbreken van de ziekte de mensen vee! aan in
gewandsstoornissen leden en hij schrijft: "Voeg hierbij den angst 
die onder het publiek heerschte, waardoormen met een ernstig 
gezegde: wat ziet gij bleek, een ieder naar 't bed kon jagen om het 
zweet onder een vracht van dekens uit te persen" 3). Te Leiden is 
men van oordeel, dat de menigte die bij het cholera-bureau hulp 
komt halen, meer door "schrik, angst en droefheid", dan door de 
ziekte is aangetast en men tracht dan ook te helpen door o.a. een 
"bemoedigende toespraak" en door "ontspannende, bedarende 
middelen" ' ). Ook in de persoonlijke ziektegeschiedenissen wordt 
herhaalde malen van angst voor de cholera melding gemaakt. 
Een leerlooiersknecht heeft bijvoorbeeld al de gehele voorafgaan
de zomer uit voorzorg geen karnemelk, salade of fruit gebruikt, 
die hij anders zeer veel placht te eten 5). In Amsterdam en ook te 
Leiden wordt melding gemaakt van mensen die hun buurt ont
vluchten, zodra de cholera er uitbreekt 6). Beklemmend is het 
uitvoerige verhaal van den Amsterdamsen dokter over zijn koet
sier die reeds ziek is als hij met zijn meester uitrijdt, ook al pro
beert hij zich goed te houden. Door al hetgeen. hij onderweg ziet 
en hoort, wordt de man steeds angstiger en tenslotte stort hij 
geheel in 7). 

Behalve angst voor de cholera zelf, die uit het voorgaande dus 
voldoende is ge,bleken, bestond er ook een grote weerzin tegen 
opname in de cholerahospitalen. AIle cholera-commissies zonder 
uitzondering klagen hierover. Te Leiden spreekt men duidelijk 

') Fremery . 2de stuk, 2de Afd. p. 28, 31 , 36. 
') Alg. Verslag Rotterdam p. 45. 
") Arntzenius p. 213 . 
• ) Leiden p . 158. 
') Zie dit geval ook vermeld op biz. 214 van deze studie. 
") Vrolik p. 68 ; Leiden p. 18. Zie ook Fremery Iste stuk, 2de Afd. p. 10. 
') Arntzenius p . 194. 
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genoeg van een "bijkans onverzettelijke afkeer" bij het yolk 
tegen de ziekenhuizen 1). Van de 1087 cholera-patienten kwamen 
hier niet meer dan 556 in het hospitaal terecht en de opname was 
eigenlijk pas begonnen "toen in sloppen en huizen de lijken zich 
opeenhoopten". Te Nijmegen kwamen 16 van de 42lijders in het 
hospitaal, te Sneek 15 van de 61 en te Amsterdam 657 van de 
1468 2). In laatstgenoemde stad lieten de patienten zich meestal 
pas vervoeren, wanneer zij "de dood voelden naderen" en dan 
ook veelal nog met de bedoeling om zo de begrafeniskosten uit 
te sparen '3). In het register van choleralijders, opgenomen in het 
werk van Vrolik, staat bij verschillende overleden slachtoffers 
vermeld, dat ze geweigerd hebben, zich naar het hospitaal te 
laten vervoeren. Een oude vrouw weigerde zelfs iedere vorm van 
hulp, zodat men de politie er bij moest halen 4). Te Gouda toonde 
de "behoeftige volksstand grooten weerzin" tegen het hospitaal 
en zelfs de armoedigsten, die aile hulp ontbeerden, verklaarden 
vaak "liever zonder hulp en bijstand in hun ellendige woningen 
te willen sterven" 5). In hopeloze gevallen liet men zich ook hier 
soms nog weI vervoeren om de begrafeniskosten uit te sparen. 
Te Groningen weigeren aIle leden van een gezin zich naar het 
hospitaal te laten brengen, "niettegenstaande het grootste ge
brek" 6). Te Purmerend laten de zieken zich aIleen "in bijna wan
hopende gevallen" vervoeren 7). Te Weesp weigert een op een zol
dertje wonende man van 65 jaar, "liggende op een hoop vodden 
zonder ander deksel dan een oude jas", naar het hospitaal ge
bracht te worden en een paar ouders willen hun zwaar ziek doch
tertje van 12 jaar "niettegenstaande het kind zonder genoegzame 
dekking lag", niet laten vervoeren 8). 

Waaruit is nu deze vrees voor het cholera-hospitaal te ver
klaren? Buchner deelt hieromtrent mee: "Ook hier gelijk bijna 
overal, was men niet in gebreke gebleven, ons ziekenhuis van de 
ongunstigste zijde voor te stellen en aan den behoeftigen volks-

I) Leiden p. 47, 200. 
t) Arntzenius p. 626; Galama p. 37; Arntzenius p. 724 . 
• ) Arntzenius p. 725 . 

. • ) Vrolik, Naamlijst der cholera-Hjders p. 5, 6 . 
• ) Buchner p. 95, 96. 
0) Arntzenius p. 559. 
7) Arntzenius p. 25. 
0) Arntzenius p. 265, 469 
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stand schrik en vrees voor hetzelve in te boezemen" 1). Dit zou 
dan uit materiele overwegingen geschied zijn, maar het wordt 
ons niet duidelijk wie hier belang bij gehad kunnen hebben. WeI 
blijkt uit Buchner's mededeling, dat het cholera-hospitaal on
getwijfeld onderwerp zal geweest zijn van veel duistere en geheim
zinnige geruchten. Om hieraan geen voedsel te geven, verrichtte 
Buchner al geen secties meer in het hospitaal. 

De commissie te Leiden deelt mee, dat het hospitaal daar in 
een slechte reuk was gekomen, doordai men de patienten aan een 
Spartaanse behandeling met "koudestortbaden" onderwierp 2). 
Belangrijker is de opmerking van deze commissie, dat, nu aIleen 
de ergste patienten zich naar het hospitaal laten vervoeren, 
het sterftepercentage in de hospitalen uit den aatd der zaak hoger 
is dan er buiten. Al is het verschil dan niet groot, want uit de mee
gedeelde cijfers blijkt, dat te Leiden van de hospitaal-patienten 
er 54% genezen en van de elders verpleegden 57%. OokBuchner 
wijst op deze factor; het volk zag, zoals hij schrijft, "aIleen doo
den wegdragen en geen herstellenden terugkeeren" 3). 

Nu gaat men er echter bij deze factor van uit, dat er reeds een 
afkeer tegen het hospitaal bestond; hierdoor kwam het immers, 
dat aIleen de ergste patient en werden binnengebracht. Er was dus 
ongetwijfeld een diepere reden voor de afkeer van het ziekenhuis, 
een instinctmatige, onberedeneerde vrees, die ons inziens in de 
eerste plaats zijn reden vond in het feit, dat men de cholera
hospitalen geheel als instellingen van liefdadigheid moet be
schouwen, op een lijn te stell en met armengestichten in het al
gemeen. 

De Staatscommissie van 1831 drukt dit reeds zeer duidelijk 
uit, door in haar rapport te schrijven: "Ten einde echter de 
behoeftige volksklasse op eene doelmatige wijze te verzorgen en 
te behandelen, is het daarstellen van welingerigte hospitalen 
van eene eerste noodzakelijkheid" 4). Ook de andere doktoren 
wijzen hierop en eigenlijk is het ook vanzelfsprekend. Zij die 
thuis al de middelen bezaten voor een behoorlijke verpleging, 
gaven hun zieken natuurlijk niet in handen van de suppoosten 

I} Buchner p. 96,62. 
'} Leiden p. 47, 19,201. 
S} Buchner p. 96. 
oJ Alg. rapport p. 167. 
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van bet cholera-hospitaal. Omgekeerd vloeide uit het gebrek 
aan voeding, kleding en huisvesting bij de armen voort, dat het 
totaal onmogelijk was om in hun woningen voor een behoorlijke 
verpleging zorg te dragen. Hier kwam dan nog bij, dat er, zo we 
zagen, aan de besmettelijkheid van de ziekte nog niet veel geloof 
werd gebecht, zodat ook uit dien hoofde isolatie van de gegoede 
patit!nten niet als strikt noodzakelijk werd beschouwd. Terwijl 
aan de andere kant bet idee van besmettelijkheidookweernietzo 
geheel afwezig was, dat men 't uit een welbegrepen eigenbelang 
niet wenselijk yond om, meer dan bij niet-epidemische ziekten, 
de helpende hand te bieden. We komen op deze beschouwings
wijze nog terug bij onze behandeling van de liefdadigbeid in bet 
algemeen tijdens de epidemie van 1832. 

Heel duidelijk worden dezegelijkstelling van een cholera-zieken
huis met een armengesticht en de tegenzin die de mensen er juist 
daarom in hadden, uitgedrukt in een instructie inzake de cholera 
van de Gouverneur van Utrecht aan de Gemeentebesturen in 
zijn provincie. Behalve de inrichting van de gewone hospitalen, 
bestemd voor de "behoeftigen" die "gratis" opname verlangell, 
wenst de Gouverneur nog een tweede categorie van ziekenhui
zen ingesteld te zien voor diegenen, welke "eene kleine somme 
daags" zouden moeten betalen. Hierin konden bijvoorbeeld de 
meesters hun dienstboden onderbrengen en "aIle mensenvrien
den zouden daarin die behoeftigen kunnen doen vervoeren. waarin 
zij bijzonder belang stelden". Deze cholera-hospitalen van betere 
stand moesten zodoende "toevlugts-plaatsen kunnen worden 
voor velen, die anders uit vooroordeel tegen het denkbeeld van 
armen-ziekenhuizen opzien" 1). 

Opname in een cholera-hospitaal gaf dus den mensen, in wellicht 
hun laatste levenstijd, een openlijk stempel van minder
waardigheid en velen wilden bieraan ondanks hun slechte le
vensomstandigheden nog ontkomen. Hildebrandt, die volgens 
Saalborn anders niet veel sociaal .gevoel heeft gehad, heeft blijk
baar in zijn Keesje toch een arme naar 't leven getekend 2). 

Evenals we in het dienst doen van de armen als cholera-op
passer een bewijs hebben gezien, dat ons proletariaat uit 't begin 

1) Fremery. Iste stuk. Iste Bijlage. Art. 13. 
") ·A. Saalborn. "Het ontwaken van het sociaal bewtlstzijn in de literatuur" 

p.75. 
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van de 19de eeuw nog niet in aIle lagen gedegenereerd was, zou 
men uit de weerzin tegen 't hospitaal een soortgelijke conclusie 
kunnen afleiden. Er bestond toch een soort van eergevoel. 

Wanneer we echter lezen, dat ook mensen in de allerellendigste 
omstandigheden zich tegen de opname in 't hospitaal verzetten 
of zelfs iedere hulp aan huis weigeren, moet hier toch ook, behaive 
de bovengenoemde fatsoensfactor, een diep ingeworteid wan
trouwen tegen de hogere standen in 't algemeen en tegen de maat
regelen door deze hogere standen juist ten bate van de arm en 
genomen, een rol hebben gespeeld. 

Tenslotte zal ook een, uit de geringe ontwikkelingshoogte der 
armen Iogisch voortvloeiend wantrouwen tegen de officiele ge
neeskunde van invioed zijn geweest. Hierop wijst bijvoorbeeid 
de te Utrecht gemaakte opmerking, dat men het aanvankelijke 
"vooroordeel tegen het hospitaal" spoedig wist te doen ophouden, 
door op ieder moment van de dag en van de nacht aan bloed
verwanten en bekenden van de lijders toegang tot het hospitaal 
te verlenen. Misschien weI tot geluk van de patient en waren de 
doktoren hierdoor zelfs verhinderd de volgens hen noodzakelijke 
"koude stortbaden" toe te dienen 1) ! Tot welke primitieve maat
regelen het volk zelf soms nog zijn toevlucht nam, blijkt ons te 
Leiden, waar 't binden van handen en voeten van de patient en 
ais middel tegen de cholera wordt gemeld 2). 

Dreef de angst voor de verschrikkelijke ziekte de mensen op 
de vlucht, tegelijkertijd bracht nieuwsgierigheid en behoefte aan 
de prikkel van het lugubere hen weer in haar nabijheid. Herhaal
delijk maken de doktoren melding van de talrijke nieuwsgierigell, 
die zich in de ziekenvertrekken verdringen "om de vreemde 
ziekte te zien". Te Utrecht wordt bijvoorbeeid een oppasser bij 
een zieke arb eider aangesteld niet aIleen om hem te verplegen, 
doch ook met de speciale opdracht om nieuwsgierigen op een 
afstand te houden 3). 

Hiertegenover staan ook weer gevallen, dat de ziekte uit eco
nomische redenen verzwegen wordt, bijvoorbeeid door de be
woners van een winkeltje, of te Gouda door de eigenaar van een 

1) F remer y , 2de s tuk, Is te Afd . p . 55. 
') Leiden p . 19 . 
• ) F remer y, lste stuk, 2de Afd. p. \8; idem , 3de stuk, 3de Afd. p . 28. 

ECON .- IIlST. } AARBOE K . XXII . 16 
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"openbaar huis", of door mensen die de kleren van overleden 
lijders willen verkopen 1). 

Nergens blijkt, of de cholera de mensen ook tot extravagances 
heeft gebracht, voortvloeiend uit een stemming van "voor 't laatst 
nog eens vrolijk te willen zijn", zoals dat bij epidemieen in 
vroegere eeuwen veel placht voor te komen 2). Nu zal men echter 
in dit geval een dergelijke neiging niet gemakkelijk kunnen con
stateren. Eensdeels waren de mensen, waaronder de cholera 
woedde, daarvoor te arm en anderdeels hielden zij zieh, gezien het 
grote jeneververbruik, ook in gewone omstandigheden al staande 
door een levenshouding waarin zij, zoals Buchner het uitdrukt, 
"altijd tot uitspatting genegen waren" 3). 

Van kerkelijke zijde maande men tot inkeer, nu de dood zo 
nabij scheen. Willem de Clerq schrijft: "Het is een zonderling 
gevoel, dat van de nabijheid des doods, dat ons echter altijd nabij 
moest zijn" C). Ook vermeldt hij, dat reeds v66r het verschijnen 
van de cholera te Amsterdam een wekelijkse bidstond wordt 
vastgesteld. Te Leiden wordt een week na het uitbreken van de 
cholera een toepasselijke preek gehouden met als tekst: "Vrees 
niet, geloof aileenlijk", een preek die ook in druk uitkwam. Van 
de talrijke overige religieuse vlugschriften noemen we aileen nog 
dat van het "Nederlandsch Zendings Genootschap", getiteld: 
"De Cholera in Nederland, eene stem Gods tot onze behoudenis". 
Hierin is de cholera als een straf van God geschilderd, waardoor de 
zondige mens tot inkeer dient te komen. Bij onze beschouwing 
over de arbeidsomstandigheden kwam reeds ter sprake het zieken
bezoek van de geestelijken. Of nu deze actie van kerkelijke zijde 
ook tot een godsdienstig revival heeft geleid, blijkt uit de geschrif
ten van de medici nergens. 

LIEFDADIGHEID 

Op te merken valt, dat in het algemeen de maatregelen van 
hogerhand tegen de cholera genomen, ook terwijl wij die in onze 
tijd als een zuiver medische aangelegenheid zouden beschouwen, 
sterk het karakter van liefdadigheid dragen. In de eerste plaats 

1) Fremery, Iste stuk, 2de Afd. p. 21; Buchner p. 30,31. 
2) Zie bijvoorbeeld K. O. Meinsma, "De Zwarte Dood" p. 351. 
0) Buchner p. 68 . 
• ) Pierson p. 144. 
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geldt dit voor het oprichten van de choIera-hospitaIen, die zoaIs 
we op bIz. 240 zagen, speciaaI voor de armen waren bedoeld en 
reeds v66r het uitbreken van de ziekte tot stand kwamen. Zoals 
we daarbij reeds opmerkten, kan men hierin een bewijs zien, 
dat er aan de besmettelijkheid van de cholera nog weinig geloof 
werd gehecht, maar anderszijds was het toch ook weer niet zo, 
dat het woeden van de ziekte onder de armen, niet als een latent 
gevaar werd beschouwd. En zo is dan ook, volgens Dijkhuis, de 
cholera internationaal een krachtige stimulans geweest voor het 
v.erbeteren van de volkshuisvesting. Er ontstond, zoals Dijkhuis 
schreef, "een beIangengemeenschap tussen den armen arb eider 
en den met de verschrikkelijke ziekte bedreigden gegoede". En 
bijvoorbeeld in Amsterdam zou het vooral de cholera geweest 
zijn, "die het trage stadsbestuur steeds weer aandreef tot 't ne
men van noodzakelijk geachte maatregelen" 1). 

Te verwachten is, dat bij latere epidemleen, toen men steeds 
minder afwijzend stond tegenover het idee van de besmettelijk
heid van de cholera, de bovengenoemde beIangengemeenschap 
steeds duidelijker zal worden ingezien, ma~ geheeI ontbroken 
heeit:dit inzicht ook reeds bij de eerste epidemie toch niet. Wan
neer de overheid van Leiden bijvoorbeeld een te houden straat
collecte aanbeveelt wijst ze er op, dat de mensen hun offer moeten 
zien, als een "voorbehoedmiddel" tegen een ziekte die zich tot nu 
toe onder de armen "bijzonder heeft verspreid" 2). Verder stipten 
we op bIz-. 218 de opmerking over de Rotterdamse woningtoestan
den aan, waaruit, zij 't op ietwat spijtige wijze, het inzicht in de 
belangengemeenschap tussen armen en rijken ook blijkt. En op 
bIz. 220 gaven we reeds een voorbeeld, dat de cholera werkelijk 
tot verbetering van hygienische toestanden heeft geleid. 

Ret zou natuurlijk eenzijdig zijn de betoonde liefdadigheid 
uitsluitend en aIleen uit berekend eigenbelang te verklaren, maar 
door welke motieven dan ook, vast staat, dat de epidemie van 
1832 aanleiding heeft gegeven tot een milde stroom van gaven. 
Speciaal in het verslag over de cholera te Leiden - ook een 
armenstad bij uitstek - wordt aan deliefdadigheid veel aandacht 
besteed. Aan de angstige menigte die zich bij het cholera-bureau 
meldt, wordt voedsel, kleren en andere ondersteuning uitgereikt. 

' ) Dijkhuis p. 36. 
' ) Leiden p . 16 1, 162. 
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De middelen hiertoe ontving het bureau van het plaatselijk Arm
bestuur doch ook particulieren gaven : "rijst, wijn, dekens, klee
deren, geld in grooten overvloed" 1) . Later werd er aan het chole
rabureau ook regelmatig soep uitgedeeld in vaste porties, ieder 
bevattende ongeveer 1/3 ons vlees, 1/" ons rijst en 1/5 ons grutten. 
Patient en die als hersteld uit het hospitaal konden wordenont-,
slagen, ' werden door de stedelijke overheid "geheel in 't nieuw 
gekleed" en men zorgde nog voor verdere ondersteuning om een 
wederinstorling te voorkomen. Van de opbrengst van een collecte 
van ruim 3000 gulden werd 1000 gulden op zij gelegd, om in de 
komende winter een wekelijkse ondersteuning te kunnen ver
strekken aan weduwen van gestorven patienten 2) . Door de pa~ 

tienten in de hospitalen en hun gezinsleden bij de liefdadigheid te 
bevoorrechten, had 'men zelfs een middel gevonden omhetzich 
laten opnemen in de hospitalen te bevorderen 3). 

Behalve te Leiden maken ook de medici te Utrecht en te Rot
terdam melding van betoonde liefdadigheid ' ). A. Hallema noemt 
in zijn artikel over de cholera van 1832, hoofdzakelijk ontleend 

. aan courantenberichten van destijds, de goedgeefsheid van de 
Hollanders in verband met de epidemie "buitengewoon". Te 
Rotterdam zou een straatcollecte 11.935 gulden hebben op
gebracht en een collecte in de Hervormde Kerken ruim 3.000 
gulden. Een over ons gehele land gehouden collecte voor de 
cholera-lijders te Scheveningen bracht 10.661 gulden op 5). Men 
dient bij de beoordeling van deze bedragen echter in 't oog te 
houden, dat de Hollanders toentertijd weI aan grote uitgaven 
voor armensteun gewoon waren; zo gaf Amsterdam in 1818 bij
voorbeeld 1.159.487 gulden voor dit doel uit 6). 

Is er nu ook critiek geleverd op deze liefdadigheid ten bate 
van de choleraslachtoffers? Deze vraag is gerechtvaardigd, omdat 
volgens Westendorp Boerma in de eerste helft van de 19de 
eeuw liefdadigheid in de vorm van "eenvoudige bedeeling", die 
gaf zonder dat de omstandigheden van de dragers voldoende wa
ren onderzocht en daardoor juist de strekking had om de ar-

1) Leiden p. 158. 
') Leiden p. 163, 164, 165 . 
• ) Leiden p. 158. 
0) Alg. Verslag Rotterdam p. 64; Fremer y, Iste stuk, Iste Afd. p. 22. 
I) A. H allema, Geschiedenis van ' t ziekimhuiswezen , in " Ziekenhuiswezen", Sept. 

1932. 
0) Westendorp Boerma p. 65. 
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moede te bestendigen, algemeen veroordeeld werd 1). Ook De 
Bosch Kemper becritiseert in zijn, in 1851 voor het eerst versche
nen werk, de liefdadigheid, omdat zij de spaarzaaniheid deed 
verdwijnen 2). 

Daarnaast voert De Bosch Kemper echter nog een tweede 
argument aan tegen liefdadigheid, dat geheel gebaseerd is op de 
denkbeelden van Malthus en waarbij ook de cholera ter sprake 
komt. Als gevolg van de bedeling zou n.1. de natuurlij~e vermin
dering van 't getal armen, uit hoofde van sterfte wegens gebrek, 
niet voldoende plaats kunnen vinden. Rierdoor namen de armen 
echter zo sterk in aantal toe, dat ook de bede1ing tenslotte niet 
meer in staat was de sterfte onder hen laag te houden. De uit 
maatschappelijk oogpunt gewenste vermindering van 't getal 
armen greep nu toch plaats en was volgens De Bosch Kemper 
wellicht te zien "in de cholera en in de vele koortsen die de laat
ste jaren hebben gewoed". 

Nu heeft volgens Westendorp Boerma de Nederlandse armen
zorg gedurende het begin van de 19de . eeuw slechts weinig de 
invloed van de denkbee1den van Malthus ondergaan, maar toch 
blijkt uit een uitlating van Buchner, dat er ook reeds in 1832 men
sen zijn geweest, volgens wie de cholera, uit maatschappelijk
eugenetisch oogpunt gezien, nuttig werk deed '). Buchner valt 
n.l. uit tegen diegenen welke hun "vrekachtige menschvijandige 
schraapzucht" verdedigen door te beweren, dat de maatschappij 
door de cholera van "haar schuim" gezuiverd en van "dronkaards 
bedelaars en ander losbandig gespuis" verlost wordt 5). Ret ac
cent schijnt hierbij echter nog iets meer gelegd te zijn op de chole
ra als nuttige verdelgster van de onzedelijke elementen in de 
maatschappij dan op die van verdelgster der armen in het al
gemeen. 

ZEDELIJKHEID 

Brugmans' overzicht van de toestanden op zedelijk gebied 
bij de arbeiders in de 19de eeuw leert ons, dat deze nogal uiteen-

') Westendorp Boerma p. 62, 66. 
2) De Bosch Kemper, p. 204. 
8) De Bosch Kemper p. 15. 
') Westendorp Boerma, stelling VI. 
.) Buchner p. 80 , 8 1. 
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lopen, doch behoudens het drankmisbruik geen al te grote af
wijkingen vertonen 1) . Volgens de medicus Buchner is echter de 
eenvoudige en regelmatige levenswijze van "den behoeftigen 
volksstand" meer schijn dan wezen. Armoede en langdurige 
arbeid zou hen er toe dwingen, maar "altijd tot uitspattingen 
genegen, laten zij geene gelegenheid voorbij gaan, die zich aan
biedt tot schadeloosstelling, door teugeloos genot, misbruik van 
sterken drank en ongebreidelde bevrediging van de teeltdrift" I) . 
Ook andere doktoren zinspelen weI op een neiging tot ongebonden
heid bij "het gemeen", maar concrete feiten zijn, behalve dan over 
het drankmisbruik, toch schaars in de cholera-literatuur. 

Aangaande de sexuele moraliteit wijzen zowel Schilstra als 
Brugmans er op, dat het gevaar voor sexuele delicten het grootst 
was in de werkplaatsen waar mannen en vrouwen gezamenlijk 
arbeidden 3). Dit wordt klaarblijkelijk bevestigd door een mede
deling van Buchner, die twee keer melding maakt van een pijpen
maakster met kinderen - en in de pijpenfabrieken werkten ar
beiders en arbeidsters sam en - zonder dat er van een vader 
sprake is, terwijl hij die in andere, soortgelijke gevallen toch weI 
noemt. Buchner vertelt bijvoorbeeld van twee kinderen, die door 
de braakloop zijn aangetast, in een adem: "De ouders van 't eene 
kind waren voddenrapers en de moeder van 't andere eene pijpen
maakster" t). En uit de verdere bijzonderheden die hij over deze 
alleenstaande moeders meedeelt, blijkt ook niet, dat we hier met 
weduwen te doen hebben. Een van deze pijpenmaaksters, een 
vrouw van 34 jaar, is "sedert IO weken zonder werk, moeder 
van twee kinderen, in den zevenden maand zwanger, aan zich 
zelve overgelaten en zeer behoeftig" 5). 

Een volgend geval van een ongetrouwde moeder, wellicht ook 
typerend voor de positie van een dienstbode in 't begin van de 
19de eeuw, wordt ons meegedeeld uit Zwolle. Een van de doktoren 
daar had als min in huis genomen een "ongelukkige ouderlooze 
meid die vroeger in een goede dienst gewoond had, maar door 
toeval in verden king was geraakt, hierdoor veel verdriet gehad en 
gedurende eene maand niets dan slecht voedsel genoten had, met 

') Brugmans p . 176. 
I) Buchner p. 68. 
8) Schilstra p. 50; Brugmans p. 177 . 
• ) Buchner p . 17. 
0) Buchner p. 15. 
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het nijpende vooruitzigt van met haar kind te moe ten rond
zwerven, als hebbende geen te huis komen". Vermeldenswaard 
vinden de doktoren het verder nog, dat deze meid "gezond, echter 
teeder van gestel", geen misbruik van "sterken drank" maakte 1). 
Een voorbeeld, dat een ongehuwde moeder "in minnedienst" 
gaat, wordt ook nog vermeld te Utrecht, waar het een 25-jarig, 
bij haar moeder inwonend meisje betreft 2). 

Aangaande prostitutie vinden we een mededeling van Buchner, 
dat in een "openbaar huis van de gemeenste soort, edoch druk 
bezocht", een der inwonende vrouwen aan de cholera sterft, 
hetgeen echter, zoals we ook reeds op biz. 241 aanstipten, zoveel 
mogelijk geheim wordt gehouden, waardoor het bedrijf "onge
stoord zijnen gang" kon gaan 2). Verder horen we van een dokter 
uit Utrecht, dat hij een "nog jong gezel zijnde" arbeider, wonende 
in een zeer armoedig straatje, in behandeling krijgt. De medicus 
qualificeert dezen man als een "ijverig vereerder van Bacchus en 
Venus", hetgeen echter aan de gezondheidstoestand van den 
patient geen afbreuk zou hebben gedaan, "uitgezonderd eenige 
syphylistische aandoeningen van ligteren aard" 4). 

STATISTIEK 

Volgens Suerman, wiens gegevens door de in 1872 gevormde 
Staatscommissie voor het onderzoek van de cholera van 1866 en 
1867 als het meest betrouwbaar worden beschouwd, bedroeg het 
aantal sterfgevallen aan de cholera in 1832 over ons gehele land, 
behalve Limburg, in totaa15093. Limburg is weggelaten, omdat 
deze provincie destijds grotendeels tot Belgie behoorde en hieruit 
dus zo goed als geen cijfers binnenkwamen. 

In 1833 bedroeg het aantal ziektegevallen met dodelijke afloop 
5.015, Limburg weer niet meegerekend 5). Volgens de Staats
commissie van 1872 zijn ook de gegevens uit N.-Brabant in ver
schillende cholerajaren onvolledig geweest en zij Iaat die bij haar 
cijfers over de cholerasterfte van 1832 en 1833 eveneens weg 6). 

') Arntzenius p. 318. 
') Fremery, Iste stuk, 2de Afd. p. 21 e.v. 
8J Buchner p. 31. 
'J Fremery, 3de stuk, 3de Afd. p. 28. 
") Verslag 1872 p. 195; Suerman 281 c.v. 
a) Verslag 1872 p. 193. 
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Deze sterfte in N.-Brabant bedroeg volgen!f Suerman in 1832 en 
1833 respectievelijk 221 en 344 gevallen, die dan nog in mindering 
moeten worden gebracht van de ~erstgenoemde totaalcijfers. Ret 
betrekkelijke sterftecijfer voor de rest van ons land wordt dan 
1,98%0 in 1832 en 1,90%0 in 1833 als we, zulks in navolging van 
de Staatscommissie van 1872, de bevolking van 2.454.198 zielen 
die ons land, minus Limburg en N.-Brabant, volgens de volkstel
ling van 1849 telde, als basis nemen 1). Nemen we de bevolkings
grootte volgens de volkstelling van 1830 als basis dan worden· de 
betrekkelijke sterftecijfers voor de cholera : 2,3%0 in 1832 en 
2,2%0 in 1833, Limburg en Brabant weer buiten beschouwing 
gelaten 2). 

Gerekend naar hedendaagse verhoudingen, nu het sterftecijfer 
in ons land ongeveer 80/00 bedraagt, zijn deze sterftecijfers voor 
de cholera dus vrij hoog. Berekenen we nu echter het tot ale 
sterftecijfer in 1832 in ons land, minus Brabant en Limburg, 
dan blijkt dit 25,1%0 te hebben bedragen met de bevolkings
grootte van 1849 als basis en 29,6%0 op grondslag van de volks
telling van 1830. Vergeleken met deze hoge totaal-cijfers beteke
nen de sterftecijiers voor de cholera dus niet bijzonder veel en 
we moeten dan ook concluderen, dat naar de cijfers aIleen ge
rekend, de maatschappelijke betekenis van deze cholera-epidemie 
van 1832 niet groot geweest kan zijn. Vit ons voorgaand betoog 
is echter duidelijk gebleken, dat deze enkele cijfers een zeer onvol
ledige indruk geven van de dreiging, die er voor de toenmalige 
mensen in 't woord cholera besloten lag en dus ook van de invloed 
die er van de ziekte uitging op de samenleving. 

Nu is die dreiging in latere jaren ook weI meer een realiteit ge
worden. Vergelijkt men toch het sterftecijfer van 1832 met dat 
van latere choleI'a-epidemieen, dan was deze eerste aanval van 
de ziekte in ons land lang niet de ergste. Tijdens de cholera
epidemie van 1848/49 bijvoorbeeld bedroeg de sterfte in ons land, 
zonder Limburg en Brabant, 22.078 gevallen in totaal. In 1866 
was dit aanta118.074 of weI 6,24%0 als men de 2.884.009 inwoners 
die ons land zonder Limburg en Brabant op 31 Dec. 1865 teIde, 

') Verslag 1872 p. 376. 
' ) Zie voor deze cijfers betreffende bevolkingsgrootte en sterfte bet ,,] aarboekje 

over 1834" van Lobatto en de "Bijdragen tot de Algemeene Statistiek van Neder
land", ]aargang 1878. 
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als basis neemt 1). Niet zo heel veel minder dus dan onze tegen-
woordige tot ale betrekkelijke sterfte. ' 

Vervolgens de sterftekans van de person en die door de cholera 
waren aangetast, of m.a.w. de letaliteit van deze ziekte. In 1832 
en 1833 bedroeg het aantal cholera-patient en in ons land, be
halve Limbtirg en Brabant, respectievelijk 10.216 en 7.989 2). 

Combineren we dit met de bovenaangeduide sterftecijfers van 
4.872 en 4.671 dan geeft dit een letaliteit van 48% in 1832 en 
van 58% in 1833. Uit het voorgaande op bIz. 236 voIgt, dat de 
cijfers over het aantal zieken aIleen betrekking kunnen hebben 
op de uitgesproken gevallen. Het grote aantal patient en dat leed 
aan choleraverschijnselen in lichte graad of aIleen verontrust 
werd door zenuwstoornissen, valt hier dus buiten. De grens tussen 
deze verschillende gevallen was, zoals we zagen, niet altijd scherp 
te trekken, hetgeen dus aan de betrouwbaarheid van de ziekte
cijfers geen goed zal hebben gedaan. Nog waarschijnlijker wordt 
deze onbetrouwbaarheid van de ziekte-cijfers van 1832, wanneer 
we zelfs in 1892 het Geneeskundig Staatstoezicht nog horen kla-:
gen, dat door de moeilijkheden bij de diagnose der cholera en in 
verband daarmee het gebruik van "verschillende benamingen" 
voor ziekteverschijnselen van wellicht cholei:ische aard, de 
"juistheid der numerieke opgaven" zou zijn geschaad. Vooral de 
term "cholera nostras" dreigde tot "grove statistische fouten" 
aanleiding te zullen geven 3). 

In de verschillende delen van ons land liep in 1832 het percen
tage getroifenen zeer uiteen. Het hoogste betrekkelijke sterfte
cijfer had Scheveningen met 78%0' Het ziektecijfer was hier 
157%0' zodat de letaliteit dus hetnormale beeld vertoonde. Op 
Scheveningen volgden Katwijk en Schokland met respectievelijk 
een sterftecijfer van 41 0/00 en 390/00, 

Toch bestond er geen hoge cholerasterfte in vissersplaatsen in 
het algemeen, want Monnikendam had bijvoorbeeld een laagsterf
tecijfer met 5%0 en in Noordwijk kwam in het geheel maar een 
sterfgeval voor. 

Ook in de grote steden lopen de sterftecijfers sterk uiteen. Laag 
was de sterfte in Amsterdam met 40/ 00 , hoog in de armenstad 

'} Verslag 1872 p. 377. De tot ale sterfte bedrocg in 1866 ruim 28", ... 
'} Suerman p. 281 e.v. 
a} Verslag 1892 p. 114 en 115. 
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Leiden met 14%0 1). Leiden is de enige stad waar de cholera-com
missie zich de moeite heeft getroost om de betrekkelijke ziektecij
fers per wijk en per straat uit te rekenen. In het algemeen vindt 
men volgens de commissie de hoogste betrekkelijke cijfers in de 
"poorten, sloppen, nauwe stegen en straten" 2). Aan de spits van 
de droeve lijst staan de "Brandewijns- en Klokpoorten", met een 
zieke op de vijf bewoners. Rekent men de letaliteit weer ± 50% 
dan zou dit dus een sterftecijfer geven van 1000/ 00' Op de ge
noemde poorten volgden de Mirakelsteeg en de Klikstraat of 
Bomersteeg met een patient op de zes bewoners 3). 

Tegenover de grote sterfte in de armenwijken staat het gering 
aantal slachtoffers in de betere stadsgedeelten. De Leidse com
missie schrijft "dat het meer aanzienlijk gedeelte der stad of 
geheel of bijna geheel van de ziekte verschoond bleef. Immers 
van de Haarlemmerstraat af tot aan het Rapenburg ingesloten 
kwamen bijna geene zieken voor" &). Vit de cijfers blijkt dan 
bijvoorbeeld ook, dat op het Rapenburg niemand aan de ziekte 
heeft geleden Ii). Een laatste, overtuigend bewijs dus, dat de woor
den armoede en cholera in de titel van deze studie met recht 
gecombineerd mochten worden. 

1) Al deze cijfers ontleend aan Suerman p. 281 e. v . 
• ) Leiden p. 190 • 
• ) Leiden p. 194. 
'j Leiden p. 191/192 . 
• ) Leiden p. 192/193. 

( , 
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PRIJSVERLOOP VAN 426 RUIZEN TE AMSTERDAM. WELKE 

VOOR 1880 REEDS VAN EIGENAAR WISSELDEN. 

MEDEGEDEELD DOOR GERLOF VERWEY 

Bij een onderzoek naar het prijsverloop van huizen in Amsterdam 

werd. daartoe welwillend door de autoriteiten ' in staat gesteld. door 

ons op het Kadaster en ten kantore van de Registratie een aantal.ge

gevens verzameld betreffende huizen. die na 1929 meer dan eenmaal in 

andere handen waren overgegaan. Van deze huizen. dat is dus slechts 

van een klein deel van bet totaal aantal h'uizen in Amsterdam. werd 

in de eerste plaats het prijsverloop sed,ert 1900 nagegaan. Daarbij 

bleek. dat een vrij groot aantal perceelen van betrekkelijk ouden 

datum was. Aangezien wij van meening waren. dat bet voor historici 

van interesse kon zijn de beschikking te hebben over het prijsverloop 

van een reeks huizen gedurende ongeveer een eeuw. werd het onder

zoek voortgezet in dier voege. dat voor aIle huizen uit ons eerste onder

zoek. die reeds v66r 1880 van eigenaar badden gewisseld. het prijsver

loop nagegaan werd van 1839 af. Ret jaar 1839 werd gekozen. omdat 

in dat jaar het Kadaster gereorganiseerd werd en daardoor op betrek

kelijk eenvoudige wijze toegankelijk gemaakt voor den onderzoeker. 

Ret is dus weI mogelijk met het onderzoek nog iets verder terug te 

gaan. echter uitsluitend ten koste van zeer veel arbeid. 

Ret onderzoek betrof tenslotte 426 perceelen. een voldoende aantal 

om den geinteresseerde een inzicht te geven in de aanzienlijke schom

melingen. die zich in den loop van de honderd jaren. welke achter 

ons liggen. in de prijzen van onroerend goed hebben voltrokken. In 

dat opzicht spreekt het hierachter afgedrukte cijfermateriaal voor 

zich zelf. zoodat wij meenen met slecbts enkele orienteerende opmer

kingen te kunnen volstaan. 

De 426 perceelen werden in totaal 2882 maal verkocht. Dat wi! dus 

zeggen. dat een perceel in den loop der jaren gemiddeld 6.77 keer in 

andere handen overging. Om de 13 a 16 jaar werd de laatste eeuw een 

buis t e Amsterdam dus gewoonlijk verkocht. 

." 
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Het hoogste aantal verkoopen dat wij constateerden was 16, het 

laagste aantal 3. Gemiddeld werd een pand dus ongeveer elke 6 jaar 

van de hand gedaan. Hierbij moet in gedachten worden gehouden, dat 

aBe pan den in de laatste tien jaren tenminste twee maal van de hand 

werden gedaan. Dit was namelijk het criterium op grond waarvan de 

perceelen in het onderzoek werden betrokken. 

Het prijsverloop zelf fluctueert in bet algemeen zeer sterk. Dalingen 

tot op een tiende van de waarde in een betrekkelijk gering aantal jaren 

komen voor (zie pand Sectie 0 126, Hoogte Kadijk 62, dat op 18 

Augustus 1924 voor t 11.800.- werd verkocht en op 18 Mei 1936 voor 

t 1.100.-). Ook zeer sterke stijgingen komen veelvuldig v~~r. Hierbij 

dient echter in aanmerking te worden genomen, dat restauraties en 

verbouwingen een belangrijk aandeel kunnen hebben gehad in som

mige prijsstijgingen. De invloed van dezen factor onttrekt zich echter 

nog al eens aan onze beoordeeling. Vaak valt een "golfbewegin.g" in 

het prijsverloop van een perceel op. Een golfbeweging in dien zin, 

dat oorspronkelijk het pand voor een vrij lagen prijs van de hand 

werd gedaan, om enkele decennia later belangrijk duurder te worden 

verkocht, waarna echter weer een sterke prijsdaling intreedt. Een 

voorbeeld van een dergelijk perceel is (1.900) Heerengracht 487. Prijs: 

11 Januari 1843 t 30.000.-, 14 Juni 1920 t 170.000.-,24 October 1938 

t 25.400.-. Lang niet aIle panden fluctueeren zoo sterk als het hier

genoemde perceel, maar in de meeste gevallen zijn de prijsschommelin

gen toch aanzienlijk. 

Een algemeene lijn is moeilijk te onderkennen. In den regel is het 

echter zoo, dat gedurende de negentiende eeuw de prijzen omhoog 

gaan. Deze stijging zet zich in vele gevallen in de beide eerste decennia 

van deze eeuw voort. In de twintiger jaren treedt echter vaak een 

daling in. Overigens zijn de uitzonderingen op dezen gang van zaken 

zoo talrijk, dat van een regel feitelijk geen sprake kan zijn. 

G. V. 
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Prijsverloop van huizen te A msterdam, welke v66r I880 reeds 
van eigenaar hebben gewisseld. 

I. Hoogte Kadijk no. 56 
Sectie 0 123 (H 3147) 

]843 8 Aug. f 3.100.-
1880 29 Jan. 10.975.-
]897 18 Mei 5.950.-
1919 17 Febr. 7.000.-
1919 28 April· 8.500.-
1919 6 Mei 8.000.-
1932 30 Mei 5.600.-
1935 16 Sept. 6.560.-
1940 10 Sept. 7.200.-
] 940 10 Sept. 6.600.~ 

2. Hoogte Kadijk no. 62 
Sectie 0 126 (H 3150) 

1858 1 April f 2.990.-
1867 12 Nov. 4.250.-
1920 23 Juli 4.500.-
1924 18 Aug. 11.800.-
1936 18 Mei 1.100.-
1936 18 Aug. 1.400.-

3. Laagte Kadijk no. 29 
Sectie 0 160 (H 3171) 

1839 17 Sept. f 950.-
1871 14 Maart 2.080.-
1878 7 Jan. 5.550.-
1905 5 Dec. 1.710.-
1927 7 Jan. 2.200.-
1927 15 Juni 4.000.-
1929 23 Sept. 2.050.-
1931 31 Maart 6.150.-
1933 1 Nov. 5.470.-c 

4. Laagte Ladijk no. 32 
Sectie 0 163 (H 3168) 

1843 24 Jan. f 1.475.-
1846 18 Maart 1.475.-
1850 9 April 1.400.-
1872 9 Sept. 2.825.-
1880 22 Juli 4.510.-
1881 27 Dec. 6.970.-

Vervolg 4 LaagteLadijk no 32 
1887 2 Febr. t 6.000.-
1894 3 Nov. 3.500.-
1912 5 Nov. 645.-
1914 3 Febr. 1.100.-
1914 22 Mei 1.400.-
1915 31 Dec. 3.960.-
1925 20 Febr. 13.750.-
1931 4 Febr. 7.000.-
1932 10 Nov. 6.500.-

5. Plant. Middenlaan no. 2;5 
Sectie 0 476 (H 6024) 

1870 5 Febr. t 14.000.-
1919 18 Nov. 42.600.-
1934 30 April 22.400.-
1938 15 Maart 12.500.-

6. Plant. Middenlaan no. 38 
Sectie 0589 (H 5142, 3596) 

1864 26 April t 5.000.-
1875 5 Nov. 10.000.-
1881 20 Dec. 15.600.-
1885 24 Dec. 12.000.-
1887 15 Juni 19.000.-
1911 6 April 15.800.-
1912 15 April 15.700.-
1926 15 Dec. 17.500.-
1939 15 Mei 6.700.-
1940 15 Aug. 8.300.-
1940 15 Aug. 10.500.-

7. Weesperstraat no. 2 

Sectie 0 784 (H 3640) 
1852 17 Aug. f 3.450.-
1873 11 Juli 7.500.-
1906 7 Juni 8.650.-
1906 13 Juni 9.000.-
1939 29 Juni 4.950.-
1939 29 Juni 4.400.-
1939 11 Jull 6.500:-
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8. Nwe. Keizersgracht no. 3 
Sectie 0 802 (H 3662) 

1873 2 Dec. t 12.100.-
1890 1 Oct. 12.910.-
1936 25 Mei 6.000.-
1936 15 Juni 6.000. -

9. Hortusplantsoe1t t~O. I4 

Sectie 0834 (H 3678) 
1871 15 Dec. t 3.595.-
1883 12 Juni 9.000.-
1938 30 Juni 4.000.-
1938 30 Mei 4.000.-
1940 26 Febr. 15.345.-

10. Nwe. Keizersgracht no. 65 
Sectie 0 872 (H 3684) 

1856 24 Mei I 3.500.-
1928 29 Juni 10.700.-
1937 29 Nov. 4.000.-
1938 2 Febr. 4.700.-
1938 2 Febr. 3.500.-

11. Nwe. Keizersgracht no. 24 
Sectie 0 906 (H 3822) 

1864 23 Aug. t 12.300.-
1892 25 Juli 18.000.-
1910 9 Mei 11.000.-
1919 14 Oct. 20.000.-
1921 14 Oct. 29.000.-
1923 29 Juni 26.000.-
1934 11 Juni 13.900.-
1934 30 Juni 14.830.-

12. Nwe. Keizersgracht no. 64 
Sectie 0 918 (H 3834) 

1864 2 Jan. t 10.000.-
1884 I Sept. 20.000.-
1903 2 Nov. 17.500.-
1917 5 Febr. 18.500.-
1937 3 Mei 8.800.-
1938 30 Junil) 20.850.-

1) verbouwd 

13. Nieuwe Ki(rkstraat no. 93 
Sectie 0 1009 {H 3789) . 

1840 29 Mei I 2.050.-

Vervolg 13 N ieuwe 
no. 93 

1857 20 Mei I 
1898 11 Jan. 
1934 29 Jan. 
1934 16 Mei 
1940 10 Sept. 

Kerkstraat 

4.055.-
6.250.-
5.800.-
5.250.-

13.500.-

14. Nieuwe Kerkstraat no. 99 
Sectie 0 10 12 (H 6565) 

1872 6 Aug. t 8.000.-
1895 12 Nov. 11.200.-
1931 7 Sept. 13.700.-
1932 27 Sept. 18.000.-

15. Nieuwe Kerkstraat no. IOI 

Sectie 0 1013 (H 6564) 
1872 25 Jull I 8.000.-
1878 29 April 16.000.-
1911 16 Mei 11.000.-
1914 29 Juni 13.000.-
1918 14 Juni 13.600.-
1921 1 Febr. 17.000.-
1930 22 Sept. 14.100.-
1932 17 Sept. 16.500.-

16. Nieuwe Kerkstraat no. I07 

Sectie 0 1016 (H 3784) 
1874 19 Febr. I 5.400.-
1907 1 J uti 11.800.- . 
1917 20 April 11.000.-
1918 30 Dec. 13.000.-
1931 30 Jan. 17.250.-
1937 13 Aug. 13.000.-

17. Nwe. Prinsengracht no. 29 
Sectie 0 1098 (H 3993) 

1849 9 Maart I 5.500.-
1893 18 Aug. 2.200.-
1931 28 Sept. 9.500.-
1934 1 Maart 11.525.-

18. Weesperstraat I29 
Sectie 0 1278/80 (H 4093) 

1880 10 Maart t 24.000.-
1932 14 April 25.000.-
1932 ? 28.200.-
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19. Nwe. Achtergracht no. I6 

Sectie 02700 (H 4180) 
1843 1 April t 1.450.-
1845 21 April 1.775.-
1847 16 Oct. 1.400.-
1861 27 April 2.150.-
1865 2 Juni 2.500.-
1881 4 Aug. 6.700.-
1884 23 Mei 7.000.-
1930 IS Sept. 4.550.~ 
1935 11 Febr. 3.200.-

20. Nieuwe Kerkstraat no. 88 
Sectie 0 3006 (H 3957) 

1880 4 Oct. t 9.300.-
1908 24 Sept. 3.500.- 1) 
1922 20 Oct. 16.500.-
1925 12 Febr. 12.120.-
1929 1 Maart 20.000.-
1935 28 Oct. 11.000.~ 

1937 11 Mei 9.400.-
1) grootteverandering 

21. Geelvincksteeg no. Z 

Sectie 175 
1841 29 Nov. t 
1843 9 Sept. 
1855 28 Febr. 
1864 20 Mei 
1903 13 Juli 
1905 15 Dec. 
1938 15 Oct. 
1938 29 Oct. 

1.400.-
2.000.-
1.505.-
2.700.-
4.100.-
5.200.-
3.400.-
8.000.-

22. Reguliersbreestraat no. 45 
Sectie 1416 

1851 25 Sept. I 7.500.-
1881 9 Mei 20.000.-
1894 2 Nov. 10.710.-
1934 30 April 23.800.-
1937 18 Nov. 25.000.-

23. Halvemaansteeg no. II 
Sectie i 471 

1849 31 Oct. I 2.300.-
1874 27 Oct. 12.000.-
1921 15 Nov. 23.400.-':" 

Vervolg 23 H alvemaansteeg no. II 

1923 11 Jan. t 23.050.-
1933 30 Oct. 15.300.-
1934 17 Jan. 13.000.-

24. H eerengracht no. 487 
Sectie 1900 

1843 11 Jan. I 30.000.-
1848 11 Maart 36.550.-
1861 29 April 36.000.-
1874 12 Dec. 50.000.-
1920 14 Juni 170.000.-
1924 28 Febr. 80.000.-
1938 24 Oct. 25.400.-
1939? 80.000.-

25. Keizersgracht no. 50I 
. Sectie I 979 

1868 5 Nov. I 16.000.-
1890 31 Dec. 20.700.-
1912 15 Oct. 18.000.-
1933 2 Aug. 18.000.-
1938 IS Febr. 13.135.-

26. Oostenburgervoorstraat no. 70 
Sectie N 996 (H 2676) 

1856 31 Jan. I 1.350.-
1897 4 Oct. 3.000.-
1938 20 Juni 600 .. -
1938 2 Nov. 1.600.-
1938 22 Nov. 2.000.-

27. Keizersgracht no. 70I 

Sectie I 1207 
1871 26 Mei I 15.250.-
1904 2 Dec. 28.100.-
1914 9 April 70.000.-
1922 28 April 80.000.-
1922 I Nov. 55.000.-
1932 29 Febr. 36.130.-
1932 29 'Maart 37.690.-

28. Reguliersgracht no. I9 
Sectie I 1239 

1841 25 Oct. I 13.600.-
1849 9 Jan. 12.000.-
1859 3 Mei 14.500;-
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Vervolg 28 Reguliersgracht no. I9 
1914 I April t 14.000.-
1919 29 Oct. 30.500.-
1923 I Maart 25.000.-
1934 2 Juli 10.000.-
1935 14 Febr. 14.000.-

29. Heerengracht no . . 582 
Sectie I 1261 

1863 22 Dec. t 34.200.-
1877 16 Mei 38.400.-
1899 29 Sept. 34.000.-
1937 10 Juni 45.000.- · 
1938 I April 47.200.-

30. Keizersgracht no. 782 
Sectie I 1340 

1849 5 Maart t 16.500.-
1887 25 Oct. 28.200.-
1898 30 Sept. 20Aoo.-
1908 26 Nov. 23.000.-
1937 8 Maart 14.000.-
1937 2 April 17.595.-

31. Keizersgracht no. 784 
Sectie I 1341 

1858 30 April t 14.000.-
1863 3 Sept. 18.000.-
1884 24 Juni 31:000.-
1896 30 Dec. 22.500.-
1909 4 Oct. 27.000.-
1925 12 Nov. 31.500.-
1929 15 April 32.000.-
1934 9 Maart 20.000.-

32. Keizersgracht no. 826 
Sectie I 1361 

1839 20 Febr. t 4.000.-
1843 24 Jan. 5.000.-
1866 28 Dec. 4.500.-
1895 16 Mei 9.000.-
1905 II Sept. 10.000.-
1925 30 Maart 14.000.-
1938 24 Jan. 4.700 .. -
1938 18 Mei 6.000.-'-

33. Amstel no. 238 
Sectie I 1363 

1846 15 Jan. t 3.750.- . 
1853 10 Mei 4.100.-
1873 15 Oct. 8.300.-
1874 I April 7.500.-
1875 7 Mei 12.400.-
1875 9 Juni 10.000.-
1880 9 Juli 15.000.-
1896 30 Juli 7.800.-
1918 I Juni 10.000.-
1920 15 Juni 13.585.-
194028 Juni 5.000.-
1940 28 Juni 5.500.-
1940 I Aug. 6.295.-

34. Utrechtschestraat no. 73 
Sectie I 1426 

1855 29 Dec. t 4.000.-
1867 . 18 April 6.675.-
1870 9 Mei 8.000.-
1876 10 Mei 12.000.-
1911 28 Juni 22.500.-
1919 16 Dec. 35.500.-
1938 14 April 11.000.-
1938 14 Juli 15.000.-

35. Utrechtschestraat no. 65 
Sectie I 1430 

1849 24 Aug. t 3.200.-
1875 6 Sept. 9.000.-
1940 18 Maart 8.150.-
1940 18 April 8.550.-

36. Kerkstraat no. I59 
Sectie I 1699 

1861 6 Mei t 1.500.-
1873 31 Juli 4.000.-
1873 25 Nov. 5.000.-
1880 5 Nov. 7.605.-
1894 31 Juli 4.500.-
1919 10 Nov. 6.500.-
1931 10 Juli 8.500.-
1938 3 Aug. 5.000.-

37. Kerkstraat no. 80 
Sectie I 1859 

i873 13 Febr. t 4.875.- · 
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Vervolg 37 Kerkstraat no. 80 
1874 4 Aug. t 7.525.-
1886 15 April 10.900.-
1892 15 Dec. 7.000.-
1903 20 April 6.950.-
1932 9 Sept. 10.000.-
1936 28 Sept. 4.600.-

38. Leidschestraat no. 75 
Sectie I 1970 

1865 31 Jan. t 6.500.-
1872 30 Juli 11.000.-
1874 28 Oct. 11.000.-
1875 27 Aug. 17.000.-
1883 8 Mei 25.000.-
1935 3 Juni 29.500.-
1935 27 Dec. 27.000.-

39. Prinsengracht no. 84I 
Sec tie I 2012 

1839 16 Juni t 7.000.-
1908 20 Jan. 10.500.-
1914 2 April 11.750.-
1935 25 April 12.300.-· 
1939 24 Oct. 7.150.-

40. Kerkstraat no. 260 
Sectie I 2107 

1848 17 April t 3.125.-
1881 11 Mei 11.000.-
1912 2 Febr. 7.550.-
1917 3 Jull 7.600.-
1936 21 Sept. 3.950.-
1938 24 Mei 6.900.-
1938 24 Mei 7.600.-
1940 7 Aug. 8.000.-

41. Kerkstraat no. 296 
Sec tie I 2125 

1845 II Aug. f 2.950.-
1846 12 Jan. 3.000.-
1904 19 Mei 8.000.-
1908 16 Dec. 4.350.-
1929 10 Juni 8.600.-
1930 3 Nov. 12.000.-
1938 8 Oct. 6.000.-
1939 14 Maart 7.000.-

ECON. HIST. JAARBOEK. XXII. 

42. Kerkstraat no. 326 
Sectie I 2140 

1843 2 Maart t 3.850.-
1861 14 Mei 4.000.-
1873 8 Mei 5.750.-
1909 23 Dec. 4.505.-
1940 19 Aug. 4.300.-
1940 21 Aug. 4.915.-

43. Prinsengracht no. 987 
Sectie I 2180 

1869 1 Dec. t 10.900.-
1882 6 April 18.000.-
1921 28 April 20.000.-
1937 3 Mei 7.200.-
1937 26 Oct. 10.000.-

44. Prinsengracht no. 979 
Sectie I 2185 

1849 1 Nov. t 6.575.-
1867 31 Oct. 9.800.-
1886 29 Oct. 12.500.-
1896 28 April 8.850.-
1936 19 Oct. 5.750.-
1936 16 Nov. 6.500.-

45. Utrechtschestraat no. 90 
Sectie I 2227 

1841 22 Dec. t 3.900.-
1878 28 Oct. 11.000.-
1889 23 Sept. 15.310.-
1919 I Febr. 16.000.-
1933 16 Nov. 18.030.-
1934 2 Mei 17.965.-

46. Utrechtschestraat no. I02 
Sectie I 2233 

1839 5 Juli I 8.000.-
. 1863 19 Oct. 8.000.-

1881 16 Nov. 22.000.-
1889 3 Oct. 29.560.-
1898 30 Juli 26.000.-
1918 2 April . 40.000.-
1934 30 April 27.000.-
1939 15 Mei 26.000.-

17 
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47 . Amstd no. 272 
Sectie I 2295 

1842 22 April t 9.700.-
1878 8 Oct . 15.000.-
1921 9 Juni 16.800.-
1922 27 Mei 21.000.-
1929 ? 18.000.-
1939 7 Dec. 17.000.-

48. Amstel no. z8z 
Sectie I 2300 

1854 20 Nov. I 1.400.-
1865 14 Dec. 2.000.-
1878 1 Maart 9.000.-
1879 3 Jan. 13.500.-
1905 26 April 6.750.-
1908 14 Oct. 7.580.-
1926 16 April 14.500.-
1934 26 Nov. 7.000.-
1934 24 Dec. 7.500.-

49. Prinsengracht no. II2S/7 
Sectie I 2304/5 

1848 23 Sept. I 5.000.-
1879 14 Aug. 13.850.-
1935 20 Mei 14.300.-
1939 15 Mei 21.000.-

50. Prinsengracht no. I057 
Sectie I 2337 

1860 21 Juni I 2.240.-
1874 5 Aug. 9.000.-
1917 19 April 13.300.-
1920 12 Mei 4.800.-
1920 20 Mei 12.000.-
1925 4 Febr. 27.000.-
1933 3 April 17.610.-
1933 3 Juni 19.755.-

51 Prinsengracht no. 846 
Sectie I 2371 

1847 12 Jan. I 6.000.-
1868 7 Mei 10.000.-
1875 16 Nov. ~ 15.500.-
1880 4 Nov. 17.100.-
1916 19 Jan. 6.860.-
1919 10 Oct. 28.000.-

Vervolg 51 Prinsengracht no. 846 
1929 19 Dec. t 15.000.-
1939 29 Sept. 15.250.-
1939 30 Dec. 14.000.-

52. A mstel no. 290 
Sectie I 2390 

1876 29 Febr. t 14.700.-
1917 7 Nov. 11.000.-
1934 28 Mei 6.600.-
1934 15 Oct. 9.600.-

53. UtrechtschedUJ.str. no. I59 
Sectie I 2396 

1842 14 Juli I 870.-
1882 1 Febr. 3.100.-
1898 24 Aug. 1.800.-
1937 16 Sept. 1.000.-
1938 3 .Mei 1.310.-
1938 II Nov. 5.875.-

54. UtrechtschedUJ.str. no. IS3 
Sedie 2399 

1864 
1867 
1874 
1875 
1880 
1883 
1886 
1886 
1896 
1899 
1905 
1909 
1909 
1917 
1919 
1919 
1936 
1936 

12 Juli 
20 Nov. 
23 April 
26 Mei 

4 Juni 
20 Jan. 

9 Maart 
21 Sept. 
24 Jan. 

I Febr. 
13 Aug. 
14 Jan. 
16 Jan. 
9 Jan. 

30 Oct. 
13 Dec. 
3 Dec. 
3 Dec. 

t 1.575.-
1.825.-
2.000.-
2.000.-
3.000.-
2.500.-
2.500.-
4.000.-
3.650.-
2.300.
·2.250.-
1.950.-
1.950.-
2.800.-
3.000.-
4.125.-
1.000.-
1.500.-

55. Utrechtschestr. no. I29 
Sectie I 2444 

1875 2 Juli I 8.000.-
1882 5 Mei 20.000.-
1901 11 Jan. 26.500.-
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Vervolg 55 Utrechtschestr. no. I29 60. Noorderstraat no. 65 
. 1912 12 Sept. f 24.000.- Sectie I 2611 

1933 II Dec. 19.600.- 1868 24 April f 4.325.-
1935 16 Oct. 19.000.- 1869 27 Maart 4.900.-
1936 3 Aug. 22.000.- 1884 30 Juni 7.750.-

1890 28 Nov. 7.600.-
56. Utrechtsckedw.str. no. 4I 1923 25 Jan. 11.750.-

Sectie I 2504 1931 4 Juli 11.500.-
1840 18 Aug. f 600.~ 1937 20 Sept. 7.000.~ 
1848 18 April 800.- 1937 20 Sept. 7.500.-
1875 1 Mei 3.875.-
1891 27 Oct. 3.600.- 61. Noorderdwarsstr. no. I2 
1901 16 April 4.100.-

Sectie I 2652 1915 17 Jull 5.250.-
1919 22 Dec. 6.400.- 1853 4 Jan. f 2.500.-
1920 12 Jan. 7.000.- 1862 31 Oct. 3.200.-
1933 30 Jan. 6.000.- 1874 18 Febr. 3.200.-

1939 13 Febr. 2.800.- 1902 8 Juli 3.100.-

1939 12 Ju1i 9.250.- 1903 29 Sept. 7.500.-
1934 2 Juli 9.750.-

57. Utrecktsckedw.str. no. 29 1936 4 Sept. 10.000.-
Sectie I 25 I 0 

1855 6 Aug. f 739.-
62. Noorderstraat no. 39 1902 10 Mei 2.400.-

1907 22 Aug. 2.650.- Sectie 12667 

1909 4 Juni 2.100.- 1844 4 Nov. I 2.000.-
1916 11 Nov. 2.000.- 1872 I Juli 6.350.-
1932 20 Sept. 2.250.- 1916 5 Dec. 9.650.-
1935 4 April 2.475.- 1937 13 Dec. 8.300.-

58. Prinsengracht no. 728 
1940 19 Sept. 10.400.-

Sectie I 2567 
63. Noorderstraat no. 23 1847 24 Dec. I 7.000.-

1899 19 April 14.000.- Sectie 12675 
1903 I Sept. 16.000.- 1847 2 Maart I 2.100.-
1912 14 Oct. 12.000.- 1847 24 Juni 2. 100.-
1935 7 Febr. 8.500.- 1855 IS Maart 2.400.-
1940 I Juli 8.600.- 1940 16 Febr. 2.100.-
1940 19 Aug. 10.775.- 1940 16 Febr. 2.900.-

59. Noorderstraat no. III 
64. }loorderstraat no. 2I Sectie I 2588 

1862 21 Jan. t 1.600.- Sectie I 2676 
1883 4 Oct. 6.010.- 1855 31 Dec. t 1.745.-
1893 19 Jan. 7.910.- 1914 28 Aug. 3.200.-
1896 25 Aug. 7.000.- 1931 26 Febr. 7.200.-
1929 29 April 12.000.- 1935 6 Sept. 4.650.-
1935 4 Juli 10.750.- 1940 15 Maart 2.710.-
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65. Ie Weteringdwarsstr. no. 45 
en Weteringstr. 4 en IO 

Sectie I 2771, 2763 
1841 28 Sept. t 405.-
1844 30 Sept. 1.300.-
1890 28 Mei 2.825.-
1924 7 Febr. 24.000.-
1934 29 Oct. 18.250.-
1940 16 Aug. 7.800.-

66. Ie Weteringdwarsstr. no. I 

Sectie I 2786 
1842 6 Mei t 5.660.-
1843 16 Aug. 5.230.-
1873 19 Aug. 2.600.-
1875 10 Sept. 3.800.-
1879 22 April 5.005.-
1882 6 Maart 6.100.-
1904 16 Maart 1.300.-
1935 22 Nov. 1.700.-
1936 20 Oct. 6.800.-
1936 20 Oct. 7.500.-

67. Prinsengracht no. 5IO 
Sectie I 2799 

1865 3 Febr. t 12.000.-
1891 31 Maart 10.100.-
1931 26 Febr. 27.000.-
1931 30 Juni 33.000.-
1936 27 April 20.000.-

68. Ie Weteringdw.str. no. 50/2 
Sectie I 3297/8 

1877 29 Aug. f 9.000.-
1901 14 Mei 7.100.-
1938 25 April 6.470.-
1938 25 April 5.000.-

69. 2e Weteringdw.str. no. I4 
Sectie I 3344 

1859 24 Juni f 2.260.-
1863 14 Juli 2.900.-
1939 27 Nov. 2.505.-
1940 10 Juni 3.000.-
1940 10 Juni 8.250.-

70. Weteringstraat no. 34 
Sectie I 3353 

1871 23 Mei I 5.025.-
1874 9 Juni 5.100.-
1879 31 Maart 11.750.-
1883 17 Mei 14.400.-
1887 23 Aug. 14.500.-
1918 3 Juli 6.670.-
1920 9 Jan. 8.500.-
1937 1 Febr. 4.500.-
1937 24 Aug. 11.000.-

71. Nieuwe Looiersstraat no. 46 
Sectie I 3600 

· 1871 17 Oct. f 2.000.-
1879 24 Dec. 3.700.-
1882 25 Aug. 6.000.-
1887 24 Aug. 5.450.-
1889 3 Sept. 4.550.-
1897 28 Oct. 2.900.-
1905 8 Dec. 2.000.-
1913 1 Dec. 3.500.-
1928 15 Febr. 4.900.-
1932 25 Oct. 7.000.-
1933 12 J uni 5.200.-

72. Nieuwe Looiersstr. no. 72 
Sec tie I 3620 

1859 30 April f 2.520.-
1862 23 Oct. 3.000.-
1866 3 Jan. 3.160.-
1871 30 Nov. 3.875.-
1872 7 Mei 5.000.-
1878 30 Aug. 7.200.-
1901 20 Mei 3.850.-
1936 4 Dec. 1.000.-
1937 23 Aug. 2.000.-

73. Utrechtschedw.str. 20 
Sectie I 3791 

1841 19 Mei f 905.-
1858 ' 30 Jull 1.160.-
1859 13 Juli 1.100.-
1862 3 Dec. 1.575.-
1870 14 April 2.400.-
1888 30 Mei 3.700.-
1888 5 Sept. 6.000.-
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Vervolg 73 Utrechtschedw.str. 20 

1904 18 Febr. 1 4.200.-
1932 16 Nov. 3.750.-
1932 16 Nov. 4.1 50.-

74. Utrechtschedw.str. no. 62 
Sectie 13809 

1843 13 Dec. 1 1.370.-
1861 12"Nov. 2.075.-
1871 2 Jan. 3.550.-
1900 11 Juli 3.450.-
1938 7 Maart 3.450.-
1938 4 Mei 4.800.-

75. Falckstraat no. 37 
Sectie I 3851 

1856 3 Mei 1 4.000.-
1929 31 Jan. 21.000.-
1931 1 Dec. 22.500.-
1938 27 Juni 14.975.-

76. Utrechtschedw.str. no. I46 
Sectie I 391 5 

1863 7 Mei ! 2.925.-
1882 17 April 5.550.-
1918 24 Dec. 2.200.-
1931, 18 Sept. 4.000.-
1940 6 Mei 2.350.-

77. Frederiksplein no. IS 
Sectie I 3965 

1842 1 Nov. 1 2.550.-
1878 26 April 8.600.-
1882 4 Febr. 11.200.-
1916 4 Febr. 5.110.-
1916 9 Aug. 12.000.-
1918 14 Juni 15.500.-
1918 30 Dec. 14.505.-
1930 9 Sept. 16.000.-
1933 21 Juni 11.760.-
1935 11 Maart 6.700.-
1935 17 Juni ' 8.955.-

78. M aarten J ansz. Kosterstr. no. I 
Sectie I 4035 

1841 9 Nov. f 1.600.-
1852 4 Dec. 1.800.-

Vervolg 78 Maarten Jansz.Kos-
terstr. no. I 

1857 8 Juli 
1865 21 April 
1869 27 April 
1884 . 1 Dec. 
1912 19 Juni 
1916 IS Dec. 
1918 18 Mei 
1920 5 Febr. 
1921 29 Maart 
1923 16 Oct. 
1925 21 Sept. 
1934 12 Febr. 
1934 16 Aug. 

1 1.800.-
3.200.-
2.515.-
6.100.-
4.000.-
4.800.-
7.000.-
7.200.-
8.700.-
6.900.-
9.100.-
5.250.-
7.140.-

79. Nieuwe Looiersstr. no. I7-I9 
Sectie I 4542, 5050 

1867 12 Nov. 1 4.300.-
1877 20 April 10.500.-
1888 1 Juni 10.500.-
1922 27 Maart 11.800.-
1922 27 Maart 13.560.-
1932 3 Nov. 11.600.-
1932 27 Dec. 14.150.-

80. Keizersgracht no. 774 
Sectie 14826, 1336 

1845 14 Oct. 1 7.150.-
1855 3 Dec. 9.000.-
1879 3 Febr. 20.500.-
1895 5 Oct. 15.800.-
1920 22 April 35.000.-
1935 20 Juni 11.565.-
1940 28 Aug. 11.000.-

81. Reguliersgracht no. 6 
Sectie 14907, 1119 

1842 18 April 110.000.-
1853 15 Dec. 12.000.-
1861 25 Jan. 13.800.-
1865 9 Febr. 14.320.-
1891 15 Jan. 14.500.-
1932 11 April 8.650.-
1938 10 Nov. 8.000.-
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82. K erkstraat no. 252 Vervolg 86 Prinsengracht no. 766 
Sectie I 5002 

1851 1 Mei t 3.800.-
1866 18 Dec. 5.000.-
1899 8 Aug. 12.000.-

1919 16 Dec. t 48.000.-
1934 23 April 18.500.-
1934 5 Juli 18.000.-

1919 29 Juli 26.000.-
1921 6 Jan. 54.000.-
1924 7 April 26.500.-
1931 7 Jull 24.500.-
1936 14 Sept. 20.800.-

87. Prinsengracht no. 684 
Sectie I 5586 

1860 5 .April t 2.010.-
1873 28 Nov. 8.600.-
1934 II Juni 10.110.-

83. Prinsengracht no. 909 1934 II Juli 10.450.-

Sectie 15117 
1868 2 Sept. t 7.000.-
1910 25 Jan. 8.150.-

88. Nwe. Looiersstraat no. 58 
Sectie I 6435 

1919 25 Juni 16.000.- 1850 10 Jan. t 2. 150~-
1923 2 Nov. 15.500.- 1883 29 Mei 8.600.-
1924 28 Mei 17.700.- 1897 26 Nov. 5.925.-
1936 6 Juli 8.500.- 1917 12 Dec. 4.100.-
1939 20 Febr. 6.000.- 1938 22 Jan. 2.500.-
1939 20 Maart 7.115.- 1938 20 Sept. 3.350.-

1938 30 Dec. 8.825.-
84. Frederiksplein no. 34 1938 30 Dec. 9.750.-

Sectie I 5291 
1875 18 Nov. f 34.000.-
1888 8 Aug. 35.300.-

89. Kerkstraat no. 27I 
Sectie I 7721 

1899 7 Aug. 43.000.-
1931 26 Oct. 29.800.-
1931 26 Nov. 33.000.-
1940 20 Maart 62.500.-

1845 17 Nov. f 4.425."-
1848 20 Mei 1.900.-
1877 31 Mei 9.150.-
1878 9 Maart 10.000.-

85. Frederiksplein no. 54 
Sectie I 5240 

1930 27 Oct. 17.000.-
1938 12 Mei 15.000.-

1875 6 Nov. t 34.000.-
1917 15 Jan. 57.500.-
1917 22 Oct. 89.830.-

90. Prinsengracht no. 872 
Sectie I 8122 

1937 16 April 70.000.-
1937 16 Juli 110.000.-

1878 18 Aug. t 20.000.-
1893 18 Mei 12.000.-
1895 7 Oct. 10.000.-

86. Prinsengracht no. 766 1895 29 Nov. 10.000.-
Sectie I 5320 1903 17 Juli 13.200.-

1863 3 Dec. f 14.100.- 1918 7 Febr. 14.450.-
1903 26 Febr. 13.200.- 1919 31 Maart 17.900.-
1903 10 Juni 12.350.- 1919 20 Juni 21.500.-
1903 28 Juli 14.000.- 1922 30 Aug. 30.000.-
1908 24 Oct. 18.500.- 1936 29 Mei 8.800.-
1918 15 Mei 20.000.- 1936 9 Oct . 10.000.-
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91. Falckstraat no. 7 
Sectie I 8156 

1839 24 Sept. 1 2.375.-
1864 4 Mei 3.700.-
1870 12 Nov. 7.000.-
1877 25 Sept. 7.500.-
1885 10 Dec. 40.000.-
1895 16 Oct. 11.000.-
1912 10 Oct. 7.050.-
1913 10 Juni 8.500.-
1937 18 Jan. 7.000.-
1939 23 Mei 11.000.-

92. Reguliersgracht no. 45 
Sectie I 8486 

1874 12 Nov. 1 4.000.-
1890 4 Nov. 9.000.-
1894 3 Dec. 8.650.-
1920 30 Jan. 8.400.-
1920 13 Aug. 11.000.-
1920 23 Aug. 11.000.-
1935 9 Sept. 2.650.-
1940 12 April 10.000.-

93. Kleine Kattenburgerstr. no. 
I09 

1843 
1905 
1913 
1919 
1929 
1932 

Sectie N 138/9 
2 Aug. 
5 Dec. 
3 Juni 

30 Juni 
30 Dec. 

? 

12.000.-
3.300.-
2.600.-
3.500.-
4.500.-
4.500.-

94. Groote Kattenburgerstr. no. 98 
Sectie N 146 

1843 21 April 1 575.-
1854 I Juli 1.400.-
1889 20 Aug. 3.000.-
1934 29 Oct. 4.005.-
1938 28 April 5.500.-

95. Groote Kattenburgerstr. nO.52 /4 
Sectie N 201 

1844 3 Jan. 1 3.400.-
1870 22 Juli 5.350.-
1873 22 Jan. 7.700.-

Vervolg 95 Groote Kattenburger-
str. no. 52/4 

1880 16 April 
1897 9 Aug. 
1898 10 Oct. 
1939 13 Jan. 
1940 25 Juli 

,/13.000.-
4.350.-
6.950.-
1.500.-
2.385.-

96. Kleine Wittenburgerstr. no. 75 
Sectie N 642 

1863 I Mei i 1.700.-
1874 2 April 2.700.-
1902 10 Sept. 2.500.-
1902 II Oct. 3.125.-
1904 18 Jan. 2.250.-
1904 2 Juli 2.700.-
1931 26 Juni 7.000.-
1940 6 Aug. 6.710.-

97. 2e Wittenburgerdw.str. no. IO 

Sectie N 618/9 
1848 4 Mei I 600.-
1854 9 Oct. 1.030.-
1879 15 Mei 3.450.-
1891 21 Dec. 5.000.-
1922 25 April 3.850.-
1927 13 Sept. 550.-
1939 23 Nov. 1.200.-

98. Gr. Wittenburgerstr. no. 26 
Sectie N 693 

1850 28 Oct. i 800.-
1867 15 April 2.705.-
1906 20 Oct. 1.500.-
1907 29 April 3.500.-
1907 19 Juli 3.200.-
1923 29 Juni 3.790.-
1931 13 April 3.000.-
1931 25 Juni 3.500.-
1932 15 Sept. 4.500.-

99. Gr. Wittenburgerstr. no. 6, 8 
Sectie N 715 

1841 6 Juli 1 
1859 10 Febr. 
1891 13 Mei 
1939 2 Oct. 
1940 21 Juni 

720.-
1.150.-
2.150.-
3.400.-
8.430.-
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100. Kl. Wittenburgerstr. ~w. I04 
Sectie N 741 

1855 13 Nov. 1 1.125.--:-
1857 26 Mei 1.600.-
1882 20 Mei 6.700.-
1885 16 Sept. 3.850.-
1904 4 Aug. 2.100.-
1904 8 Sept. 2.850.-
1918 11 Maart 3.500.-
1918 IS April 3.000.-
1936 16 Maart 700.-
1936 18 Nov. 1.900.-

101. Oostenburgervoorstr. no. II 
Sectie N 952 

1857 18 Maart 11.000.-
1876 16 Dec. 4.000.-
1933 24 Juli 1.200.-
1933 25 Oct. 2.450.-

102. Oostenburgervoorstr. no; 72 
Sectie N 995 

1853 7 Jan. 1 800.-
1929 30 Mei 2.500.-
1930 23 Jan. 7.000.-

103. Oostettburgervoorstr. no. 62 
Sectie N 1000 

1860 4 Dec. 1 1.535.-
1933 13 April 1.425.-
1933 28 Juli 3.000.-

104. Oostettburgermiddenstr. n0-42 
Sectie N 1142 

1839 
1844 
1850 
1855 
1863 
1885 
1895 
1896 
1898 
1932 
1938 

IS Jan. 
7 Dec. 

27 Juni 
2 Maart 

11 Mei 
22 Juni 

1 Jull 
29 Sept. 

3 Febr. 
8 Juni 

18 Juli 

1 600.-
700.-:-. 

1.600.-
2.000.-
2.850.-
5.650.-
3.705.-
2.630.-
3.000.-
3.000.-
6.000.-

105. Oostettburgermiddmstr. 1t.2/6 
Sectie N 1173/5 

1846 27 Aug. f 2.610.-
1886 1 Juni 2.000.-
1900 24 April 5.850.-
1932 13 Sept. 3.000.-
1933 10 April 4.500.-
1933 3 Juli 7.300.-

106. Kl. Kattenburgerstr. no. I54/ 
I60 (even) 

Sectie N 1794 
1873 23 April f 11.500.-
1904 15 Nov. 9.835.-
1931 IS Jan. 20.000.-
1937 12 April 10.000.-

107. Sloterdijkstraat no. 7 
Sectie M 515 

1878 28 Maart f 5.750.-
1881 17 Juni 5.000.-
1887 29 April 3.800.-
1894 2 Jull 4.700.-
1899 31 Aug. 4.310.-
1930 I Mei 7.400.-
1938 7 Maart 3.800.-

108. Groote Houtstraat no. I2 
Sectie M 548 

1870 1 Sept. 14.690.-
1880 18 Aug. 5.825.-
1934 13 Juli 6.400.-
1934 30 Aug. 7.600.-

109. Galgenstraat no. 2 
Sectie M 664 

1860 5 Oct. 1 500.-
1882 22 Sept. 2.200.-
1897 13 Sept. . 950.-
1898 6 Mei 1.000.-
1899 17 Jan. 1.200.-
1900 25 Jan. 1.800.-
1932 12 Aug. 550.-
1932 5 Oct. 1.200.-

110. Bickersgracht no. 58 
Sectie M 730 

1840 20 Febr. f 500.-
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Vervolg 110 Bickersgracht no. 58 
1840 12 Aug. f 1.000.-
1868 15 Juli 1.330.-
1885 8 Mei 5.000.-
1927 1 Juni 3.250.-
1928 6 Aug. 3.800.-
1935 16 Sept. 2.000.-
1936 14 Mei 2.540.-

111. Bickersgracht no. 50 
Sectie M 734 

1863 22 Juli t 805.-
1867 18 Mei 1.000.-
1869 2 Febr. 1.110.-
1918 11 Dec. 700.-
1922 4 Mei 1.110.-
1925 9 April 1.200.-
1932 28 Jan. 1.040.-
1932 25 April 1.650.-
1934 3 Nov. 350.-

I 12. Groote Bickerstr. no. 39 
Sectie M 751 

1853 18 April t 4.600.-
1870 4 April 6.000.-
1902 8 April 5.800.-
1939 11 Dec. 1.500.-
1940 11 Jan. 1.100.-

113. Haarlemmerdijk no. I80 

Sectie M 843 
1842 23 Febr. t 2.000.-
1849 23 April 4.000.-
1856 12 Aug. 3.525.-
1865 1.3 Nov. 3.500.-
1919 15 Jan. 14.750.-
1934 22 Dec. 7.500.-
1936 5 I?ebr. 7.500.-
1937 2 Sept. 19.000.- · 
1937 2 Sept. 20.235.-

114. Haarlemmerdijk no. I76 
Sectie M 845 

1848 13 Nov. f 4.150.- ' 
1852 6 Juli 1.200.-
1874 10 Dec. 7.000.-
1901 30 Dec. 9.850.-

Vervolg 114 Haarlemmerdijk no. 
I76 

1902 
1905 
1911 
1940 
1940 

4 Oct. 
3 Aug. 

19 Juni 
11 Maart 
11 April 

f 12.000.-
13.000.-
10.000.-
5.800.-
5.800.-

115. Haarlemmerdij'k no. I34 
Sectie M 1012 

1842 18 April t 4.600.-
1864 10 Febr. 5.500.-
1922 28 April 21.000.-
1924 1 April 20.000.-
1930 30 Dec. 14.900.-
1931 23 Jan. 17.500.-

116. Buiten Dommerstr. no. II 
en I3 

Sectie M 1181/2 
1859 8 Dec. t 2.710.-
1878 13 Mei 6.600.-
1880 3 Ju1i 10.000.-
1890 27 Nov. 10.150.-
1895 11 April 8.050.-
1920 12 Juni 6.000.-
1922 23 Febr. 7.000.-
1925 11 Maart 8.500.-
1939 . 2 Febr. 12.500.-
1939 2 Febr. 13.350.-

117. Vinkenstraat no. I24 

Sectie M 1228 
1838 9 Nov. t 420.-
1842 21 Sept. 700.-
1859 IS Maart 1.570.-
1878 23 Juli 3.450.-
1880 9 Sept. 4.200.-
1885 4 Aug. 4.400.-
1932 11 Maart 1.100.- . 
1932 6 Juni 1.400.-
1932 27 Sept. 2.500.-
1934 3 Dec. 2.100.-

118. Haarlemmerdijk no. 60 
Sectie M 1419 

1841 3 Aug. I 6.000.-
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Vervolg 118 Haarlemmerdijk no. 
60 . 

1892 15 Febr. f 12.250.-
1896 14 April 12.000.-
1916 I Dec. 15.000.-
1930 19 Aug. 15.500.-
1931 27 Oct. 25.000.-
1937 1 Febr. 15.000.-

119. Binnen Oraniestraat no. 9 
Sectie M 1562 

1860 3 Febr. f 2.280.-
1865 6 Nov. 3.000.-
1883 2 Juli 7.150.-
1888 7 Febr. 9.550.-
1902 4 Juli 12.000.-
1916 30 Maart 9.250.-
1922 1 Juli 18.000.-
1940 11 Maart 4.250.-
1940 11 April 4.250.-

120. Vinkenstraat no. 3I 
Sectie M 1609 

1869 1 Maart f 2.200.-
1875 29 Jan. 3.760.-
1894 12 Mei 1.690.-
1920 8 ~faart 2.450.-
1925 9 Maart 2.000.-
1927 27 Oct. 3.500.-
1930 23 Jan. 3.400.-
1938 15 Febr. 1.750.- 1) 

1) onbewoonbaar verkl. 

121. Vinkenstraat no. I7 
Sectie M 1616 

1858 
1875 
1902 
1939 
1939 
1939 
1940 
1940 

1 April 
20 Maart 
22 Jan. 
8 Aug. 
7 Sept. 
9 Nov. 

? 
? 

t 1.090.-
6.500.-
3.300.-
1.000.-
1.000.-
2.350.-
6.000.-
9.750.-

122. Buiten Brouwersstr. no. 20 
Sectie M 1969 

1842 24 Mei f 2.100.-

Vervolg 122 Buiten Brouwersstr. 
no. 20 

1843 
1852 
1878 
1897 
1917 
1920 
1940 
1940 
1940 

7 Maart f 
4 Oct. 

18 Sept. 
2 April 
8 Febr. 

12 Maat1 
19 Jan. 
23 Jan. 
30 Juli 

( 

2.000.-
2.000.-
7.050.-
6.800.-
4.500.-
6.600.-

900.-
1.300.-
3.800.-

123. Buiten Wieringerstr. no. 2 

Sectie M 2003 
1838 I Nov. f 2.525.-
1846 8 Dec. 1.000.-
1862 10 Dec. 2.775.-
1932 11 April 4.010.-
1932 20 Juni 5.350.-
1932 25 Oct. 7.000.-
1936 21 Sept. 3.200.-

{24. Buiten Bro1l'lllersstr. no. I9 
Sectie M 2008 

1842 18 Nov. f 4.100.-
1872 19 Sept. 5.900.-
1873 20 Juni 7.000.-
1875 30 Aug. 11.900.-
1880 5 Mei 10.000.-
1936 12 Oct. 3.140.-
1937 25 Sept. 3.825.-

125. Heerenmarkt no. 6 
Sectie M 2169 

1875 15 April t 7.000.-
1893 21 Sept. 10.000.-
1900 5 Mei 10.000.-
1917 16 April 10.500.-
1917 15 Mei 12.450.-
1917 27 Nov. 18.000.-
1919 4 Aug. 14.500.-
1931 26 Juni 13.300.-
1935 15 April 12.000.-

126. Binnen Wieringerstr. no. IS 
Sectie M 2228 

1860 16 J an. t 3.720.-
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Vervolg 126 Binnen Wieringerstr. 
no. IS 

1869 13 Oct. 
1884 14 Febr. 
1932 30 Mei 
1932 25 Oct. 
1936 21 Sept. 

/ 4.500.-
7.400.-
4.750.-
6.800.-
1.450.-

127. Brouwersgracht no. 42 
Sectie M 2260 

1857 16 Sept. / 3.825.-
1883 I Nov. 11.300.-
1897 I Juli 6.250.-
1903 28 Mei 8.400.-
1916 30 Maart 8.500.-
1936 20 Jan. 8.000.-
1936 31 Jan. 8.000.-

128. Brouwersgracht no. 3I 
Sectie M 2262 

1841 5 Aug. / 1.810.-
1853 6 Juti 2.125.-
1864 15 Maart 3.050.-
1867 22 Mei 2.495.-
1899 3 Maart 5.650.-
1902 4 Febr. 6.500.-
1928 19 Nov. 6.500.-
1929 1 Juti 4.800.-
1937 25 Oct. 1.200.-
1938 14 April 2.000.-

129. Brouwersgracht no. 29 
Sectie M 2263 

1844 7 April /1.200.-
1875 4 Juni 4.000.-
1921 20 Juli 2.875.-
1929 3 Juni 6.500.-
1934 26 Nov. 3.350.-

130. Haarlemmerstraat no. 6 
Sectie M 2310 

1839 6 Nov. I 4.000.-
1852 29 Mei 7.500.-
1857 3 Juni 9.000.-
1878 3 Aug. 15.000.-
1930 7 April 22.800.-
1937 17 Febr. 14.700.-

131. Heerengracht no. 36 
Sectie M 2488 

1864 23 Dec. / 7.950.-
1872 2 Febr. 9.050.-
1906 24 Oct. 7.930.-
1918 1 Mei 16.700.-
1918 6 Juni 18.605.-
1930 26 April 22.000.-
1937 26 Oct. 11.400.-

132. Prinsengracht no. 9 
Sectie M 2532 

1845 10 Nov. f 3.000.-
1861 22 April 5.500.-
1862 20 Jan. 5.200.-
1866 4 Mei 5.500.-
1868 3 Jan. 7.000.-
1869 2 J uti 10.000.-
1871 27 April 8.950.- . 
1896 12 Nov. 14.050.-
1924 23 J uni 14.000.-
1931 19 Oct . 14.000.-
1938 10 Juni 7.000.-

133. K eizersgracht no. 84 
Sectie M 2564 

1847 8 Jan. / 10.100.-
1889 17 Mei 13.600.-
1901 10 Juli 11.750.-
1906 27 April 12.500.-
1931 27 Juni 18.500.-
1932 17 Oct. 12.000.-
1934 IS Febr. 24.000.-

134. Heerenstraat no. I8 
Sectie M 2588 

1885 5 Juni /10.000.-
1886 28 Mei 11.000.-
1898 24 Jan. 14.000.-
1917 16 Nov. 14.500.-
1919 11 Aug. 19.750.-
1927 I Nov. 22.500.-
1928 17 Jan. 26.500.-
1933 31 Oct. 23.750.-
1938 17 Jan. 12.000.-
1940 14 Sept. 13.000.-
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135. Keizersgracht no. I72 140. Zwanenburgerstraat no. 2I 
Sectie M 2689 Sectie P 53 

1874 31 Juli I 7.550.- 1852 16 Sept. I 1.855.-
1887 31 Mei 8.000.- 1887 31 Jan. 8.150.-
1897 15 April 7.000.- 1904 7 Jan. 4.500.-
1907 4 Dec. 5.650.- 1939 17 Maart 850.-
1914 5 Mei 6.800.- 1939 21 -Maart 2.000.-
1915 26 Mei 6.300.-
1928 29 Aug. 11.250.- 141. Lange Houtstraat no. 40 
1936 8 Juli 6.500.- Sectie P 96 
1940 24 Sept. 8.000.- 1840 24 Juli I 415.-

1842 2 Sept. 800.-
136. Heerengracht no. I02 1843 21Juni 1.000.-

Sectie M 2714 1899 13 Febr. 2.100.-
1862 23 Dec. I 16.000.- 1899 2 Juni 2.500.-
1895 30 Oct. 22.500.- 1899 I Juli 6.550.-
1928 27 Dec. 37.500.- 1910 7 April 4.200.-
1929 29 April 48.000.- 1910 I Juli 6.000.-
1939 .19 April 35.000.- 1934 14 Mei 7.100.-
1939 ? 36.415.- 1937 4 Nov. 4.590.-

137. Vinkenstraat no. I2S/7 142. Waterlooplein no. 76 en 86 
Sectie M 3468 Sectie P 217 

]844 I Nov. I 300.- 1850 6 Febr. I 470.-
1855 3 Dec. 925.- 1862 6 Oct. 1.155.-
1862 II Jan. 1.050.- 1939 8 Nov. 13.000.-
1877 25 Aug. 3.750.- 1939 8 Nov. 16.000.-
1892 28 Dec. 4.000.-- 1939 13 Nov. 18.500.-
1894 15 Juni 8.900.-
1901 25 April 8.000.-- 143. Waterlooplein no. 9I 
1904 17 Aug. 7.010.- Sectie P 243 
1924 16 Mei 8.000.- 1842 4 Aug. I 4.550.-
1930 27 Oct. 6.020.- 1848 10 Oct. 3.075.-
1936 14 Sept. 3.500.- 1874 31 Dec. 14.000.-

138. Buiten Oranjestr. no. II 1879 27 Juni 23.900.-

Sectie M 4883 1879 7 Oct. 18.000.-

1864 4 Mei I 2.400.- 1903 22 Oct. 17.000.-
1884 7 April 6.750.- 1929 29 April 16.200.-
1930 19 Febr. 5.500.- 1930 7 Juli 17.000.-
1930 14 Juli 5.500.- 1939 15 Maart 7.650.-
1937 21 Juni 9.000.- 1939 22 April 9.000.-

139. Zwanenburgwal no. 47 144. Amstel no. 37 
Sectie P 31 Sectie P 276 

1867 5 Dec. I 5.450.- 1875 4 Mei I 6.500.-
1934 22 Juni 6.000.- 1875 9 Oct. 6.500.-
1935 4 Maart 17.230.- 1885 31 Jan. 8.250.-
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Vervolg 144 Amstel no, 37 
1886 2 Juli /17.000.-
1894 14 Aug. 11.750.-
1934 30 April '12.150.-
1938 28 Dec. 16.000.-

145. Nieuwe Heerengracht no. 5 
Sectie P 287 

1839 25 Nov. / 7.300.-
1840 30 Sept. 7.300.-
1847 29 Juni 5.000.-
1854 14 April 8.000.-
1875 7 Mei 10.000.-
1905 29 April 11.600.-
1905 II Mei 15.000.-
1917 21 Dec. 17.000.-
1922 19 Juli 19.000.-
1934 8 Mei 16.000.-
1935 25 Febr. 14.200.-

146. Jodenbreestraat no. 32 
Sectie P 400 

1852 19 Juni / 2.525.-
1875 5 Jan. 20.000.-
1879 28 Febr. 22.000.-
1934 29 Oct. 17.000.- . 
1934 30 "Nov. 19.300.-

147. ]odenbreestrrzat no. 58 
$ectie P 420 

1868 4 Jan. / 7.000.-
1908 17 Jan. 13.000.-
1914 20 Jan. 13.400.-
1915 10 Aug. 18.500.-
1917 9 Mei 21.000.-
1939 9 Jan. 9.000.-
1939 20 Jan. 9.000.-

148. Jodenbreestraat no. 9I/93 
Sectie P 563 

1861 15 Maart t 8.100.-
1879 22 Aug. 25.000.-
1882 14 April 32.000.-
1930 4 Aug. 30.000.-
1932 20 Oct. 28.000.-

149. Oudeschans no. 83/5 
Sectie P 652 

1854 5 Mei t 7.500.-
1871 20 Jan. 10.000.-
1873 13 Juni 14.700.-
19P5 27 Febr. 16.500.-
1907 14 Nov. 13.250.-
1907 5 Dec. 14.500.-
1932- 12 Dec. 19.700.- " 
1932 31 Dec. 19.500.-

150. Oudeschdns no. IS 
Sectie P 747 

1851 16 Dec. /7.450.-
1860 3 Nov: 5.000.-
1863 15 Dec. 3.850.-
1878 10 Mei 13.000.-
1899 12 Oct. 9.000.-
1904 22 Juli 10.700.-
1936 16 Maart 8.900.-
1936 22 Juni 6. 150.~ 

151. Nieuwegrachtie no. 6 
Sectie P 1164 

1855 29 Juni t 410.-
1875 II Maart 3.000.-
1898 10 Nov. 2.500.-
1929 23 Sept. 1.700.- 1) 
1934 9 April 3.125.-
1939 27 Maart 5.700.-

1) onbewoonbaar verkl. 

152. Rapenburgerstraat no. I32 
Sectie P 1372 

1865 28 Juli / 3.000.-
1918 26 Nov. 9.000.-
1920 10 Febr. 9.300.-
1934 26 Sept. 6.000.-
1939 23 Jan. 1.500.-
1939 23 Jan. 2.150.-
1939 23 Jan. 3.250.-

153. Rapenburgerstraat no. I30 

" 1847 
1873 
1906 

Sectie P 1373 
2 April t 1.950.-
5 Aug. 7.500.-

22 Oct. 6.000.-
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Vervolg 153 Rapenburgerstraat no. 
I30 

1932 2 Mei t 3.700.-
1932 15 Aug. 6.000.-

154. Rapenburgerstraat no. I26 
Sectie P 1375 

1842 10 Maart I 4.125.-
1853 3 Juni 4.000.-
1872 16 Nov. 11.000.-
1898 20 Febr. 11.000.-
1925 1 Juli 13.000.-
1938 7 Nov. 6;500.-
1939 22 Juli 16.230.- 1) 

') verbouwd 

155, Rapenburgerstraat no. Io8 
Sectie P 1385 

1840 ' 24 Juni t 800.-
1860 30 April 1.940.-
1873 22 Aug. 4.000.-
1918 6 Nov. 8.500.-
1935 29 April 5.700.-
1935 19 Oct. 10.000.-

156. Rapenburgerstraat no. Io6 
Sectie P 1386 

1861 22 Mei I 1.500.-
1863 19 Mei 4.250.-
1872 29 Oct. 6.000.-
1876 15 Aug. 10.155.-
1882 1 Juni 12.000.-
1893 I Aug. 11.900.-
1923 I Maart 14.000.-
1933 2 Maart 13.000.-
1933 24 Mei 13.820.-
1938 4 Febr. 7.000.-· 
1940 17 Febr. 6.000.-

157. Rapenburgerstraat no. 26 
Sectie P 1429 

1865 5 Juni t 3.000.-
1921 8 Juni 5.600.-
1925 3 Juli 7.500.-
1930 3 Juli 6.000.-
1934 25 April 5.800.-

158. 's-Gravenhekje no. 6 
Sectie P 1444 

1850 28 Maart t 4.220.-
1871 30 Juni 6.950.-
1885 14 Febr. 10.200.-
1893 27 Dec. 10.560.-
1937 29 Nov. 5.000.-
1938 3 Mei 5.900.-
1938 3 Mei 14.600.-

159. Rapenbur'g no. 63 
Sectie P 1499 

1875 22 Jan. I 27.000.-
1934 19 Maart 9.1 00.-
1935 1 Febr. 16.105.-

160. J. D. Meyerplein no. 23 

Sectie P 1697 
1860 I Maart t 4.750.-
1893 6 Juli 6.850.-
1919 24 Maart 7.600.-
1933 31 Maart 18.100.-
1933 31 Maart 19.900.-

161. Muiderstraat no. 22 

Sectle P 1708 
1842 26 Juli t 2.200.-
1867 22 Oct. 4.500.-
1893 4 Oct. 7.000.-
1916 8 Sept. 6.265.-
1925 8 April 5.500.-
1925 11 Nov. 8.300.-
1933 3 Jan. 9.000.-
1939 17 Febr. 4.500.-

162. Nieuwe Heerengr. no. 8I 
Sectie P 1747 

1858 8 Febr. t 12.000.-
1854 8 Dec. 8.500.-
1881 16 April 22.000.-
1897 30 April 14.000.-
1918 29 Nov. 16.630.-
1939 13 Maart 5.650.-
1939 18 Dec. 5. 100.-

163. Rapenburgerstraat no. I03 
Sectie P 1790 

1868 1 Dec. I 5.125.-
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Vervolg 163 Rapenburgerstraat 
\ no. I03 

1925 26 Jan. 
1925 II Maart 
1937 31 Mei 
1937 24 Juni 

f 4.200.-
8.000.-
3.600.-
3.150.-

164. Rapenburgerstraat no. 8I 
Sectie P 1816 

1863 19 Mei f 4.350.-
1879 5 Nov. 15.600.-
1932 12 Jan. 8.000.-
1934 · 10 Jan. 16.800.-

165. Nieuwe Heerengracht no. I45 
Sectie P 1832 

1846 28 Febr. f 7.000.-
1930 25 April 15.000.-
1931 2 Juli 16.500.-
1935 25 Febr. 13.300.-

166. Rapenburgerstraat no. 37/9 
Sectie P 1860 

1856 29 April I 1.400.-
1873 31 Mei 6.000.-
1892 30 Juni 6.800.-
1901 15 Oct. 5.500.-
1933 25 Sept. 5.000.-
1933 25 Sept. 6.000.-
1935 25 Febr. 13.600.- 1) 

1) na verbouwing 

167. Rapenburgerstraat no. I7 
Sectie P 1879 

1847 16 April I 500.-
1871 11 Juli 1.300.-
1874 9 Sept. 1.600.-
1894 18 Juli 2.000.-
1904 11 Juli 1.900.-
1910 26 April 2.800.-
1912 30 Maart 1.800.-
1918 11 Dec. 1.110.-
1919 I April 1.800.-
1920 16 Aug. 4.000.-
1924 I Mei 4.200.-
1924 30 Juni 5.000.-
1925 10 Nov. 4.450.-

Vervolg 167 Rapenburgerstraat 
no. I7 

1926 16 Maart 
1939 14 Oct. 
1939 28 Nov. 

f 5.300.;..-
400.-

3.000.-

168. N£euwe Heerengracht no. 2I5 
Sectie P 1899 

1846 19 Aug. I 2.925.-
1878 22 Nov. 13.500.-
1881 23 Dec. 11.000.-
1901 20 Dec. 9.100.-

. 1932 30 Mei 9.600.-
1932 19 Juli 11.000.-

169. Oudeschans no. 39 
Sectie P 2114 

1866 3 April f 4.575.-
1898 I Dec. 10.000.-
1937 I Dec. 7.700.-
1938 24 Nov. 11.500.-

170. Zwanenburgerstraat no. I 

Sectie P 2154 
1843 27 April I 3.550.-
1892 9 April 8.900.-
1929 15 Jan. 14.000.-
1929 31 Dec. 14.500.-
1940 6 Mei 5.500.-

171. F oeliedwarsstraat no. I8 
Sectie P 2337 

1840 28 Sept. I 610.-
1856 25 April 1.800~-
1880 I Juni 4.000.-
1901 26 Sept. 1.500.-
1901 28 Dec. 2.800.-
1936 16 Maart 7.000.-
1936 22 Juni 5.100.-
1936 3 Nov. 7.785.-

172. Nieuwe Heerengracht no. III 
Sectie P 2360 

1859 29 Maart I 13.410;-
1882 8 Juli 20.000.-
1908 7 Nov. 17.000.-
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Vervolg 172 N ieuwe H eereugracht 
no. III 

1919 27 Mei 
1935 27 Mei 
1939 19 Juni 

/18.900.-
10.400.-
10.575.-

173. H014tkoopersdw.straat no. 4 
Sectie P 2625 

1847 19 Febr. / 2.000.-
1868 19 Maart 3.450.-
1877 8 Jan. 7.120.-
1919 10 Juni 10.400.-
1931 3 Juni 21.500.-
1936 14 Nov. 13.500.-

174. Overtoom no. 79 
Sectie R 108 

1877 31 Maart /16.900.-
1889 6 Mei 17.000.-
1920 9 Juni 32.000.-
1922 1 Sept. 30.000.-
1927 16 Aug. 33.200.-
1928 21 Mei 43.805.-
1933 19 Dec. 35.000.-
1940 29 Juli 17.600.-

175. Overtoom no. 47 
Sectie R 129 

1874 25 Aug. t 13.000.-
1877 30 Aug. 11.200.-
1885 I Juni 21.000.-
1922 23 Jan. 53.500.-
1930 31 Oct. 45.000.-
1938 19 Dec. 32.200.-

176. Gerard Doustraat no. 77 
Sectie R 788 

1879 22 Nov. / 7.500.-
1883 29 Dec. 6.975.-
1887 30 Aug. 7.000.-
1898 12 April 5.100.-
1906 2 Maart 7.400.-
1939 14 Dec. 6.000.-
1940 5 Sept. 9.250.-

177. Ferdinand Bolstraat no. 46 
Sectie R 1278 

1878 5 Juli t 12.000.-
1889 1 Febr. 13.000.-
1932 31 Maart 55.000.-
1935 28 Oct . 29.200.-

178. Ferdinand Bolstraat 55 
Sectie R 1298 

1877 18 Juni t 8.000.-
1900 9 Mei 6.060.-
1904 I J uni 6.200.-
1925 4 Aug. 9.000.-
1937 19 April 6.000.-
1937 18 Oct. 10.035.-

179. Saenredamstraat no. 43 
Sectie R 1306 . 

1879 2 Mei t 5.525.-
1898 31 Maart 6.500.-
1900 28 Maart 6.500.-
1904 29 Maart 7.350.-
1917 24 Dec. 7.400.-
1931 8 Jan. 15.000.-
1936 8 Jan. 12.080.-

180. Saenredamstraat no. 59 c.d. 
Sectie R 1317/8 

1879 9 Dec. / 3.550.- 1) 
1905 21 Juli 14.000.-
1923 20 Febr. 21.000.-
1936 26 Mei 18.500.-
1937 25 Oct. 27.300.-

') erf 

181. Dam:el Statpertstraat no. 4 
Sectie R 1593 

1879 15 Nov. / 8.000.-
1920 25 Juni 7.010.-
1931 31 · Jan. 15.000.-
1940 8 Jan. 9.350.-

182. Quellijnstraat no. u8 
Sectie R 2009 

1879 6 Sept. / 9.000.-
1927 30 Juni 14.500.-
1940 21 Juni 8.500.-
1940 16 Sept. 12.500.-
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183. Amsteldijk no. I3 
Sectie R 4819 

1879 6 Febr. f 26.000.-
1890 5 Nov. 26.150.-
1906 15 Juni 26.000.-
1939 30 Maart 26.000.-
1939 30 Maart 32.460.-

184. Papenbrugsteeg no. 4 
Sectie G 266 

1851 3 Nov. f 
1866 4 Juli 
1879 7 Juli 
1896 I 9 Maart 
1913 I Nov. 
1929 5 Nov. 
1937 19 Juli 

700.-
1.900.-
7.000.-
3.725.-
8.000.-

15.000.-
18.500.-

185. Prins Hendrikkade no. 89 
Sectie G 435 

1842 14 Mei f 6.000.-
1844 12 April 6.000.-
1846 19 Dec. 5.325.-
1850 IS Juni 6.000.-
1863 29 April 4.000.-
1868 18 Aug. 5.200.-
1871 14 Sept. 7.900.-
1920 17 Febr. 14.200.-
1934 8 Mei 22.000.-? 
1935 28 Oct. 12.000.-
1935 4 Dec. 8.400.-

186. Zeedijk no. I9 
Sectie G 456 

1847 30 Juni f 4.100.-
1855 30 Oct. 4.150.-
1868 16 April 7.110.-
1928 16 Jan. 14.000.-
1934 29 Juni 13.000.-
1939 23 Jan. 9.000.-

187. O.Z. Voorburgwal no. 2 

Sectie G 528 
1840 29 Dec. f 2.400.-
1849 28 Febr. 1.750.-
1889 3 Mei 4.000.-
1890 9 Sept. 6.705.-

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXII. 

Vervolg 187 O.Z. Voorburgwalno. 
2 

IB91 
1934 
1934 

3 Maart 
10 Dec. 
19 Dec. 

f 6.750.-
3.600.-
3.600.-

IB8. Wijde Kerksteeg no. 5 
Sectie G 723 

IB55 2 Mei f I.B50.-
IB71 2 Febr. 2.350.-
IB75 IS Nov. 4.000.-
1923 16 Nov. 1.500.-
1933 22 Dec. 2.000.-
1933 22 Dec. 2.300.-
1939 II April 2.300.-

IB9. St. Annendwarsstr. no. I 

Sectie G B04 
IB41 22 Dec. f 1.745.-
IB56 I Oct. 3.075.-
1929 9 Dec. 4.700.-
1933 17 Maart 3.500.-

190. Warmoesstraat no. I37 
Sectie G B59 

IB40 14 Nov. f 4.200.-
1853 8 Juli 4.610.-
1B67 21 Sept. 4.500.-
1903 27 April 12.000.-
1919 30 Dec. 25.000.-
1931 27 Maart 20.500.-
1938 21 Nov. 12.000.-

191. Sint Jansstraat no. 35 
Sectie G 988 

IB54 20 Mei f 
IB62 15 Dec. 
1905 14 Febr. 
1931 23 Juni 
1933 15 Febr. 

2.275.-
3.350.-
5.970.-
6.000.
B.OOO.-

192. Warmoesstraat no. I67 
Sectie G 998 

1B39 22 Nov. f 5.650.-
1B6B 15 Dec. 6.100.-
IB69 3 Aug. 7.000.-

18 



.. 
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Vervolg 192 Warmoesstraat no. 
I67 

1873 
1874 
1875 
1934 
1938 

I Aug. 
27 Juni 
31 Dec. 

7 Mei 
6 Dec. 

f 9.600.-
9.700.-

13.500.-
12.100.-
9.050.-

) 93. Prinsenhofsteeg no. 3 
Sectie G 161 9 

1859 30 April t 1.810.-
1880 29 Jan. 5.150.-
1880 16 Juli 6.000.-
1890 6 Febr. 3.500.-
1891 31 Aug. 4.550.-
1937 26 Nov. 2.550.-
1940 31 Jan. 1.800.-

194. O.Z. Voorburgwal no. I67 
Sectie G 1629 

1883 29 Mei f 23.000.-
1906 6 Febr. 13.500.-
1934 14 Mei 5.010.-
1934 30 Juni 5.880.-

195. O.Z. Voorburgwal no. I37 
Sectie G 1645 

1838 26 Nov. f 3.150.-
1844 24 Oct. 4.275.-
1859 28 Oct. 4.780.-
1867 12 Juni 5.900.-
1882 15 Mei 15.000.-
1930 5 Juli 8.300.-
1936 22 Febr. 7.600.-

196. O.Z. Achterburgwal no. I24 

Sectie G 1655 
1843 27 Dec. f 6.935.-
1863 6 Febr. 7.200.-
1867 30 Nov. 8.500.-
1882 15 Febr. 17.000.-
1889 . 24 April 14.000.-
1909 28 April 6.900.-
1917 12 Dec. 10.000.-
1934 22 Jan. 5.700.-
1934 5 April 7.280.-

) 

197. O.Z. Voorburgwal no. I25 
Sectie G 1683 

1871 30 Sept. f 8.550.-
1899 9 Oct. 13.000.-
1930 27 Juni 17.000.-
1935 14 Oct. 9.000.-

) 98. Oudekennissteeg no. 4 
Sec tie C 1739 

1840 15 Aug. f 2.200.-
1882 1 Jull 6.750.-
1930 22 Dec. 3.500.-
1935 25 Jan. 10.240.-

199. O.Z. Achterburgwal no. 70 
Sectie G 1748 

1873 28 Oct. f 4.150.-
1906 3 April 2.000.-
1936 6 Jan. 1.200.-
) 938 30 Juli 1.200.-

200. O.Z. Voorburgwal no. 63 
Sectie G 1757 

1842 21 Nov. f 8.000.-
1856 28 April 9.000.-
1930 15 Maart 17.100.-
1938 18 Oct. 7.500.-

201. O.Z. Voorburgwal no. 43 
Sectie G 1780 

1856 2 Oct. f 5.500.-
1873 3 Nov. 12.000.-
1892 29 Juni 13.600.-
1901 13 April 13.700.-
1935 1 Mei 6.500.-
1935 7 Juni 8.590.-

202. Korte Niezel no. 4 
Sectie G 1786 

1874 27 Mei 
1875 30 Oct. 
1896 8 Jan. 
1913 I Sept. 
1930 28 Aug. 
1932 19 Dec. 
1934 15 Jan. 

f 5.000.-
5.000.
~.2S0.:-
8.050.-

16.000.-
17.000.-
8.900.-
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203. O.Z. Achterburgwal no. 28 
Sectie G 1787 

1861 1 Febr. t 9.000.-
1871 3 Oct. 11.000.-
1874 24 Mei 15.500.-
1918 19 Maart 16.000.-
1934 1 Maart 10.300.-
1934 3 Oct. 20.000.- 1) 

' ) na verbouwing 

204. O.Z. Voorburgwal no. 7 
Sectie G 1815 

1845 1 Nov. t 4.100.-
1864 1 Febr. 8.250.-
1876 28 Dec. 12.050.-
1880 4 Oct. 12.250.-
1907 10 Jan. 5.000.-
1934 30 Juni 7.400.-
1937 28 Juli 6.140.-

205. Zeedijk no. 25 
Sectie G 1861 

1866 20 April f 2.905.-
1875 9 Dec. 3.000.-
1878 4 Mei 5.000.-
1880 15 April 7.000.-
1902 31 Dec. 3.800.-
1904 30 Maart 1.000.-
191~ 3 Aug. 4.700.-
1921 15 Sept. 8.000.-
1933 26 Juni 5.800.-
1933 2 Aug. 5.900.-
1933 2 Aug. 7.700.-

206. Gelderschekade no. 58 
Sectie G 1913 

1842 27 .0ct. t 4.700.-
1851 31 Juli 3.505.-
1852 10 Nov. 4.000.-
1875 12 Maart 7.000.-
1896 2 Dec. 7.700.-
1932 19 April 8.000.-
1933 19 Juli 6.250.-
1933 22 Juli 8.000.-

207. Zeedijk no. 95 
Sectie G I 948 

1858 17 Nov. t 2.675.-

Vervolg 207 Zeedijkno. 95 
1888 10 Sept. f 9.600.-
1904 2 Mei 7.500.-
1918 25 April 7.900.-
1922 28 Aug. 11.000.-
1936 22 Juni 7.500.-
1937 6 J an. 8.500.-

208. Zeedijk no. I8 
Sectie G 1990 

1840 2 Juni f 3.300.-
1841 4 Nov. 4.050.-
1868 2 Dec. 5.195.-
1875 15 April 8.000.-
1878 16 Mei 11.000.-
1880 23 April 10.500.-
1940 12 April 1.600.-
1940 12 April 3.500.-

209. Zeedijk no. 74 
Sectie G 1998 

1849 16 Oct. f 2.000.-
1900 14 Juni 6.300.-
1910 6 Sept. 5.100.-
1920 18 Febr. 8.500.-
1939 2 Oct. 16.000.-
1940 8 Juli 13.000.-

I 
210. Zeeaijk no. 64 

1841 
1856 
1861 
1862 
1874 
1893 
1902 
1903 
1906 
1932 
1932 
1933 

Sectie G 2003 
18 Aug. 
19 April 
13 Aug. 
17 Dec. 
21 Oct. 
30 Juni 
10 Dec. 
9 Febr. 
7 Juli 

2 1 Nov. 
9 Dec. 

26 Sept. 

t 4.535.-
4.000.-
4.500.-
5.500.-
8.000.-

10.000.-
5.800.-
6.255.-
6.000.-
3.400.-
8.000.-

16.750.-

211. O.Z. Achterburgwal no. I3 
Sectie G 2017 

1876 2 Mei t 5.090.-
1887 8 Maart 5.000.-
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Vervolg 211 O.Z. Ach#erburgwal 
no. I3 

1890 20 Juni 
1924 7 Mei 
1924 18 Juli 
1934 2 Mei 
1935 14 Oct. 
1937 8 Dec. 

t 5.000.-
7.500.-
8.300.-
4.750.-
1.000.-
5.250.-

212. O.Z.Achterburgwal no. 27 
Sectie G 2039 

1849 II Dec. t 3.850.-
1853 12 Juli 5.000.-
1871 26 Oct. 8.000.-
1902 29 April 7.000.-
1902 14 Juni 8.075.-
1909 9 Sept. 7.000.-
1925 18 Sept. 40.000.-
1929 22 Nov. 6.500.-- 1) 
1930 23 Dec. 8.800.-
1931 22 Juni 8.800.-
1931 22 Juli 14.250.-
1936 24 Febr. 1.550.-

1) bet buis is ged. verbrand 

213. Molenste~g no. 9 
Sectie G 2061 

1878 11 Juni t 4. 150.-
1889 4 Maart 5.200.-
1904 4 Oct. 3.500.-
1915 26 Mei 1.250.-
1930 19 Nov. 2.000.-
1931 30 Juli 2.500.-
1934 9 April 2.000.-
1934 5 Juni 2.400.-
1935 4 Maart 5.000.-

214. Z eedijk no. I34 
Sectie G 2090 

1877 15 Febr. t 8.900.-
1917 29 Dec. 8.650.-
1919 6 Dec. 16.000.-
1934 12 Nov. 8.500.-
1938 28 Febr. 5.900.-

215. Monnikenstraat no. 8 
Sectie G 2124 

1849 10 Nov. t 2.450.-

Vervolg 215M onnikenstraat 00.8 
1939 19 Juni t 1.100.-
1939 19 J uli 1.600.-

216. Bethanienstraat no. 35 
Sectie G 2286 

1865 16 Nov. ! 3.000.-
1880 1 Sept. 6.100.-
1928 1 Aug. 11 .600.- 1) 
1938 11 Nov. 3.000.-
1938 19 Nov. 6.500.-
1938 II Nov. 5.300.-

1) berbouwd 

217. BethanienduJarsstr. no. IO 

Sectie G 2327 
1879 31 Oct. I 5.150.-
1920 29 Dec. 8.020.-
1923 27 Juni 5.550.-
1936 25 Mei 3.000.-
1936 31 Juli 6.000.-

218. Bethaniendwarsstr. no. 20 

Sectie G 2333 
1842 29 Oct. I 1.000.-
1922 13 Nov. 3.800.-
1932 30 'Mei 4.500.-
1933 23 Juni 4.000.-

219. O.Z. Achterburgwal no. I69 
Sectie . G 2405 

1843 11 Mei I 2.950.-
1889 II Juni5.850.-
1932 25 April 4.000.-
1939 15 Mei 6.000.-

220. Slijkstraat no. II 
Sectie G 25 I 9 

1841 22 Dec. I 700.-
1931 25 Juni 1.500.-
1935 19 Febr. 2.500.-

221. Groenburgwal no. 38 
Sectie G 2774 

1869 I Juni t 4.550.-
1874 1 Dec. 11.100.-
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Vervolg 221 Groenburgwal no. 38 
1892 31 Mei I 6.500.-
1893 9 Oct. 7.000.-
1932 29 Jan. 10.000.-
1938 11 Maart 8.400.-

222. Groenb'urgwal no. 49 
Sectie G 2821 

1874 31 Juli t 7.000.-
1883 15 Maart 15.150.-
1905 6 Febr. 7.450.-
1938 II Nov. 5.000.-
1938 19 Dec. 6.050.-
1939 I Nov. 13~.600 .. -

223. Zandd'Warsstraat no. 7 
Sectie G 2959 

1851" 14 Mei t 1.925.-
1859 29 Juni 1.970.-
1860 1.5 Febr. 2.000.-
1865 25 Aug. 2:350.-
1867 26 Oct. 2.500.-
1926 29 Jan. 3.000.-
1937 5 Febr. 500.-
1937 19 Febr. 1.150.-

224. Moddermolensteeg no. 6 
Sectie G 2982 

1841 2 Dec. I 1.500.-
1866 13 Aug. 3.125.-
1919 3 Oct. 7.000.-
1931 30 Oct. 6.000.-
1936 14 Jan. 10.000.-
1940 I Aug. 12.000.-

225. Nieuwe Hoogstraat no. 2 

Sectie G 3060 
1841 16 Dec. . t 5.025.-
1935 13 Mei 11.600.~ 
1935 4 Juli 10.000.-

226. Kloveniersburgwal no. 9 
Sectie G 3168 

1870 30 April I 8.000.-
1898 25 Oct. 13.250.-
1935 7 Jan. 10.680.-
1938 12 Dec. 11.000.-

227. St. Antoniebreestraat no. IO 
Sectie G 3178 

1871 21 Juli I 4 .000.-
1918 10 Juni 13.500.-
1921 3 Jan. 15.000.-
1931 I Mei 16.000.-
1933 I Febr. 16.000.-

228. Snoekjesgracht no. 2 

Sectie G 3235 
1880 30 April t 25.200.-
1934 5 Nov. 18.000.-
1936 30 Oct. 12.500.-

229. Dijkstraat no. I8/20 
Sectie G 3291 

1866 4 Juli I 4.500.-
1882 20 Nov. 12.100.-
1892 29 Aug. 8.300.-
1916 25 Juli 
1921 28 April 
1934 29 Nov. 
1935 24 Jan. 

14.000.-
4.810.-
6.800.-

230. Dijkstraat no. I4/I6 
Sectie G 3292 

1865 I Mei t 8.110.-
1935 7 Jan. 3.750.-
1935 16 Febr. 4.750.-

231 . Koningsstraat no. 2 

Sectie G 3377 
1839 6 Dec. t 800.-
1845 31 Mei 1.000.-
1846 29 Juli 1.775.-
1872 18 Sept. 5.250.-
1886 14 Juli 8.300.-
1938 2 Aug. 1.000.-
1938 2 Aug: 1.545.-

232. Koningstraat no. 50 
Sectie G 3428 

1842 20 Mei I 1.600.-
1854 21 Juni 2.200.-
1857 15 April 3.690.-
1866 1 Nov. 3.680.-
1908 6 Mei 4.975.-
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Vervolg 232 Koningstraat no. 50 
1920 15 Nov. t 8.000.-
1926 14 Jull 10.000.-
1938 19 Juli 2.250.-
1938 19 Juli 2.650.-

233. Korte Konigsstr. no. 2I 

Sectie G 3545 
1865 15 Nov. t 4.105.-
1872 11 Oct. 5.500.-

/ 1938 2 Mei 860.-
1938 20 Juni 1.300.-

234. Kromboomsloot no. 4I 
Sectie G 3559 

1855 4 Juli t 2.450.-
1929 2 Dec. 5.950.-
1940 11 Jan. 2.000.-

235. Korte Koningsstraat no. I6 
Sectie G 3570 

1875 12 Mei t 
1884 23 Dec. 
1911 29 Juni 
1934 29 Oct. 
1940 5 Sept. 

6.000.-
9.505.-
6.150.-
5.600.-
4.000.-

236. Korte Keizersdw.str. no. I3 
Sectie G 3616 

1855 6 Aug. t 1.905.-
1888 2 Oct. 3.950.-
1906 22 Febr. 1.460.-
1935 7 Jan. 750.-
1935 2 Sept. 950.-
1935 2 Sept. 1.700.-

237. Otldeschans no. 54 
Sectie G 3635 

1839 4 Oct. t 2.000.-
1843 16 Aug. 4.775.-
1849 3 April 4.000.-
1884 4 Sept. 11.950.-
1903 23 April 8.000.-
1904 27 Juni 7.750.-
1919 21 Febr. 8.200.-
1919 3 April 13.500.-
1920 4 Nov. 13.000.-

Vervolg 237 Oudeschans no. 54 
1932 7 April t 10.500.-
1933 3 Juni 18.000.-

238. Korte Keizerstraat no. I3 
Sectie G 3636 

1867 6 Sept. t 3.000.-
1877 16 Juli 6.100.-
1880 20 Mei 6.210.-
1901 12 Aug. 2.800.-
1902 20 Maart 4.800.-
1937 7 Dec. 500.-
1938 22 Jan. 700.-

239. Rechtboomsloot no. 80 
Sectie G 3648 

1850 4 Maart t 4.500.-
1852 13 Maart 2.250.-
1852 9 Sept. 2.000.-
1856 29 Jan. 3.125.-
1862 6 Juni 4.875.-
1874 1 Sept. 12.000.-
1894 11 Jan. 10.100.-
1933 13 Juli 12.500.-
1939 30 Aug. 6.150.-

240. Oude Waal no. 36 
Sectie G 3916 

1843 16 Jan. t 6.200.-
1931 18 Mei 7.100.-
1931 29 Juli 8.250.-

241. Oude Waal no. 4I 
Sectie G 3921 

1846 11 Juli t 4.725.-
1931 18 Mei 3.600.-
1931 7 Aug. 4.000.-
1932 27 Mei 9.875.-

242. Oudeschans no. 6 
Sectie G 3925 , 

1859 15 Sept. t 5.470.-
1881 31 Mei 15.350.-
1884 I Febr. 13.000.-
1931 9 Maart 8.000.-
1937 28 Juni 8.400.-
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243. Waalsteeg no. IO 

Sectie G 4036 
1895 29 Nov. t 
1896 28 Oct. 
1906 22 Nov. 
1919 20 Jan. 
1936 10 Aug. 
1937 23 Febr. 

2.625.-
2.150.-

850.-
2.010.-
2.000.-

275.-

244. Kramme Waal no. 35 
Sectie G 4039 

1844 27 Dec. t 4.400.-
1846 1 Aug. 4.325.-
1874 29 Mei 13.350.-
1881 24 Oct. 18.000.-
1917 18 Jan. 10.800.-
1935 II Febr. 6.300.-
1935 10 April 6.000.-
1936 31 Oct. 7.000.-
1936 31 Oct. 9.500.-

245. Kramme Waal no. 36 
Sectie G 4040 

1838 20 Dec. I 5.000.-
1895 20 Sept. 13. 100.-
1930 24 Febr. 14.000.-
1931 4 Aug. 20.000.-
1934 9 April 12.600.-

246. Gelderschekade no. 83 
Sectie G 4059 

1842 5 Aug. t 5.400.-
1860 30 Oct. 5.025.-
1876 22 Mei 9.000.-
1895 13 Mei 7.205.-
1899 9 Juni 7.700.-
1922 12 Sept. 12.600.-
1931 15 Sept. 7.850.-
1940 29 Aug. 6.500.-

247. Waa.lsteeg no. I 

Sectie G 4081 
1848 9 Juni t 600.-
1868 25 April 1.000.-
1917 16 Oct. 2. 100.-
1939 14 Sept. 500.-
1940 11 Juni 2.150.-
1940 11 Juni 2.600.-

248 Prins H endrikkade no. I20 

Sectie G 41 99 
1847 9 Jan. t 6.000.-
1880 30 Juni 21.800.-
1902 9 Sept. 13.000.-
1934 9 Juli 15.000.-
1934 6 Oct. 18.000.-

249. Schippersstraat no. 2 

Sectie G 4217 
1853 5 Nov. t 1.550.-
1895 15 Nov. 3.375.-
1902 2 Dec. 2.260.-
1926 21 Jan. 2.500.-
1938 11 Mei 1.400.-
1938 11 Mei 2.000.-
1938 11 Mei 1.085.-
1940 20 Aug. 2.400.-

250. Binnenkant no. 27 
Sectie G 4232 

1875 29 April I 16.000.-
1913 27 Oct. 11.650.-
1938 15 Juli 6.500.-
1938 15 Juli 10.805.-

251. Prins Hendrikkade no. I52 

Sectie G 4264 
1863 17 Dec. t 12.000.-
1918 24 Sept. 17.000.-
1930 1 Oct. 16.000.-
1940 30 Aug. 14.000.-

252. Zwanenburgwal no. 92 
Sectie G 4783 

1864 15 April t 3.225.-
1873 4 Dec. 13.450.-
1934 10 Dec. 6.200.-
1935 23 Jan. 6.700.-

253. Rusland no. 4-6 
Sectie G 4951 

1876 24 Mei t 17.020.-
1917 12 Febr. 13.500.-
1938 I Maart 7.090.-
1939? 11.750.-



280 PRIJSVERLOOP VAN 426 HUIZEN TE AMSTERDAM, 

254. O.Z . VoorburgfIJal no. I32 Vervolg 259 Gelderschekade no. 9 
Sectie G 5101 1883 15 Nov. t 13.950.-

r 
1855 24 Jull t 18.000.- 1938 17 Dec. 6.000.-
1935 2 Dec. 7.000.- 1939 6 Juni 7.000.-
1939 28 Apcil 10.200.-

255. Koestraat no. I9 
260. Zandstra at ttO. 28 

Sectie G 5308 
Se<?tie G 71 05 

1878 1 Aug. t 6.000.- 1854 25 Maart t 2.000.-

1884 12 Juni 5.500.- 1931 8 Oct. 2.750.-

1889 3 Juni 5.500.~ 1936 23 Nov. 8.900.-

1935 29 April 1.750.-
1935 29 Nov. 2.600.- 261. Kromme Palmstraat no. I6 
1936 26 Maart 5.000.- Sectie L 131 

1849 19 Nov. t 215.-
256. Sint J ansstraat no. IS, ISa 1872 12 Nov. 725.-

Sectie G 5345 1894 24 Dec. 1.600.-
1839 12 Jan. t 1.455.- 1930 27 Febr. 1.200.-
1854 22 Sept. 3.025.- 1931 3 Sept. 1.195.-
1874 6 Maart 6.500.- 1938 25 Maart 600.-
1874 13 Aug. 6.000.-
1880 9 Sept. 11.040.- 262. Palmdwarsstraat no. 6 
1915 27 Nov. 6.500.- Sectie L 185 
1930 27 Oct. 6.850.- 1872 11 Nov. t 2.000.-
1931 1 Jull 8.000.- 1911 5 Juli 1.300.-
1939 6 Jan. 11.000.- 1935 28 Jan. 3.840.-

257. Kloveniersburgwal no. 32 
1935 1 Maart 4.700.-

Sectie G 5371 
263. Nieuwe Leliestraat no. II 1880 2 Febr. t 26.000.-

1920 12 Nov. 25.000.- Sectie L 3333 

1939 5 Juni 6.400.- 1846 30 Oct. t 4.600.-
1939 21 Juni 6.400.- 1871 30 Nov. 7.000.-
1939 8 Sept. 8.500.- 1875 16 Oct. 10.750.-

1878 3 Aug. 12.000.-
258. Staalstraat no. 22/4 1879 13 Aug. 15.800.-

Sectie G 6060 1906 23 Juli 7.000.-
1848 2 Febr. t 3.250.- 1917 5 Juni 6.800.-
1864 10 Nov. 4.000.- 1938 19 Sept. 4.200.-
1902 30 Juni 9.000.- 1938 9 Dec. 6.500.-
1919 27 Juni 9.000.- 1940 6 Juli 8.000.-
1932 28 Nov. 8.440.-
1936 29 Juni 7.300.- 264. Nieuwe Leliestraat no. IoB 

Sectie L 5130 
259. Gelderschekade 1%0. 9 1843 II Juli t 1.400.-

Sectie G 6730 1849 10 Jan. 1.500.-
1844 6 Mei t 5.000.- 1852 3 Juni 2.800.-

- ... -~ - .. 
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Vervolg 264 Nieuwe Leliestraat 268. Palmstraat no. 78 
no. I08 Sectie L 203 

.' . 191"3 18 Oct. I 2.900.- 1854 20 April I 225.- ~i/ " 
1913 23 Mei 2.230.- 1865 I Nov. 625.-
1914 23 Dec. 9.000.- 1875 14 Aug. 250.-
1922 18 April 15.000.- 1875 13 Dec. 9.000.-
1928 28 Sept. 14.000.- 1881 2 Sept. 8.000.-
1937 25 Oct. 6.705.- 1887 25 Mei 6.550.-
1938 3 Maart 9.500.- 1890 20 Oct. 6.900.-
1938 3 Maart 11.500.- 1939 10 Maart 2.800.-

1939 20 Juli 3.900.-
265. Liinbaansgracht no. I2 

Sectie L 54 
1845 26 Febr. f 400.-
1851 20 Mei 670.-
1874 16 April 3.000.-
1934 . 18 Oct. 2.700.-
1935 5 April 4.000.-
1935 . 2 Dec. 9.470.-

269. Palmstraat no. 60 
Sectie L 212 

1867 5 Dec. f 2.300.-
1883 20 Maart 4.550.-
1883 5 Sept. 5.000.-
1888 19 Juli 5.650.-
1940 1 April 600.-

266. Brouwersgracht no. I85 
1940 4 Sept. 1.750.-

Sectie L 81 
1878 5 Sept. I 2.675.-
1892 17 Oct. 6.500.-

270. Palmstraat no. 75 
Sectie L 237 

1904 16 Mei 5.000.- 1873 31 Dec. t 2.050.-
1921 21 Dec. 4.850.- 1876 8 Juli 1.000.-
1922 . 29 April 8.500.-
1937 24 Mei 500.-

1886 16 Maart 1.000.-
1933 5 Mei 1.700.-

1938 26 Nov. 750.- 1933 27 Juli 3.360.-

267. Palmgracht no. 52 
Sectie L 141 

1845 7 Mei f 1.000.-
1851 14 Juni 1.700.-
1855 23 Aug. 300.-
1856 27 Sept. 1.920.-
1862 6 Febr. 1.800.-
1902 3 Maart 2.600.-
1918 22 Mei 3.000.-
1919 14 Juli 4.200.-
1919 16 Oct. 5.500.-

271. Palmgracht no. 14 
Sectie L 252 

1872 21 Mei t 3.900.-
1895 2 Dec. 6.265.-
1906 18 Juni 4.500.-
1918 9 April 3.600.-
1930 30 Juni 2.550.-
1930 II Dec. 4.000.-
1938 13 Jan. 1.500.-
1938 13 Jan. 3.450.-

1926 14 Dec. 6.450.-
1937 13 Sept. 1.750.- 272. Ie Goudsbloemdw.str. no. I 

1937 5 Nov. 1.750.- Sectie L 466 
1938 23 Dec. 4.000.- 1850 4 Mei f 1.200.-
1940 21 Maart 13.250.- 1) 1866 28 Juli 2.150.-

') na herbouw 1868 5 Maart 3.000.-
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Vervolg 272 Ie Goudsbloemdw.str. 
no. I 

1872 4 Juni 
1876 28 Febr. 
1922 8 Sept. 
1932 7 April 
1933 12 Oct. 

t 4.200.-
5.125.-

14.750.-
6.000.-
5.000.-

273. Goudsbloemstraat no. I77 
Sectie L 665 

1857 31 Jan. t 1.125.-
1905 8 Nov. 1.800.-
1906 9 Jan. 4.000.-
1938 25 Febr. 1.600.-
1938 25 Febr. 2.200.-

274. Lindengracht no. 248 
Sectie L 688 

1852 2 Aug. t 2.900.-
1862 26 Nov. 4.025.-
1883 9 Juni 9.080.-
1918 15 Mei 5.025.-
1918 15 Mei 5.800.-
1930 14 Jull 6.020.-
1930 4 Sept. . 7.420.-
1931 26 Juni 9.250.-
1936 I Oct. 18.000.-

275. Willemsstraat no. 57 
Sectie L 781 

1840 10 Febr. t 
1864 16 Dec. 

400.-
1.200.-
2.200.-
2.200.-
1.800.-
3.500.-
3.500.-

1900 27 Sept. 
1900 17 Oct. 
1930 14 Juli 
1932 12 Nov. 
1933 6 Jan. 

276. Goudsbloemstraat no. 6I 
Sectie L 874 

1880 12 Febr. t 3.000.-
1880 13 Nov. 11.300.-
1884 29 Mei 8.000.-
1920 18 Febr. 6.300.-
1937 26 Aug. 3.100.-
1937 26 Aug. 3.500.-
1939 I Febr. 10.785.-

277. Goudsbloemstraat no. I8 
Sectie L 926 

1840 7 Mei t 1.200.-
1859 30 Juni 1.250.-
1859 II Aug. 1.300.-
1886 18 Oct. 5.000.-
1897 7 Jan. 3.005.-
1929 5 Juli 5.700.-
1934 2 Juli 4.300.-
i934 2 Juli 4.960.-

278. Brouwersgracht no. I29 
Sectie L 938 

1848 27 Sept. t 2.050.-
1876 28 Juni 8.000.-
1930 23 Juni 18.000.-
1936 20 April 10.550.-

279. Goudsbloemstraat no. 53 
Sectie L 944 

1847 17 Mei t 
1886 15 Dec. 
1887 21 Febr. 
1888 22 Oct. 
1891 
1892 
1920 
1933 
1933 

7 Maart 
7 Juni 

12 Mei 
10 Febr. 
10 Febr. 

975.-
275.-

3.500.-
4.500.-
4.250.-
4.005.-
1.500.-
1.000.-
4.000.-

280. 'Lindengracht no. 92 

Sectie L 955 
1872 29 April t 2.525.-
1889 5 Febr. 3.550.-
1898 6 Jull 3.200.-
1921 13 Dec. 2.700.-
1922 9 Mei 3.610.-
1931 29 Juni 4.200.-
1934 3 Dec. 11.600.-

281. Lindengracht no. 235 
Sectie L 1232 

1841 3 Juni t 500.-
1845 2 April 1.110.-
1930 15 April 6.000.-
1932 27 Sept. 8.500.-
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282. Lindengracht no. 233 287. Lindenstraat no. I9 
Sectie L 1233 Sectie L 1494 

1850 31 Oct. t 610.- 1847 5 Juni t 1.775.-

1860 15 Juni 820.- 1868 I April 3.325.-

1894 II Sept. 2.600.- 1871 7 Aug. 6.100.-

1900 25 Sept. 2.400.- 1873 31 Dec. 5.000.-

1901 19 April 2.400.- 1878 26 Febr. 5.000.-
1927 29 Dec. 3.600.- 1883 1 Febr. 5.700.-
1929 26 Juli 3.800.- 1939 31 Maart 2.200.-
1930 28 Jan. 3.875.- 1939 21 Nov. 3.700.-

283. Lindengracht no. 2I7 288. Noorderkerkstr. no. I3/IS 
Sectie L 1262 Sectie L 1547/8 

1858 16 Dec. t 570.- 1839 10 Juli t 1.475.-

1862 29 Juli 800.- 1896 30 Maart 7.050.-

1896 9 Maart 2.730.- 1932 21 Sept. 6.250.-

1931 29 Sept. 3.200.- 1933 12 Sept. 12.500.-

1931 8 Dec. 3.750.-
1932 29 Febr. 7.100.- 289. Noordermarkt no. I7 

Sectie L 1560 

284. Lindengracht no. 207 
1861 20 Febr. t 4.675.-

Sectie L 1267 1864 8 Febr. 4.300.-

1851 7 Nov. t 1.200.-
1878 30 Oct. 12.800.-
1884 15 Febr. 12.000.-

1875 4 Mei 4.900.- 1905 28 Maart 9.100.-
1891 I Mei 3.000.- 1917 23 April 7.700.-
1895 5 April 4.000.- 1918 4 Dec. 7.800.-
1929 14 Nov. 3.600.- 1932 14 Maart 9.800.-
1930 29 Juli 6.250.- 1932 11 April 10.400.-
1931 23 Febr. 19.000.-

285. Lindenstraat no. 4I. 
290. Noordermarkt no. 28 en 

Lindenstraat no. I 
Sectie L 1487 Sectie L 1574/5 

1858 26 Juni t 1.415.- 1872 19 Dec. t 8.700.-
1864 24 Juni 1.530.- 1893 26 Juli 12.000.- , 
1882 17 April 5.600.- 1926 27 Oct. 8.480.-
1889 15 Juli 4.005.- 1928 15 Juni 9.500.-
1938 20 Juni 1.000.- 1932 24 Maart 10.700.-
1938 27 Dec. 1.500.- 1932 19 Juli 17.500.-

1933 16 Febr. 26.335.-· 
286. Lindenstraat no. 39 

Sectie L 1488 291. Boomstraat no. 24 
1848 5 Jan. t 1.500.- Sectie L 1578 
1889 15 Juli 8.150.- 1843 5 April t 100.-
1938 3 Aug. 2.000.- 1865 I Nov. 350.-
1938 27 Dec. 3.000.- 1902 29 Nov. 375.-
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Vervolg 291 Boomstraat no. 24 
1920 18 Sept. t 450.-
1927 3 Oct. 700.-
1931 15 April 475.-
1932 3 Dec. 500.-

292. Tichelstraat no. 33 
Sectie L 1726 

1841 17 Nov. t 800.-
1909 I Juli 1.500.-
1938 12 Dec. 1.160.-
1939 9 Febr. J .725.-

293. ·Westerstraat no. I96 
Sectie L 1744 

1868 28 Sept. t 4.875.-
1900 3 Dec. 7.000.-
1907 31 Mei 7.050.-

294. Westerstraat no. I94 
Sectie L 1745 

1885 15 Juli I 
1887 4 Maart 
1897 29 Oct. 
1902 9 Dec. 
1929 I Juli 
1929 6 Nov. 
1938 12 Oct. 

6.900.-
7.375.-
5.000.-
5.400.-
5.500.-
8.000.-
5.000.-

295. Boomstraat no. 83 
Sectie L 1816 

1840 29 Aug. t 720.-
1850 6 Maart J .400.-
1860 8 Nov. 1.800.-
1932 25 Juli 4.500.-
1933 25 Aug. 6.000.-
1939 27 Febr. 4.500.-

296. Westerstraat no. I09 

Sectie L 1884 
1855 2 Maart t 2.850.-
1934 I Oct. 6.600.-
1934 II Oct. 8.000.-

297. Violettenstraat no. 8 
Sectie L I 979 

1840 20 Oct. l 200.-

Vervolg 297 Violettenstraat no. 8 
1873 5 Nov. t 2.790.-
1878 20 Maart 2.800.-
1925 9 Dec. 7.000.-
1929 28 Oct. 7.000.-
1934 4 Dec. 4.850.-

298. Westerstraat no. 65 
Sectie L 2015 

1860 31 Oct. t 3.100.-
1868 7 Jan. 4.200.-
1869 19 Nov. 4.000.-
1891 8 Juli 11.760.-
1904 4 Oct. 11.950.-
1938 12 Mei 7.300.-
1939 17 Maart 14.090.-

299. Prinsengracht no. 50 
Sectie L 2121 

1858 IS Nov. t 3.365.-
1872 10 Mei 5.125.-
1900 23 April 7.500.-
1922 2 Oct. 9.000.-
1931 16 April 7.300.-
1934 9 April 6.000.-

300. M adelievenstraat no. 5 
Sectie L 2324 

1847 I Maart t 650.-
1853 I Nov. 935.-
1882 4 April 5.000.-
1888 17 Oct. 5.550.-
1920 3 Febr. 2.600.-
1925 19 Jan. 3.470.-
1933 20 Febr. 3.100.-
1933 3 April 3.715.-
1933 3 April 4.460.-

301. Tuinstraat no. 2IO 

Sectie L 2331 
1867 23 Maart t 1.750.-
1892 18 Oct. 5.100.-
1920 I Dec. 6.500.-
1921 19 Juli 5.420.-
1931 29 Juni 4.600.-
1932 14 Oct. 6.000.-
1933 28 Juli 10.700.-
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302. 2e Tuindwarsstraat no. 2 
Sectie L 2347 

1857 27 Juni t 2.225.-
1858 19 Mei 1.670.-
1863 IS Juni 3.000.-
1872 14 Nov. 5.210.-
1873 18 April 5.200.-
1921 I Maart 17.000.-
1933 24 Mei 18.145.-
1936 16 Maart 13.900.-
1936 29 April 13.900.-

303. Tuinstraat no. 90 
Sectie L 2539 

1841 26 Jan. t 900.-
1841 27 Oct. 1.000.-
1881 27 Jan. 4.005.-
1898 17 Jan. 2.950.-
1918 30 Jull 1.850.-
1934 19 Dec. 2.600.-
1935 2 Mei 2.500.-

304. Ie Egelantiersdw.str. no. 8 
Sectie L 2706 

1853 7 Mei t 1.600.-
1879 12 Aug. 7.250.-
1899 14 Nov. 7.025.-
1921 6 Dec. 10.000.-
1924 14 Mei 10.200.-
1939 18 Aug. 1.700.-
1939 18 Aug. 2.960.-
1940 21 Sept. 1.500.-

305. Ie Egelantiersdw.str. no. 3 
Sectie L 2716 

1843 17 Maart t 820.-
1851 27 Aug. 1.195.-
1855 19 Nov. 1.200.-
1864 22 Juni 1.350.-
1882 II Febr. 3.700.-
1894 13 Nov. 3.100.-
1921 21 Juni 1.600.-
1922 14 Juni -3.500.-
1927 25 Oct. 3.750.-
1927 26 Oct. 4.500.-
1928 31 Jan. 6.750.-
1930 14 Jan. 4.000.-

Vervolg 305 reEgelantiersdw.str. 
no. 3 

1934 4 Juni 
1934 27 Juni 
1937 26 Juli 

t 6.500.-
7.600.-
4.500.-

306. Prinsengracht no. 72 
Sectie L 2743 

1850 28 Febr. t 3.000.-
1879 13 Mei 11.000.-
1892 10 Mei 8.000.-
1911 21 Oct. 12.000.-
1928 2 Nov. 9.000.-
1928 15 Nov. 11.500.-
1935 8 Juli 5.000.-
1937 27 Nov. 2.600.-
1937 30 Nov. 3.400.-

307. Prinsengracht no. 80 
Sec tie L 2779 

1871 27 Jan. t 5.500.-
1875 24 April 2.750.-
1920 7 April 10.500.-
1939 15 Mei 4.000.-
1939 15 Mei 5.600.-
1940 30 Sept. 14.350.-

308. Ie Egelantiersdw.str. 7/9 
Sectie L 2791/1801 

1874 1 Juni t 12.200.-
1892 7 Nov. 15.955.-
1919 22 Jan. 9.500.-
1932 24 Febr. 9.250.-
1939 6 Maart 3.350.-

309. Ie Egelantiersdw.str. II 
Sectie L 2802 

1839 12 Juli t 285.-
1868 IS Juli 2.200.-
1887 23 Maart 5.200.-
1928 10 Mei 2.500.-
1934 27 Febr. 4.000.-
1939 27 Febr. 710.-

310. Prinsengracht no. 96 
Sectie L 2816 

1854 25 Febr. t 1.985.-

• I 
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Vervolg 310 Prinsengracht no. 96 
1862 I Nov. t 2.825.-
1916 15 Mei 8.000.-
1917 21 Maart 8.000.-
1927 15 Aug. 9.600.-
1937 25 Oct. 7.900.-
1940 4 Sept. 23.000.-

311. Prinsengracht no. 70 
Sectie L 2824 

1849 16 Aug. t 2.200.-
1860 I Sept. 2.240.-
1895 25 Febr. 5.100.-
1933 1 Aug. 7.500.-
1934 8 Juni 8.500.-
1938 4 Juli 2.300.-
1940 29 Juli 5.450.-

312. Tuinstraat no. 224 

Sec tie L 2913 
1876 14 Dec. t 2.100.-
1873 7 April 5.000.-
1876 6 Mei 6.125.-
1880 7 Mei 5.000.-
1891 7 Juli 1.240.-
1918 18 Dec. 2.200.-
1921 10 Nov. 4.500.-
1932 15 Nov. 3.250.-
1933 31 Oct. 5.840.-
1933 30 Nov. 6.420.-

313. 3e Egelantiersdw.str. no. IO 

Sectie L 3030 
1875 20 Dec. t 4.500.-
1884 8 April 6.500.-
1891 16 Febr. 3.500.-
1891 10 Nov. 4.500.-
1907 8 April 2.800.-
1935 15 Febr. 1.750.-
1935 3 April 2.920.-

314. E gelantiersstraat I76/8 
Sectie L 3069 

1843 13 Nov. t 1.650.-
1862 11 Maart 2.440.-
1904 19 April 3.100.-
1905 7 Juli 5.500.-

Vervolg 314 Egelantiersstraat no. 
I76/8 

1929 24 Juli 
1930 2 April 
1932 25 Juli 
1934 27 Febr. 

! 3.750.-
8.000.-
5.750.-
8.700.-

315. Egelantiersgracht no. 9I 
Sectie L 3181 

1854 29 Mei t 2.825.-
1864 7 Sept. 3.000.-
1865 5 Mei 3.000.-
1867 I Juli 4.900.-
1871 29 April 4.050.-
1873 30 Aug. 5.500.-
1881 15 April 6.200.-
1900 8 Mei 3.550.-
1900 12 Mei 3.500.-
1902 25 Aug. 4.330.-
1930 ' 6 Jan. 3.200.-
1940 9 Sept. 2.950.-

316. Egelantiersgracht no. 75 
Sectie L 3189 

1843 17 Aug. t 2.050.-
1868 7 Febr. 5.500.-
1906 20 April 6.800.-
1928 1 Mei 7.000.-
1933 30 Sept. 5.000.-
1933 28 Dec. 5.520.-

317. Egelantiersgracht no. 76 
Sectie L 3217 

1880 27 Sept. t 10.300.-
1938 14 Dec. 5.200.-
1939 II Aug. 15.000.-

318. Egelantiersstraat no. 55 
Sectie L 3233 

1843 2 Aug. t 1.475.-
1866 13 Juni 2.425.-
1867 2 Febr. 3.100.-
1903 26 Febr. 2.900.-
1903 4 Sept. 3.000.-
1929 22 Oct. 2.700.-
1931 30 Maart 3.500.-
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Vervolg 318 Egelantiersstraat no. 
55 

1934 
1934 
1934 

4 April 
4 April 
4 April 

t 3.600.-
4.050.-
4.575.-

319. Nieuwe Leliestraat no. 38 
Sectie L 3289 

1842 7 Dec. t 4.000.-
1868 25 Mei 6.000.-
1870 3 Mei 6.000.-
1873 9 Juli 7.000.-
1877 30 Oct. 10.560.-
1933 2 Oct. 9.300.-
1938 25 Juni 5.000.-

320. Egelantiersgracht no. 2I 

Sectie L 3306 
1847 11 Mei t 1.750.-
1874 7 Dec. 6.000.-
1890 30 Oct. 7.000.-
1893 14 Jan. 6.100.-
1921 3 Febr. 7.500.-
1926 2 Juli 6.600.-
1940 1 Mei 2.000.-
1940 I Mei 2.500.-

321. Nieuwe Leliestraat no. I4 
Sectie L 3324 

1843 21 Maart t 2.225.-
1852 7 Mei 3.500.-
1861 21 Juni 4.000.-
1890 31 Maart 7.500.-
1890 11 Nov. 9.000.-
1930 29 Sept. 13.200.-
1938 7 Maart 11.200.-

322. Nieuwe Leliestraat no. 7 
Sectie L 3335 

1838 21 Dec. t 1.385.-
1853 3 Nov. 2.725.-
1858 3 Juni 4.070.-
1875 14 Mei 8.000.-
1898 21 Mei 1.200.-
1899 8 Mei 1.200.-
1900 18 Juli 7.100.-
1919 14 Maart 6.000.-

Vervolg 322 N ieuwe Leliestraat 
no. 7 

1922 I Juni 
1922 15 Nov. 
1924 5 Juni 
1926 31 Maart 
1934 16 Maart 
1939 13 Febr. 

I 5.510.-
6.500.-

21.375.-
20.000.-
17.500.-
7.300.-

323. Egelantiersgracht no. 26 
Sectie L 3338 

1849 30 April t 1.250.-
1852 27 Nov. 1.625.-
1854 27 Maart 1.400.-
1864 28 Nov. 3.200.-
1865 2 Aug. 3.000.-
1891 29 Aug. 2.600.-
1933 2 Sept. 7.300.-
1933 2 Sept. 9.000.-
1937 20 Dec. 3.200.-
1938 20 Jan. 4.100.-
1939 16 Febr. 11.600.-

324. Lijnbaansgracht no. 87 
Sectie L 3429 

1845 24 Mei t 7.135.-
1847 24 Juni 7.690.-
1880 14 Oct. 6.250.-
1886 8 Maart 5.000.-
1904 11 Jan. 4.650.-

325. Egelantiersgracht no. I78 
Sectie L 3440 

1850 1 Juli t 1.725.-
1861 26 Maart 1.950.-
1884 28 Oct. 6.000.-
1890 6 Maart 4.000.-
1890 6 Maart 4.500.-
1890 23 April 5.000.-
1936 21 Noy. 5.500.-
1937 15 Mei 10.500.-

326. Nieuwe Leliestraat no. I09 

Sectie L 3645 
1847 1 Febr. t 1.050.-
1867 24 Dec. 1.200.-



288 PRIJSVERLOOP VAN 426 HUIZEN TE AMSTERDAM, 

Vervolg 326 Nieuwe Leliestraat 
no. I09 

1916 10 Mei 
1930 29 Maart 
1937 31 Maart 

t 4.700.-
8.000.-
7.000.-

327. 2e Leliedwarsstr. no. 24 
Sectie L 3673 

1861 3 Dec. t 
1905 I Nov. 
1907 29 Mei 
1939 13 Febr. 
1939 18 Dec. 

950.-
1.000.-
1.210.-

500.-
320.-

328. Nieuwe Leliestraat no. 73 
Sectie L 3679 

1839 21 Dec. t 1.355.-
1858 15 Maart 2.215.-
1902 29 April 5.200.- . 
1920 19 Mei 6.000.-
1932 1 Dec. 8.100.-
1937 5 April 5.000.-

329. Nieuwe Leliestraat no. 57 
Sectie L 3687 

1839 9 Nov. t 1.775.-
1858 18 Febr. 2.025.-
1867 7 Maart 2.000.-
1898 27 Juni 7.000.-
1917 22 Oct. 7.100.-
1921 21 Febr. 8.200.-
1936 29 Juni 1.800.-
1936 27 Juli 2.000.-

330. Ie Leliedwarsstraat no. IS 
Sectie L 3749 

1849 28 Dec. t 1.045.-
1890 13 Jan. 2.450.-
1893 16 Mei 3.900.-
1929 4 Mei 5.200.-
1935 15 Aug. 4.330.-
1939 21 Nov. 500.- 1) 

1) onbewoonbaar verkl. 

331. Ie Leliedwarsstr. no. I9 
Sec tie L 3751 

1862 18 Jan. t 1.600.-

Vervolg 331 Ie Leliedwarsstr; no. 
I9 

1870 
1873 
1874 
1874 
1876 
1893 
1896 
1904 
1929 
1931 
1937 

3 Sept. 
15 Juli 
5 Febr. 
2 Maart 
7 Maart 
4 Juli 

29 Dec. 
7 Maart 

16 Dec. 
13 Oct. 
5 April 

t 2.225.- . 
3.100.-
5.000.-
5.000.-
7.750.-
7.000.-
5.730.-
5.800.-
5.500.-
9.000.-
3.605.-

332. Bloemgracht no. I76 

Sectie L 3784 

1845 15 OCt. t 1.440.-
1853 16 Febr. 2.600.-
1857 17 April 2.320.-
1862 3 Juli 2.175.-
190822Juni 5.150.-
1940 25 Juli 7.000.-
1940 25 Juli 7.490.-

333. Palmstraat no. 94 

Sectie L 4634 

1853 19 Maart 
1881 3 Juni 
1885 31 Dec. 
1892 3 Mei 
1893 5 April 
1893 2 Mei 
1897 15 Mei 
1908 17 Nov. 
1921 14 Febr. 
1931 5 Juni 
1934 3 Jan. 

t 25.-
160.-
755.-
900.-

1.000.-
1.000.-
3.500.-
1.850.-
2.100.-
5.200.-
6.050.--

334. Prinsengracht no. 4B 
Sectie L 4668 

1841 31 Dec. 
1869 8 April 
1885 6 Juli 

t 1.060.-
2.400.-

20.000.-
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Vervolg 334 Prinsengracht no. 48 
1893 13 April 12.680.-
1918 1 Mei 10.500.-
1919 2 Juni 11.900.-
1922 4 Aug. 19.500.-
1932 21 Nov. 14.010.-
1932 21 Dec. 14.000.-

335. Lindengracht no. I SO 

Sectie L 4842 

1876 7 Juti t 3.550.-
1899 30 Oct. 1.950.-
1899 7 Nov. 1.950.-
1900 27 Juni 2.650.-
1900 17 Oct. 3.300.-
1908 30 Dec. 2.375.-
1936 21 Juli 2.500.-
1936 18 Sept. 6.000.-

336. Westerstraat no. I32 
Sectie L 5000 

1865 17 Jan. t 5.900.-
1903 1 Juli 15.000.-
1939 20 Mei 7.000.-
1939 20 Mei 8.000.-
1939 20 Mei 9.500.-

337. Egelantiersgracht no. 33 
Sectie L 5008 

1841 22 Aug. t 1.800.-
1851 12 Sept. 2.000.-
1860 20 Nov. 2.125.-
1879 26 Aug. 7.000.-
1880 I Mei 8.000.-
1885 2 Jan. 6.600.-
1887 30 April 8.000.-
1908 9 Jan. 3.000.-
1910 11 Nov. 7.750.-
1935 28 Oct. 5.050.-
1936 8 Dec. 7.360.-

338. M adelievenstraat no. I2 

Sectie L 5128 
1869 15 Nov. t 1.050.-
1871 29 Nov. 10.000.-

ECON .-HIST. JAA RBOEK . loell . 

Vervolg 338 M adelievenstraat no. 
I2 

1873 4 Dec. 
1891 1 Juni 
1903 20 Aug. 
1906 2 Oct. 
1911 16 Jan. 
1920 9 Febr. 
1920 9 April 
1936 3 Juni 
1938 9 Dec. 

3.500.-
7.000.-
6.000.-
4.000.-
3.250.-
8.000.-

12.000.-
5.230.-
5.300.-

339. Gasthuism:olensteeg no. I 

Singel no. 280 
Sectie F 270/ I 

1845 21 Aug. t 10.000.-
1872 14 Nov. 16.000.-
1906 24 Oct. 23.090.-
1921 15 Nov. 30.000.-
1936 21 Febr. 11.000.-
1936 3 Febr. 11.800.-

340. Singel no. I88 
Sectie F 432 

1844 2 Juli t 9.000.-
1878 3 Mei 20.000.-
1893 17 Mei 26.500.-
1920 9 Juni 45.000.-
1921 8 Juni 30.000.-
1934 13 Sept. 15.500.-
1935 31 Juli 15.500.-

341. Singel no. I92 
Sectie F 434 

1854 30 Oct. I 12.300.-
1871 27 Sept. 12.000.-
1930 15 Sept. 26.335.-
1937 5 April 14.800.-

342. Heerengracht no. I63 
Sectie F 461 

1860 14 Mei t 7.500.-
1885 20 Febr. 15.500.-
1902 II Oct. 15.500.-
1938 11 Juli 10.000.-
1938 29 Juli 11.185.-

19 
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343. Heerengracht no. I49 348. Engelschesteeg no. 22 
Sectie F 473 Sectie F 914 

1875 8 Jan. t 12.500.- 1860 15 Sept. t 1.325.-
1913 16 Mei 9.500.- 1868 31 Juli 2.175.-
1914 7 Maart 9.500.- 1888 1 Aug. 2.850.-
1923 28 Dec. 15.000.- 1888 1 Nov. 2.675.-
1931 13 J an. 14.500.- 1930 4 Nov. 1.500.-
1937 30 Aug. 11.590.- 1931 27 Jan. 1.700.-

1938 17 Juni 4.800.-
344. Bergstraat no. II 

Sectie F 482 349. Spuistraat no. 40 
1854 29 April t 5.050.- Sec tie F 1146 
1881 2 April 6.020.- 1840 24 Dec. I 2.300.-
1885 I April 7.405.- 1851 1 April 2.225.-
1902 8 Sept. 3.560.- 1856 30 April 2.800.-
1917 15 Mei 3.500.- 1870 26 Jan. 5.000.-
1921 I Nov. 7.960.- 1877 28 Juli 7.125.-
1933 17 Nov. 5.400.- 1899 15 Sept. 6.250.-
1934 23 Juli 4.910.- 1930 12 Maart 6.775.-
1940 26 Aug. 3.000.- 1938 19 Febr. 6.700.-

345. Bergstraat no. 2 350. Spuistraat no. 256 
Sectie F 568 Sectie F 1445 

1841 6 Mei t 1.630.- 1863 8 Oct. t 7.050.-
1857 14 Dec. 2.260.- 1867 17 Juli 9.600.-
1875 17 Dec. 5.500.- 1883 9 Maart 20.000.-
1907 14 Febr. 4.200.- 1901 25 Maart 13.600.-
1919 4 Dec. 5.800.- 1917 24 Sept. 20.000.-
1924 16 Juni 4.360.- 1932 23 Mei 12.000.-
1929 2 Nov. 5.500.- 1934 29 Juni 7.670.-
1938 31 Jan. 2.800.-

351 . Singel no. 3I5 
346. Korsjespoortsteeg no. I7 Sectie F 1459 

Sectie F 595 1862 15 Oct. I 5.915.-
1839 1 Maart I 1.225.- 1868 3 Sept. 6.500.-
1892 27 April 3.500.- 1875 27 Oct. 8.610.-
1899 18 April 5.050.- 1891 26 Nov. 8.430.-
1936 21 Dec. 2.040.- 1929 3 Juni 7.200.-
1937 21 Jan. 2.040.- 1934 11 Juni 6 .505.~ 

347. Heerengracht no. 49 352. Spuistraat no. 302 
Sectie F 708 Sectie F 1525 

1850 17 April I 4.100.- 1854 26 Jan. I 4.000.-
1893 15 Nov. 9.900.- 1856 3 Mei 4.650.-
1900 6 Jan. 12.000.- 1883 15 Mei 12.500.-
1904 29 April 17.000.- 1926 21 Juni 12.705.-
1936 20 April 8.000.- 1930 16 April 20.250.-
1936 20 Mei 6.500.~ 1936 27 Jull 12.000.-
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353. Singel no. 377 358. St. ] acobsdwarsstr. no. IO 

Sectie F 1553 Sectie F 2233 
1878 31 Aug. I 8.000.- 1858 25 Aug. I 2.100.-
1895 30 Aug. 7.900.- 1876 14 Maart 6.205.-
1939 30 Juni 3.000.- 1878 5 Aug. 6.000.-
1939 30 Juni 5.000.- 1882 14 Maart 3.100.-
1940 l3 April 7.000.- 1884 30 Juni 3.400.-

1922 24 April 3.350.-
354. N.Z. Voorburgwal no, 230/2 

Sectie F 1773 
1927 17 Jan. 2.000.-
1932 25 April 2.075.-

1872 19 Nov. I 14.600.- 1933 14 Jan. 2.075.-

1911 29 Dec. 45.500.-
1937 10 Mei 40.000.- 359. ·N .Z. ,Kolk no. I4 
1937 7 Juni 40.200.-
1937 27 Oct. 47.100.-

Sectie F 2239 
1862 31 Oct. t 2.595.-
1892 21 Jan. 5.650.-

' 355. Spuistraat no. 73/5 
Sectie F 1939/40 

1858 31 Dec. t 1.495.-

1922 13 Jv.ni 6.700.-
1933 27 Maart 10.500.-
1937 31 Mei 7.100.-

1875 25 Oct. 3.600.-
1877 25 April 4.000.-
1889 8 Juli 4.400.-
1930 17 Juli 17.000.-
1940 2S Sept. 27.000.-

360. Kolksteeg no. 6 
Sectie F 2258 

1868 2 April t 4.650.-
1870 15 Juli 3.500.-
1874 18 Nov. 5.000.-

356. Nieuwendijk no. 94 
Sectie F 2175 

1864 19 Sept. I 5.500.-
1883 21 Mei 16.400.-
1926 30 April 43.000~-

1878 10 Mei 6.500.-
1881 28 Mei 7.000.-
1920 26 Mei 13.600.-
1932 18 Juli 7.900.-
1935 3 Juli 5.500.-

1933 9 Febr. 34.000.- 361. Kolksteeg no. IO 

1936 14 Sept. 18.000.- Sectie F 2260 
1847 14 Juli t 3.000.-

357. N.Z. Voorburgwal no. 3I 
Sectie F 221 I 

1864 28 Oct. 6.000.-
1872 22 Oct. 6.000.-

1850 22 J uli t 1.680.-
1879 22 Juli 4.800.-

1936 21 Dec. 7.285.-
1937? 9.780.-

1880 31 Aug. 5.000.-
1880 15 Oct. 6.500.-
1883 1 Mei 7.500.-
1897 6 April 3.500.-
1898 15 April . 4.500.-
1898 15 April 5.250.-

_362. N.Z. Kolk no. I7 
Sectie F 2269 

1866 4 Aug. t 3.000.-
1940 4 Juli 5.000.-
1940 5 Sept. 6.500.-

1923 7 Aug. 9.950.- 363. Dirk v. Hasseltsteeg no. 27 
1937 10 Mei 3.150.- Sectie F 2362/3 
1937 16 Juni 4.230.- 1848 19 Oct. t 2,600.-
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Vervolg 363 Dirk l' . H asseltsteeg 
no. 27 

1902 15 April 
1929 17 Juni 
1938 5 Mei 

3. 100.-
4.1 00.-
3.000.- . 

364. St . Nicolaasstraat 'tto. 36 
Sectie F 25 13 

1862 22 Jan. t 1,850.-
1883 6 Febr. 4.000.-
1884 10 Sept. 7.400.-
1924 7 Dec. 4.000.-
1929 28 Nov. 2.500.-
1939 17 Mei 1.150.- 1) 

' ) onbewoonbaar verkl. 

365. N.Z . Voorburgwal no. IS3 
Sectie F 2791 

1872 21 Febr. 15.000.~ 
1889 15 Febr. 20.000.-
1909 22 Nov. . 15.900.-
1935 25 Nov. 17.000.-
1936 30 Juni 14.000.-

366. Rozenboomsteeg no. 4 
Sectie F 3075 

1868 ·31 Jan. 14.000.-
1935 I April 8.700.-
1935 29 April 10.650.-

367. Heiligeweg no. 9 
Sectie F 3259 

1870 15 Dec. f 8.200.-:- . 
1882 1 Maart 25 . 000 .~ 
1938 23 Febr. 28.000.-
1939 15 Nov. 28.000.-

368. Kalverstraat .no. I03 
Sectie F 3483 

1858 29 Mei f 11.150.-
1885 5 Jan. 54.000.-
1920 4 Febr. 120.000.-
1921 1 Febr. . 135.000.-
1930 2 Dec. 40.000.-
1936 30 Npv. 75.000.-

369. Zoutsteeg no. IO 

Sec tie F 374 1 
1846 30 J an . t 1.800.-
1851 30 Juni 1.950.-
1861 15 Febr. 1.800.-
1933 4 Oct. 10.600.- . 
1934 17 Dec. 10.500.-
1935 31 Jan. 7.350.-

370. O,L. Vrouwesteeg no. 6 
Sect.ie F 3816 

1887 21 Maiut t 10.000.-
1892 26 Oct. 4.250.-
1900 2 April 2.750.-
1900 28 April 8.000.-
1904 26 Aug. 6.400.-
1912 1 Juli 8.500.-
1931 8 Sept. 23.000.-
1937 24 Mei 8.000.-

371. M artelaarsgracht no. I8 
Sectie F 4079 

1839 18 April f 3.000.-
1841 23 Sept. 5.300.-
1846 23 April 7.000.-
1866 9 Mei 11.000.-
1886 30 April 25.300.-
1906 4 Sept. 24.000.-
1920 8 Jan. 50.000.-
1920 8 J an . 65.000.-
1937 13 Dec. 20.000.-
1938 18 Maart 19.000.-

372. Singel no. 392 
Sectie F 5550 

1840 5 Oct. f 3.725.-': 
1882 9 Mei 18.450.-
1935 28 Jan. 20.000.-
1935 28 Febr. 19.000.-

373. Spuistraat no. 227 
Sectie F 57 15 

1864 28 Sept. f 10.000.-
1916 6 Mei 14.500.-
1920 6 Sept. 18.000.-
1928 16 Juni 21.000.-
1934 15 Jan. 13.000.-
1939 5 Juni 6.500.-
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374. Nieuwettdijk no. IOS 
Sectie F 5929 

1853 30 April t 2.575.-
1860 2 April 3.130.-
1873 29 Juli 9.250.-
1933 27 April 21.000.-
1939 30 Jan. 9.010.-

375. Prins Hendrikkade 37/38 ° 

Sectie F 621 9 
1856 15 Febr. /'.8.650.-
1912 I Mei 48.000.-
1930 16 Juli 105.000.-
1938 16 Aug. 84.450.-

376. Rozenboomsteeg no. I2/I4 
Sectie F 6240 

1856 3 Juni t 1.375.-
1858 15 Dec. 6.000.-
1863 27 Juni 6.500.-
1918 16 Jan. 24.400.-
1933 I Maart 38.000.-
1935 8 Febr. 23.145.-

377. 2e Bloemdwarsstr. no. 9 
Sectie E 296 

1876 I Febr. /6.000.-
1886 16 Aug. 7.100.-
1938 19 Sept. 3.300.-
1939 16 Febr . 4.000.-
1940? 7.830.-

378. Prinsengracht no. I62 
Sectie E 332 

1843 2 Aug. /4.500.-
1900 30 Nov. 12.000.-
1931 31

o 
Oct. 20.000.-

1936 2 Maart 10.000.-

379. Bloemstraat °no. 38 
Sectie E 356 

1854 19 Jan. / 4.000.-
1888 14 Dec. 9.000.-
1918 25 Juni 8.950.-
1936 20 Juli 3.800.-
1938 °18 Juli 10.500.- 1) 

1) na verbouwing 

380. Ie Bloemdwarsstr. no. 3 
Sectie E 364 

1851 IS Febr. t 3.900.-
1926 16 Maart 14.000.-
1938 21 Nov. 4.000.-
1938 21 Dec. 3.900.-

381. Bloemstraat no. 8S 
Sectie E 413 

1842 15 Juni t 
1847 2 Sept. 
1865 1 I Sept. 
1885 13 April 
1885 9 Oct. 
1886 29 Dec. 
1887 20 Dec. 
1936 6 April 
1939 21 Juli 

600.-
930.-

1.500.-
3.500.-
8.400.-
8.500.-
8.800.-
1.350.-
1.000.-

382. Bloemstraat no. 73 
'0 Sectie E 423 

1841 I Dec. / 
1860 4 April 
1936 21 Sept. 
1940 9 Sept. 

500.-
1.110.-

410.-
825.-

383. Bloemstraat no. 63 
Sectie E 428 

1845 23 Maart 0/ 1.200.~ 
1871 15 Sept. 4.050.-
1937 8 Nov. 5.200.-

° 1938 ? 6.000.-

384. Rozenstraat no. I94 
Sectie E 704 

1851 15 Nov. f 960.-
1853 23 Juni 1.300.-
191010 Jan. 450.-
1933 23 Juni 2.000.-
1934 26 Febr. 3.000.-

385. Rozenstraat no. 76 
Sectie E 930 

1841 5 Aug. f 1.300.-
1841 19 Oct. 1.775.~ 
18475 Aug. 1.500.-
1855 1 Nov. 1.455.-
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Vervolg 385 Rozenstraat no. 76 390. Rozenstraat no. I23 
1880 1 Jull 1 6.430.- Sectie E 1065 
1900 15 Jan. 3.600.- 1844 10 Oct. 1 800.-
1933 9 Jan. 3.000.- 1901 13 Aug. 1.600.-
1934 17 Fehr. 13.200.- 1) 1907 12 Dec. 5.000.-

') na verbouwing 1913 15 Sept. 4.350.-

386. Ie Rozendwarsstr. no. I3 
1923 16 Febr. 3.000.-
1923 16 Febr. 3.500.-

Sectie E 937 1929 6 Mei 4.000.-
1843 16 Juni 1 2.000.- 1933 10 Fehr. 5.500.-
1849 24 Mei 1.800.- 1933 9 Mei 4.500.-
1888 16 Aug. 5.400.- 1933 27 Juli 3.800.-
1897 26 April 5.750.-
1933 31 Jan. 2.000.-

391. 2e Laurierdwarsstr. no. 48 1933 22 Maart 3.895.-
1933 15 Sept. 13.785.- 1) Sectie E 1332 

') na verbouwing 1844 16 Aug. 1 1.155.-

387. Rozenstraat no. 5 
1871 16 Mei 1.900.-
1880 14 Sept. 2.500.-

Sectie E 988 1904 1 Maart 8.400.-
1857 8 Mei 11.975.- 1938 13 Sept. 400.--":' . 
1877 31 Dec. 5.300.- 1938 19 Nov. 1.010.-
1900 1-9 Maart 3.900.- 1938 19 Nov. 1.500.-
1922 7 Aug. 1.600.-
1934 16 April 2~00.-

392. 2e Laurierdwarsstr. no. 60 1934 4 Juni 3.050.-
Sectie E 1338 

388. Laurierstraat no. 36 1840 7 Dec. 1 890.-
Sec tie E 1021 1856 13 Nov. 1.300.-

1853 12 Jan. 14.000.- 1863 28 Juli 1.600.-
1862 14 Mei 3.650.- 1884 15 Sept. 5.600.-
1892 28 Juli 6.850.- 1888 20 Maart 5.375.-
1901 4 Mei 5.650.- 1907 13 Juli 4.500.-
1932 10 April 7.100.- 1924 19 Nov. 7.500.-
1933 21 April 5.000.- 1927 7 Nov. 5.000.-: 
1933 26 Juli 17.465.- 1) 1928 15 Juni 6.625.-

') na verbouwing. 1929 30 Mei 7.000.-

389. Ie Laurierdwarsstr. no. 3 1936 I Dec. 3.500.-

Sectie E 1050 
1841 21 Sept: 12.010.- . 393. Lauriergracht no. 62 
1842 27 Oct. 2.060.- Sectie E 1453 
1855- 30 Juni 1.945.- 1872 22 Febr. 14.500.-
1862 18 Dec. 2.750.-:- 1880 2 April 11.400.~ 

1920 I Dec. 7.000.- 1928 4 Mei 8.310.-
1935 15 April 4.050.- 1934 5 Jan. 22.535.-
1935 18 Oct. 10.250.- 1) 1939 18 Maart 15.770.-

') na verbouwing 1939 18 Maart 16.500.-
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394. Prinsengracht no. 248 
Sectie E 1521 

1840 27 April f 1.460.-
1885 12 Oct. 6.000.-
1904 28 April 8.000.-
1923 10 J an . 6.200.-
1931 9 Nov. 6.250.-
1940 I Oct. 3.500.-

395. Lauriergracht no. ' 25 
Sectie E 1571 

1865 20 Jan. f 3.000.-
1893 10 Febr. 6.940.-
1933 15 Mei 5.000.-
1938 3 Aug. 11.500.- 1) 
1938 8 Oct. 13.500.-

1) na verbouwing 

396. Hazenstraat no. 25 
Sectie E 1701 

1839 
1870 
1874 
1875 
1904 
1931 
1937 

23 Jull 
4 Maart 
5 Nov. 
1 April 
2 Aug. 
8 Juli 

23 Dec. 

f 1.625.-
2.500.-
5.150.-
4.000.-
4.350.-
8.000.-
7.000.-

397. Hazenstraat no. 62 
Sectie E 1884 

1860 27 Jan. f 1.100.-
1932 28 Dec. 6.000.-
1933 14 Dec. 5.500.-
1934 2 Juli 11.000.- 1) 

1) na verbouwing 

398. Prinsengracht no. 286 
Sectie E 2052 

1872 27 April f 6. 150.-
1903 22 Sept. 7.750.-
1906 26 Maart 8.740.~ 

1913 28 April 8.500.-
1919 20 Febr. 5.000.-
1925 14 April 9.000.-
1939 2 Oct. 4.200.-
1939 2 Oct. 5.1 00. -

399. Oude Looiersstraat no. I2 

Sectie E 2164 
1839 7 Mei f 2.200.-
1866 28 Maart 4.500.-
1874 14 Maart 10.500.-
1897 22 Juni 3.550.-
1899 I Febr. 4.200.-
1931 24 Sept. 4.500.-
1934 13 Febr. 5.550.-

400. Elandsgracht no. 99 
. Sectie E 2263 

1864 26 Juli f 1.650.-
1882 ' 1 Mei 5.425.-
1889 29 April 5.000.-
1896 27 April 5.500.-
1929 16 Dec. 7.350.-
1939 21 Juli 6.100.-

401. Oude Looiersstraat no. 87 
Sectie E 2359 

1843 
1857 
1902 
1906 
1915 
1934 
1934 

14 Aug. 
~9 April 
13 Oct. 
5 Maart 

25 Febr. 
6 Jan. 
6 Jan. 

f 1.325.-
2.100.-
3.345.-
5.000.- ' 
3.000.-
1.900.-
4.000.-

402. Passeerdersgracht no. 4. 
Sectie E 2751 

1843 3 Maart f 1.000.-
1855 16 Juli 1.135.-
1864 3 Juni 1.700.-
1873 21 Mei 2.400.-
1886 31 Maart 3.325.-
1892 31 Maart 4.200.-
1894 20 Oct. 3.500.-
1934 29 Juni" 2.100.-
193:4 24 Sept. 3.000.-
1936 24 Juli 5.200.-

403. Passeerdersgracht no . I 

Sectie E 2783 
1848 8 Mei f 575.-
1873 16 Sept. 3.135.- -
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Vervolg 403Passeerdersgracht no. 
I 

1874 
1880 
1907 
1939 
1939 

1 Juni 
25 Mei 
21 Mei 
20 Maart 
17 Mei 

6.000.-
6.110.-
4.200.-
2.000.-
2.410.-

404. Raamstraat no. 35 
Sectie E 2809 

1848 30 Aug. / 820.-
1882 6 April 2.500.-
1922 6 Dec. 3.800.-
1937 6 Maart 5.265.-
1939 27 Febr. 6.500.-

405. Runstraat no. 6 
Sectie E 3383 

1859 26 Febr. /2.900.- . 
1936 2 Maart 1.450.-
1937 17 Febr. 2.250.-

406. Runstraat no. I4/20 
Sectie E 3388 

1842 I Aug. /4.850.-
1874 17 Aug. 9.000.-
1878 16 Oct. 15.010.-
1882 12 Juli 16.200.-
1896 29 Mei 9.000.-
1909 25 Mei 26.500.-
1920 19 Mei 26.000.-
1924 31 Oct. 37.300.-
1924 31 Oct. 50.000.-
1927 4 Nov. 44.500.-
1929 30 Dec. 31.015.-
1934 9 April 20.900.-

407. Berenstraat no. 24 
Sect ie E 3503 

1880 19 Mei 110.600.-
1886 5 April 8.200.-
1895 25 Juni 8.410.-
1928 17 Sept. 7.500.-
1934 26 Juli 6.000.-

408. Prinsengracht no. 343 
Sectie E 3562 

1838 26 Dec. 1 3.200.-
1882 29 Maart 18.300.-
1886 4 Juni 14.850.-
1927 II April 15.500.-
1927 11 April 16.500.-
1931 31 Dec. 18.000.-
1939 27 Nov. 6.300.-

409. Reestraat no. IO 

Sectie E 3606 
1869 14 Jull /8.550.-
1884 2 Dec. 15.800.-
1938 22 Maart 4.300.-
1938 22 Maart 5.200.-
1938 1 Oct. 14.850.- 1) 

' ) na verbouwing 

410. Heerengracht no. 228 

Sectie E 3757 
1880 30 Nov. 117.700.-
1904 15 Maart 14.400.-
1935 25 Nov. 7.010.-
1935 31 Dec. 8.855.-

411. Hartm straat no. 24 
Sectie E 3771 

1839 21 Sept. 1 5.500.-
1857 15 Oct. . 8.000.-
1899 14 Jan. 21.700.-
1935 8 Nov. 10.500.-
1938 16 Sept. 18.000.-

412. Wolvenstraat no. I4 
Sectie E 3879 

1872 2 Juli ! 7.000.-
1890 23 Mei 13.100.-
1937 16 MaartI4.200.-
1939 27 Maart 9.300.-

413. Keizersgracht no. 245 
Sectie E 3918 

1854 16 Febr. 1 28.600.-
1866 3 Febr. 29.000.-
1884 31 Dec. 30.500.-
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Vervolg 413 Keizersgracht no. 245 419. Rozenstraat no. I159 

1916 29 Dec. 132.500.- Sectie E 5321 

1936 2 'Maart 18.000.- 1880 19 Jan. 18.010.-

1938 14 Dec. 20.000.- 1901 20 Aug. 3.000.-
1901 3 Sept. 3.500.-

414. Huidenstraat no. 27 1933 1 Mei 2.050.---,-

Sectie E 4019 1933 15 Nov. 2.000.-

1853 14 Juni 13.000.- 1935 2 Dec. 12.900.- 1) 
1896 25 Nov. 8.100.- 1936 19 Febr. 9.030.-

1939 4 Dec. 2.300.- ') na verbouwing 

1939 8 Dec. 4.085.- 420. Laurierstraat no. 80 
Sectie E 5495 

415. Wolvenstraat no. 2I 1843 7 Dec. 11.095.-
Sectie E 4398 1852 22 Dec. 1.135.-

1855 18 Jan. 18.000.- 1863 29 Juli 1.200.-
1876 31 Juli 10.300.- 1865 20 Sept. 1.650.-
1905 4 Dec. 13.000.- 1874 4 Sept. 2.650.-
1935 , 14 Jan. 10.900.- 1875 15 Juli 4.105.-
1935 12 Aug. 11.000.- 1876 2 Febr. 9.900.- 1) 
1936 17 Jan. 18.515.- 1) 1896 3 Aug. 5.510.-

') n'a verbouwing 1923 23 Mei 5.000.-
1923 7 Nov. 8.000.-

416. Hazenstraat no. SI 1926 18 Febr. 8.200.-
Sectie E 4407 1932 21 Nov. 4.000.-

1859 21 Jull 12.330.- 1933 21 April 5.200.-
1921 14 April 10.000.- ') na verbouwing 

1935 30 Sept. 6.300.- 421. Lauriergracht no. 67 
1940 18 Sept . 11.000.- Sectie E 5776 

417. Elandsgracht no. 37 
1868 7 Mei 18.000.-
1886 14 Jan. 8.000.-

Sectie E 4638 1886 29 Sept. 8.000.-
1852 30 Sept. f 3.200.- 1888 21 Febr. 8.500.-
1858 15 Juli 2.540.- 1904 20 Mei 4.500.-
1861 5 Juni 2.800.- 1905 25 Sept. 7.100.-
1880 29 Nov. 7.500.- 1931 20 Febr. 11.500.-
1905 24 Jan. 5.800.- 1935 7 Oct. 4.000.-
1912 2 Nov. 7.400.-
1933 8 Mei 7.400.- 422. Oude Looiersstraat no. I6 

1934 15 Maart 17.000.- 1) Sectie E 5793 

') na verbouwing 1880 23 Juni 16.150.-
1893 12 Juni 8.600.-

418. Ie Bloemdwarsstr. no. 4 1894 27 Febr. 6.6\0.-
Sectie E 5206 1898 17 Febr. 5.100.-

1869 8 Juni t 2.000.- 1927 28 Maart 7.300.-
1930 6 Jan. 5.150.- 1928 14 Dec. 9.000.-
1934 31 Dec. 3.150.- 1940 17 April 5.450.-
1935 10 Oct. 3.150.- 1940 7 Sept. 6.000.-
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423. Prinsengracht no. 3I2 425. Rozenstraat no. IS4 
Sectie E 6535 Sectie E 7794 

1863 14 Nov. t 2.675.- 1841 12 Juli t 3.200. -':" 
1877 21 Juni 5.000.- 1859 20 April 3.610.-
1887 17 Febr. 6.000.- 1869 7 April 5.000.-
1893 20 Oct. 6.300.- 1889 7 Jan. 16.375.-
1906 27 Maart 7.170.- 1896 13 April 14.000.-
1907 31 Mei 8.400.- 1901 27 Juni 12.000.-
1931 15 Juli 15.500.- 1920 3 Dec. 10.000.-
1940 21 Juni 9.100.- 1923 9 Maart 10.250.-
1940 21 Juni 11.780.- 1932 I Nov. 6.000.-

1933 1 Mei 7.500.-
424. Leliegracht no. IS 

Sectie E 7578 426. Rozenstraat no. 224/6 
1842 19 Jan. t 13.100.- Sectie E 5537/8 
1885 9 Juli 22.000.- 1879 20 Aug. t 2.000.-
1915 2 Nov. 22.000.- 1902 I Dec. 3.250.-
1937 20 Dec. 9.350.- 1912 II Dec. 2.000.-
1938 21 Jan. 12.00~.- 1932 30 Dec. 2.150.-

1935 8 Juli 1f.000._l) 
') na verbouwing. 
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INDEX VAN DE IN DEZE BIJDRAGE BEHAN-
DELDE HUIZEN 

t ;: ... .. .: ... 
~ g~ ~ 2 .!! .. " ". ""l Straatnaam ;:t ""'" Straatnaam ;:t ~ ~ . ;: ~ ;: .: 
'" " ~ '" " ;; ... . .. 
;:t ;:t~ ;:t ;:t"" 

:x:: ~"" :x:: ~~ 
Acbterburgwal (Oude Zijds-) 13 211 Daniel Stalpertstraat 4 181 

27 212 Dirk van Hasseltsteeg . 27 363 
28 203 Dijkstra\lt 14/16 230 
70 199 18/20 229 

124 196 
169 219 Ie Egelantiersdwarsstraat 3 ;305 

Amstel 37 144 7/9 308 
238 33 8 304 
272 47 II 309 
282 48 3e Egelantiersdwarsstraat 10 313 
290 52 Egelantiersgracbt . 21 320 

Amsteldijk . 13 183 26 323 
33 337 

Berenstraat. 24 407 75 316 
Bergstraat . 2 . 345 76 317 

II 344 91 315 
Bethaniendwarsstraat . 10 217 178 325 

20 218 Egelantiersstraat 55 318 
Betbanienstraa t 35 216 176/178 314 
Bickersgracbt 50 111 Elandsgracht. . 37 417 

58 110 99 400 
Binnenkant. . 27 250 Engelschesteeg 22 348 
Binnen Oranjestraat. 9 119 
Binnen Wieringerstraat 15 126 Falckstraat 7 91 
Ie Bloemdwarsstraat. 3 380 37 75 

4 418 Ferdinand Boistraat . 46 177 
2e Bloemdwarsstraat. 9 377 55 178 
Bloemgracht . 176 332 Foeliedwarsstraat . 18 171 
Bloemstraat 38 379 Frederiksplein 15 77 

63 383 34 84 
73 382 54 85 
85 381 

Boomstraat. 24 291 Galgenstraat . 2 109 
83 295 Gasthuismolensteeg . 1 339 

Brouwersgracbt. 29 129 Geelvincksteeg . 2 2.( 
31 128 Gelderschekade . 9 259 
42 127 58 206 

129 278 83 246 
185 266 Gerard Doustraat . 77 176 

Buiten Brouwersstraat. 2b 122 Ie Goudsbloemdwarsstraat . 1 272 
19 124 Goudsbloemstraat . 18 277 

Buiten Dommerstraat . 11/13 116 53 279 
Buiten Oranjestraat . . 11 138 61 276 
Buiten Wieringerstraat 2 123 177 273 
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St,aattWam 

's-Gravenhekje . 
GroenburgwaI. . 

6 158 

49 
38 221 

222 
112 
108 

Groote Bickerstraat . 39 
Groote Houtstraat 12 
Groote Kattenburgerstraat. 98 94 

95 
98 
99 

Groote Wittenburgerstraat . 

Haarlemmerdijk. 

Haarlemmerstraat 
Halvemaansteeg 
Hartenstraat . 
Hazenstraat 

Heerengracht . 

Heerenmarkt . 
Heerenstraat . 
Heiligeweg. . 
Hoogte Kadijk 

Hortusplantsoen 
Houtkoopersdwarsstraat . 
Huidenstraat . 

J odenbreestraa t 

Jonas Danil!l Meyerplein 

Kalverstraat . 
Keizersgracht 

52/54 
26 

618 

60 118 
134 115 
176 114 
180 113 

6 130 
11 23 
24 411 
25 396 
51 416 
62 397 
36 131 
49 347 

102 136 
149 343 
163 342 
228 410 
487 24 
582 29 

6 125 
18 134 
9 367 

56 I 
62 2 
\4 9 
4 173 

27 414 

32 146 
58 147 

91/93 148 
23 160 

103 368 
84 133 

172 135 
245 413 
501 25 
701 27 
774 80 
782 30 
784 31 
826 32 

St,aatnaam 

Kerkstraat . 

t = bO 
~ ~ ,5 
; t ~ 
., 1::., 
'; ! ~ 
:z: ~~ 
80 

159 
252 
260 
271 
296 
326 

Kleine Kattenburgerstraat. 109 
-- 154/(even) 160 
Kleine Wittenburgerstraat . 75 

37 
36 
82 
40 
89 
41 
42 
93 

106 
96 

100 
226 
257 

Kloveniersburgwal 

Koestraat 
Kolksteeg 

Koningsstraa t 

Korsjespoortsteeg . 
Korte Keizersdwarsstraat 
Korte Keizerstraat 
Korte Koningsstraat 

Korte Niezel . 
Kromboomsloot 
Kromme Palmstraat 
KrommeWaal 

Laagte Kadijk 

Lange Houtstraat . 
Ie Laurierdwarsstraat . 
2e Laurierdwarsstraat . 

Lauriergracbt 

Laurierstraat . 

Leidschestraat 
Ie Leliedwarsstraat 

2e Leliedwarsstraat . 
LeJiegracht. 
Lindengracht . 

104 
9 

32 
19 255 
6 360 

10 361 
2 231 

50 232 
17 346 
13 236 
13 238 
16 235 
21 233 

4 202 
234 41 

16 261 
35 244 
36 245 

29 
32 

3 
4 

40 141 
3 389 

48 391 
60 392 
25 395 
62 393 
67 421 
36 388 
80 420 
75 38 
15 330 
19 331 
24 327 
15 424 
92 280 

ISO 335 
207 284 
217 283 
233 282 
235 281 
248 274 
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Lindenstraat . 290 230/232 354 
19 287 Noorderdwarsstraat . 12 61 
39 286 Noorderkerkstraat 13/15 286 
41 285 Noordermarkt 17 289 

Lijnbaansgrach t 12 265 28 290 
87 324 Noorderstraat. 21 64 

23 63 
Maarten Jansz. Kosterstraat I 78 39 62 
Madelicvenstnlat 5 300 65 60 

12 338 III 59 
Martelaarsgracht 18 371 
Moddermolensteeg 6 224 Onze Lieve Vrouwensteeg 6 370 
Molensteeg . 9 213 Oostenbur~ermiddenstraat . 2/6 lOS 
Monnikellstraat . 8 215 42 104 
Muiderstraat . 22 161 Oostenburgervoorstraat II 101 

62 103 
Nieuwe Achtergracht 16 19 70 26 
Nieuwegrachtje . 6 lSI 72 102 
Nieuwe Heerengracht .. "5 145 Oudekennissteeg 4 198 

81 162 Oude Looiersstraat 12 399 
111 172 16 422 
145 165 87 401 
21'5 168 Oudeschans . 6 242 

Nieuwe Hoogstraat 2 225 IS ISO 
Nieuwe Keizersgracht 3 8 39 169 

24 11 54 237 
64 12 . 83/85 149 
65 10 Oude Waal. 36 240 

Nieuwe Kerkstraat 88 20 41 241 
93 13 Oude Zijds Voorburgwal . 2 187 
99 14 7 204 

101 15 43 201 
107 16 63 200 

Nieuwe Leliestraat 7 322 125 197 
11 263 132 254 
14 321 Oude Zijds Voorburgwal . 137 195 
38 319 167 194 
57 329 Overtoom 47 175 
73 328 79 174 

108 264 
109 326 Palmdwarsstraat 6 262 

Nieuwe Looiersstraat 17/19 79 Palmgracht 14 271 
46 71 52 267 
58 88 Palmstraat . 60 269 
72 72 75 270 

Nieuwendijk 94 356 78 266 
105 374 94 333 

Nieuwe Prinsengracht . 29 17 Papenhrugsteeg. 4 184 
Nieuwe Zijds Kolk 14 359 Passeerdersgracht . I 403 

17 362 4 402 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 31 357 Plantage Middenlaan 25 5 

153 365 38 6 



302 PRIJSVERLOOP VAN 426 HUIZEN TE AMSTERDAM, 

t ~ ... .. It C4 " ;; ~ .~ ;; g ·5 ;; .. - ;; .. -
Stf'4iJtnaam ;t ,,~ Stf'aatnaam ;t £i :: ;; :: :: 
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Prinsengracht 9 132 Ie Rozendwarsstraat 13 386 
48 334 Rozenstraat 5 387 
50 299 76 385 
70 311 123 390 
72 306 154 425 
80 307 189 419 
96 310 194 384 

162 378 224/226 426 
248 394 Runstraat 6 405 
286 398 . 14-20 406 
312 423 Rusland . 4/6 253 
343 408 
510 67 ·Saenredamstraat · 43 179 
684 87 .59c.d. 180 
728 58 Schippersstraat . 2 249 
766 86 Singel . 188 340 
841 ;39 192 341 
846 51 315 351 
872 90 392 372 
909 83 377 353 
979 44 Sint Annendwarsstraat 1 189 
987 43 Sint Antoniebreestraat. 10 227 

1057 50 Sint Jacobsdwarsstraat. 10 358 
1125/1127 49 Sint Jansstraat . . .18/18a 256 

Prinsenhofsteeg . 3 193 35 191 
Prins Hendrikkade 37/38 375 Sint Nicolaasstraat . 36 364 

89 185 Sloterdijkstraat . 7 107 
120 248 Slijkstraat . 11 220 

. 152 251 Snoekjesgracht . 2 228 
Spuistraat . 40 349 

Quellijnstraat 118 182 . 73/75 355 
227 373 

Raamstraat 35 404 256 350 
Rapenburg .. 63 159 302 352 
Rapenburgerstraat 17 167 Staalstraat . 22/24 258 

26 157 
. 37/39 166 Tichelstraat 33 292 

81 164 2e Tuindwarsstrllat 2 302 
103 163 Tuinstraat . 90 303 
106 156 210 301 
108 ·155 224 312 
126 154 
130 153 U trechtsched warsstraa t 20 n 
132 152 29 57 

Rechtboomsloot 80 239 41 56 
Reestraat 10 409 62 74 
Reguliersbreestraat 45 22 146 76 
Reguliersgracht . 6 81 153 54 

19 28 159 53 
45 92 Utrechtsche straat 65 35 

Rozenboomsteeg 4 366 73 34 
12/14 376 90 45 
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102 46 45 65 
129 55 50/52 68 

2e Weteringdwarsstraat 14 69 
Vinkenstraat . 17 121 Weteringstraat . 4&10 65 

31 120 34 70 
124 117 Willemsstraa t 57 275 

125/127 137 2e Wittenburgerdwarsstraat 10 97 
Violettenstraat . 8 297 Wolvenstraat. 14 412 
Voorburgwal lie Nieuwe Zijds- 21 415 

en Oude Zijds- Wijde Kerksteeg 5 188 

Waalsteeg . 247 Zal!dd w:ar,ss traa t 7 223 
10 243 Zandstraat . 28 260 

Warmoesstraat . 137 190 Zeedijk 18 208 
167 192 19 186 

Waterlooplein. .76&86 142 25 205 
91 143 64 210 

Weesperstraat 2 7 74 209 
129 18 95 207 

Westerstraat . 65 298 134 214 
109 296 Zoutsteeg 10 369 
132 336 Zwanenburgerstraat . 1 170 
194 294 21 140 
196 293 Zwanenburgwal. 47 139 

Ie Weteringdwarsstraat 66 92 252 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1940 

De oorlogstoestand, waarin Nederland sinds 10 Mei 1940 ver
keert, heeft op de ontplooiing onzer Vereeniging een remmenden 
invloed gehad. Deze heeft zich vooral in de vermindering van het 
aantalleden geuit, waartegenover bijna geen nieuwe toetredingen 
stonden. De plannen, die in de eerste maanden van het jaar waren 
opgemaakt om nieuwe leden te wervell, werden door de gebeurte
nissen naar den achtergrond geschoven. 

De financieele toestand der Vereeniging heeft zich dus in zeer 
ongunstigen zin ontwikkeld. Het Bestuur spreekt hier den ernsti
gen wensch uit, dat het bijeenbrengen van het belangrijke histori
sche materiaal, dat tot nu toe het resultaat van zijn werkzaamhe
den geweest is, evenals in de afgeloopen jaren ook in de toekomst 
door velen belangrijk genoeg geacht moge worden om de Vereeni
ging in haar pogingen daadwerkelijk te steunen. Aileen z66 zal 
onze Vereeniging haar taak, voor onze vaderlandsche geschiedenis 
waardevol materiaal te redden, kunnen voortzetten. Zoolang mo
gelijk meenen wij een aanvraag aan de Regeering tot verhooging 
van onze subsidie te moeten uitstellen. 

Ware het niet, dat wij in de eerste plaats den oorlog moesten ge
denken, waarin ons land gesleept is, dan hadden wij dit jaarver
slag geopend met een woord van herinnering en dankbaarheid aan 
ons medelid den heer M. Lam Jr., die ons in het begin van 1941 
ontviel. De heer Lam heeft zeer veel voor onze Vereeniging ge
daan. Hij behoorde tot de zeer kleine groep van leden, die hun 
belangsteiling in het werk der Vereeniging door hun mede-arbeid 
getoond hebben. Behalve door zijn adviezen in den kring van ons 
Bestuur heeft hij vooralmeegewerkt aan het slagen der Interna
tionale Tentoonstelling voor Economische Geschiedenis, die wij in 
1929 te Amsterdam gehouden hebben. Hij was het toen, die ten 
koste van veel tijd, moeite en ook financieele opofferingen, gedu
rende vele weken de zorg voor het samenbrengen der Fransche 
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afdeeling op zich nam en, niettegenstaande veel onbegrip, naar 
alIer oordeel daarin voortreffelijk mocht slagen. De serie foto's 
van een aantal door hem bijeengebrachte schilderijen in het Ge
denkboek der Tentoonstelling getuigt nog van zijn werk. De 
Fransche Regeering heeft dan ook gemeend hem voor dit werk 
met het officierskruis van het Legioen van Eer te moeten eeren, 
de N ederlandsche Regeering met het officierskruis van de 
Oranje-Nassau Orde. Steeds vonden wij bij hem een open oor 
voor ons werk; geen aankoop of hij verleende zijn steun. Wij heb
ben in hem een goeden vriend verloren. 

Met genoegen vermeldt het Bestuur het optreden van den heer 
A. W. Wichers Hoeth als penningmeester der Vereeniging. In de 
vergadering van het Dagelijksch Bestuur van Augustus 1.1. ver
plichtte hij ons door deze functie die hij reeds tijdelijk vervulde, 
definitief op zich te nemen. Het Bestuur hoopt van zijn toewijding 
nog veel profijt te kunnen hebben. 

De aanwinsten van archieven waren ditmaal geringer dan in de 
laatste jaren het geval was geweest. De buitengewone omstandig- · 
heden, waarin ons land verkeert, maken verdere verklaring over
bodig. Het verheugt ons te mogen constateeren, dat het Centraal 
Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage ons opnieuw mate
riaal deed toekomen. De band met deze belangrijke instelling 
dateert reeds van jaren her. 

Hoewel het onderwerp niet meer tot het verslagjaar behoort, 
meenen wij hier met een enkel woord te moeten vermelden, dat 
het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage ons in Februari 1941 
mededeelde, dat wij den gebetonneerden zolder van het schoolge
bouw in de Hilversumschestraat 8 moesten ontruimen. Onze 
pogingen aan dit besluit te ontkomen, duren nog tijdens het 
schrijven van dit verslag voort. Als men bedenkt, dat daar ten
minste 2000 strekkende meter archieven geplaatst zijn met een 
gezamenlijk gewicht van naar schatting bijna 100.000 kilogram, 
dan is het duidelijk, dat, zeUs al wijst het Gemeentebestuur ons 
een nieuwe bergplaats aan en vergoedt het de aan de verhuizing 
verbonden kosten, deze verplaatsing toch nog zeer vee! van onze 
werkkracht zou vragen. 

Reeds v66r het uitbreken van den oorlog was het besluit geno
men dit jaar weer een Jaarboek te doen verschijnen, teneinde 
de reeks niet stop te zetten, waarvan het laatste deel in 1936 

------ -- ---
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verschenen was. Een nieuw deel kon in den loop van December 
verschijnen, met bijdragen van uiteenloopenden aard op econo
misch-historisch gebied. Ret Bestuur spreekt den wensch uit, 
dat het mogelijk zal zijn met deze jaarlijksche publicatie voort 
te gaan, waardoor de achterstand in onze kennis van de handels
en economische geschiedenis van ons land kan worden vermin
derd. 

Wij hebben zeer gaarne meegewerkt om diegenen onzer 
Rotterdamsche leden, die door het bombardement hun biblio
theek verloren hadden, door toezending van nieuwe exemplaren 
van onze publicaties het verlies van onze uitgaven te vergoeden. 
Een volledig stel van al onze publicaties hebben wij daardoor 
thans niet meer in voorraad. 

In verband met de tijdsomstandigheden zag het Bestuur van 
zijn aanvankelijk voornemen af aan de leden van het Boekenfonds 
dit jaar een bijdrage voor den aankoop van zeldzame boeken te 
vragen. Niettemin ontvingen wij van enkele getrouwen ouder 
gewoonte een bijdrage. Ret Bestuur blijft het gewenscht achten 
de boekerij der Vereeniging zooveel mogelijk te voorzien met 
weinig voorkomende werken, om voor ons land dit centrum van 
economisch-historische literatuur op peil te houden. 

De Algemeene Vergadering, die door den loop der gebeurtenis
sen eerst in Augustus gehouden kon worden, koos tot nieuwe leden 
van· het Bestuur de heeren J. W. B. Everts en prof. dr. N. B. 
Tenhaeff, beiden te 's-Gravenhage. 

Tot lid van den Raad van Advies werden de heeren Ir. M. 
R. Damme, te Amsterdam, en E. J. van Puijenbroek, te Goirle, 
gekozen. 

De genoemde heeren namen tot genoegen van het Bestuur allen 
hun benoeming aan. 

Door het bedanken der heeren A. Andriesse, mr. R. T. Asser, 
mr. Aug. Matthes, J. C. Mollema en W. Redelmeyer, alsmede door 
het overlijden van de heeren Ir. J. E. F. de Kok en M. Lam Jr. 
ontstonden een zevental vacatures in het Bestuur. Door het over
lijden van den laatste kwam tevens een plaats in het Dagelijksch 
Bestuur open. In dit lichaam zijn thans twee plaatsen onbezet~ 
daar het Bestuur in zijn laatste vergadering besloot de voorzie
ning in de door het vertrek van mej. dr. L. van Nierop ont-
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stane vacature tot zijn eerstvolgende vergadering uit te stellen. 
Het ledenaantal daalde ditmaal van 369 tot 292. Het aantal 

donateurs verminderde van 13 tot 9, dat der donateurs voor het 
Ieven van 38 tot 34 en dat van het Publicatiefonds van 21 tot 14. 

Het door den Directeur uitgebrachte versiag voIgt hieronder. 



VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER 1940 

De oorlogstoestand heeft op verschillende wijzen een druk op de 
werkzaamheden der Vereeniging uitgeoefend. Vooral in de eerste 
maanden na de bezetting liep het bezoek sterk terug. Dit gold zoo
weI voor het Archief te 's-Gravenhage als voor de Bibliotheek te 
Amsterdam. Daarna heeft zich het bezoek aan de Economisch
Ristorische Bibliotheek geheel hersteld, maar het raadplegen van 
de verzamelingen van het Archief bleef gering. Eerst in het nieuwe 
jaar heeft zich ook hierin een wending ten goede voorgedaan. 

De aanbiedingen yoor het bewaren van archieven waren niet 
zoo talrijk als vorige jaren. Het kan daarom tot tevredenheid 
strekken, dat ons een belangrijk deel van het Archief der Neder
landsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij ter bewaring 
voor tenminste 2S jaar werd overgedragen. Door moderne studies 
is het bekend, welk een belangrijke rol deze spoorwegmaatschap
pij op het eind der vorige eeuw in het leven der Zuid..:Afrikaansche 
republieken gespeeld heeft en welk een internationale belangstel
ling zij getrokken heeft. Naar verwacht mag worden, zullen ons 
ook de nog ontbrekende notulenboeken en de briefwisseling der 
directie, die uiteraard belangrijke gegevens over gevoerde onder
handelingen bevatten, binnenkort ter aanvulling van het reeds 
verkregene in depOt gegeven worden. 

De commies, mejuffrouw Van der Burg, ging met het aanvullen 
der afdeeling jaarverslagen voort. Ret bleek niet meer mogelijk 
alle verslagen, die in de laatste twintig jaar verschenen zijn, te 
verkrijgen. Deze verzameling, die bij de oprichting onzer Vereeni
ging werd aangelegd, is in den loop der jaren door aankoopen en 
geschenken van oudere reeksen verslagen geregeld uitgebreid, zoo
dat zij thans uit historisc4 oogpunt zeer waardevolmateriaal bevat. 

In het archiefgebouw werden verschillende nieuwe rekken aan
gebracht om eenige aanwinsten te kunnen plaatsen. Enkele klei
nere collecties werden naar het schoolgebouw in de Hilversum
schestraat overgebracht. Langzamerhand begint ook deze berg
fuimte, die ons door het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage ter 
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beschikking is gesteld, geheel met archieven gevuld te geraken. 
Het blijft bovendien zaak daarin plaats voor onderzoek te laten, 
daar het herhaaldelijk voorkomt, dat een der vroegere eigenaren 
een voor hem waardevol document uit zijn archief noodig heeft. 
Al geeft dit soms eenig ongemak, toch heeft de commies doorgaans 
kans gezien de bezwaren, aan deze bezoeken verbonden, tot een 
minimum te beperken. 

In ons archiefgebouw zelf werden verschillende reparaties ver
richt. Een nieuw plafond werd in een der twee studiezalen aange
bracht, en de andere gewit. De eerste verdieping werd geheel 
behangen. Verder werd de ketel der centrale verwarming in het 
begin van het jaar hersteld. 

Wegens den kolennood zagen wij er van af, in November de 
centrale verwarming te laten functionneeren. In de plaats daar
van werd met een of twee kachels gestookt, hetgeen brandstof be
spaarde. 

Bij de Economisch-Historische Bibliotheek verminderde het 
getal der buitenlanders, die de bibliotheek bezochten, maar een 
toeneming van het bezoek van landgenooten stond daar tegen
over. Vooral gedurende de wintermaanden heeft de rustige en 
goed verwarmde leeszaal heel wat studeerenden getrokken. 

Voor een voordracht over de Hollandsche porceleinindustrie 
werd op de bibliotheek belangrijk materiaal gevonden. Verschil
lende proefschriften werden met behulp van de aldaar aanwezige 
boeken samengesteld, o.a. een over het crisisjaar 1720 en een over 
den vrouwenarbeid in de negentiende eeuw. De voorgeschiedenis 
van de drooglegging der Zuiderzee vormde een onderwerp van 
studie, evenals de vroeger in gebruik zijnde Italiaansche en 
Spaansche handelstermen. Voorts werd naar de chemische indus
trie in de achttiende eeuw te Amsterdam een onderzoek ingesteld. 

Het catalogiseeren vond voortgang ; wederom kwam een gedeel
te van de groote schenking van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Amsterdam aan de beurt, evenals de fraaie verzame
ling werken op economisch-historisch gebied, afkomstig uit de 
boekerij van wijlen mr. N. P. van den Berg. 

De beide studiezalen en de magazijn-ruimte werden door de 
assistente mej. van der Heyden nagezien, de boeken gecon
tr6leerd en opnieuw opgesteld; deze laatste maatregel was nood
zakelijk geworden door een nijpend gebrek aan ruimte, ontstaan 
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door de steeds grooter wordende hoeveelheid boeken. Ook het 
ordenen van de tijdschriften in den kelder yond voortgang, voor 
zoover de plaatsruimte zulks toestond. 

Ais vanouds mocht de Bibliotheek zich verheugen in de belal1g
stelling van de Open bare Leeszaal en van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, beide te Amsterdam die wederom tijdschrif
ten en couranten afstonden. Verder ontvingen wij de reeds ver
melde boeken van wijlen mr. van den Berg, door bemiddeling 
van diens kleinzoon. Dr. E. Heldring zond ons een collectie perio
dieken en brochures toe. 

Aan het eind van het jaar verliet mej. van der Heyden ons in 
.verband met haar aanstaand huwelijk, na een aantal jaren haar 
arbeid nauwgezet en plichtsgetrouw te hebben vervuld. 

Het gebouw staat onder voortdurend toezicht van de Gemeen
te, die dit jaar de concierge-woning deed opknappen en de studie
zalen bijschilderen. De concierge hield het huis uitstekend schoon. 

Met een.enkel woord moeten wij hier van de mogelijkheid mel
ding maken, dat de zolderruimte in de gemeentelijke school in de 
Hilversumschestraat te 's-Gravenhage door ons ontruimd zal 
moeten worden. Misschien blijkt het nog mogelijk dit onheil te 

\ 
keeren. 

De volgende nieuwe archieven en verzamelingen werden door 
ons verworven : 

1. Het archief der K 0 n ink I ij keN e d e rIa n d s c h e 
F a b r i e k van M u z i e kin s t rum e n ten v 0 0 r
he e n M. J. H. K e sse I s, t e Til bur g. Wij werden 
op dit archief door den directeur van het Gemeente-museum 
te 's-Gravenhage, dr. H. E. van Gelder, opmerkzaam ge
maakt. Het archief is nog geheel onuitgezocht. 

2. Het archief van de T ran s val i a Lan d E x P lor a
tie- en Mijn-Maatschappij, 1916-1928. 

3. Het archief der N.V. Electrische Meubelfa
b r i e k Mod ern, teA m s t e r dam, door bemidde
ling van mr. L. Lindeboom Cz., te 's-Gravenhage. 

4. Het archief der Ned e rIa n d s c h e Z u i d-A f r i
k a a n s c h e S p 0 0 r w e g M a a t s c hap p ij (in 
bruikleen), ontvangen van de Stichting "Moederland". 
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Volgens de voorloopige inventarisatie 1) omvat dit zeer 
uitgebreide archief o.a. de volgende onderdeelen: 
A. D ire c t i e-a r chi eft e A m s t e r dam: de door 
de concessionarissen gevoerde onderhandelingen, stukken 
betreffende de oprichting der maatschappij, corresponden
tie met de regeering en den regeeringscommissaris der Zuid
Afrikaansche Republiek, met de Berliner Handels Gesell
schaft, met de Portugeesche Regeering, met den heer Mid
delberg, met het Colonial Office te Londen en met andere 
Engelsche autoriteiten, met N. M. Rothschild &. Sons, met 
den agent van den Oranje-Vrijstaat te Londen, met het 
Departement van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage, 
correspondentie inzake de liquidatie der maatschappij, 
processtukken contra de heeren van Hattum en Co., de 
uitvoerige boekhouding. 
B. D ire c t i e-a r chi eft e Pre tor i a: stukken be
treffende de exploitatie van den spoorweg en van de Portu
geesche spoorlijn door de Z.A.S.M., correspondentie van de 
directie, archief van den hoofdingenieur enz . . 

5. Het archief van deN e d e rIa n d s c h e Han del s
m a a t s c hap p ij J. H. van deW a 11 B a k e, 
voorheen Kerkhoff en Co., 1921-1924 1). 

6. Het Arc hie f d e r Bat a v i a s c h e 0 0 s t e r
spoorweg-Maatschappij, 1884-1898. Dit ar
chief is zeer onvolledig 1). 

7. G ron d mat e ria a I v 0 0 r deB e I a s tin g e n, 
o v e r d e jar e n 1926--1929, 0 n t van g e n van 
h etC e n t r a alB u rea u v 0 0 r deS tat i s tie k, 
te 's-Gravenhage. 

A. In onverzegelde verpakking: 

I. Grondbelasting J<l;ar 
Staten no. 3 1929 

11 1929 
35 1929 

2. Personeele Belasting 
Staten no. 6 1929 

" 
8 1929 

1) Voor den inventaris zie Bijlage IX. achter bet Verslag over 1942. 
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3. I nkomstenbelasting 
Staten no. 36 1928/29 
Staten no. 57 1928/29 

" " 
58 1928/29 

4. Dividend- en T antieme-belasting 
Staten no. 7 1929 

5. Vermogensbelasting 
Staten no. 69 1928/29 

71 1928/29 
6. K wade posten 

Grondbelasting Staten no. 34a 1929 
Personeele belasting 

" " 
30a 1929 

Inkomstenbelasting 53a 1929 
Vermogensbelasting 38a 1929 

7. Successie-belasting 
Staten no. 120 1929 

" . " 
121 1929 

" 
122 1929 
123 1929 

" 
123b 1929 

" 
123c 1929 

" " 
138 1929 

B. In verzegelde verpakking: 
1. I nkomstenbelasting 

Staten no. 59 1928/29 
61 1928/29 
62 1926/27 

2. Vermogensbelasting 
Staten no. 48 1928/29 

48a 1928/29 
48b 1928/29 
66 1926/27 

Op de verzegelde pakken is met rood aangeteekend: 
niet te open en binnen 19 jaar na 1 Mei 1940. 

8. Een aantal dossiers, afkomstig van de Arb e ids i n-
s pee tie, aangaande kleeding aan militairen verstrekt 
tijdens de jaren 1914-1918. 

9. Een belangwekkende coUectie oude gemeente-verslagen 
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van een groot aantal Nederlandsche gemeenten, dikwijls 
van den aanvang af. Geschenk van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 

10. Een kleine verzameling Duitsche handelspapieren uit de 
eerste helft der negentiende eeuw, waaronder document en 
betreffende vrachtprijzen. Geschenk van den heer E. H. 
Krelage, te Haarlem. 

II. Twee rapporten aangaande de koffieveilingen der Neder
landsche Handel Maatschappij in 1862, uitgebracht door 
de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht en 
te Middelburg. 

12. Een lijst van beurtveeren 1800-1900 (Aankoop). 
13. Twee rapporten betreffende de makelaardij: 20e eeuw 

(Copie) (Aankoop). 
14. Gegevens aangaande een budgetonderzoek te Enschede in 

1920 (Geschenk van mevr. dr. Posthumus-van der Goot). 
IS. Tarief van het kanaalgeld voor het .Groot Noord-Holland

sche Kanaal, zooals dit voor 1876 geheven werd (Aan
koop). 

Door het B 0 eke n f 0 n d s kon wederom een belangrijke 
verrijking van onze bibliotheek tot stand komen. Ditmaal werd 
het zeer zeldzame boek van John Houghton: A collection for 
improvement of husbandry and trade, 1692-1703, aangekocht. 
Een der vorige eigenaren heeft op het schutblad de volgende aan
teekening geplaatst: "This is a complete set of John Houghton's 
Collections for the improvement of husbandry and trade in 19 
vols., bound in two, and extending to 583 nos. in folio from 1692 
to 1703. It is the only complete set which I ever saw, notwith
standing that I have been for 40 years on the lookout for one. 
This occurred for sale in one of Reeves and Turner's catalogues a 
month or two ago. I wrote for it but it had been snapped by 
Sotherans and appeared at an increased price in their catalogue 
for this month. I immediately dispatched a telegram for and 
secured it for £ 3.10. It is a most interesting and valuable periodic
al and essentially necessary for any historian of the time. There is 
no complete copy in the British Museum or the Bodleian or any 
p~blic library ..... Etc. JaB. Crossley, 28th September 1872". 
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Transport. . . . 1 
23. Reis- en verblijfkosten -
24. Assurantie . . . . . -
25. Huishoudelijke artike-

len ...... . 
24. Archiefcommissie . . 

IV. Per son eel: 

170.-
450.-
60.-

50.
p.m. 

27. Directeur . . . 
28. Commies salaris . 

1 1.750.
- 1.250.-

Reiskosten. . 
Verblijfkosten 

29. Zegels ouderdomsrente-
30. Ziekteverzekering . 
31. Pensioenfonds . . . .-

V. Pub lie a tie n: 

350.-
204.-
80.-
80.-
75.-

32. Publicatiecommissie . I 25.-
33. Publicatie . - 2.400.-
34. Honorarium_ 300.-
35. Verzending . 100.-
36. Assistentie. 100.-

1 730.- (I 6OO.) 

1 3.789.- (I 3.809.) 

--- I 2.925.- (f 1.500.-)} 

VI. E con 0 m i s c h-H i s tor i s c h e 
Bibliotheek: 

37. Boekenfonds 1 
38. Bibliotheek. . 
39. Bindwerk .. 
40. Bureaukosten . 
41. Huishoudelijke uitga-

860.-
400.-
75.-
70.-

ven . . .... .. - 150.-
42. Salaris bibliothecaresse - 1.200.-
34. Salaris assistente 600.-
44. Concierge 468.-
45. Vuur . . 550.-

Transporteeren. 1 4.373.-
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Uitgaven: 
I. A 1 gem e en: 

1. Secretariaat: 
Ie Secretaris . .. 1 25.-

2. Vergoeding directie 
voor bureaukosten. 50.-

3. Penningmeester. . 60.-
6. Drukwerk . . . . 60.-
5. Contributie Comite 

International des 
Sciences Historiques . - 50.-

6. Salaris boekhouder . - 100.-

3J9 

1 345.- (I 335.-) 

II. Arc hie f g e b 0 U w t e 's-G r a v e n hag e: 
7. Rente hypotheek en 

geldleening. . 1 365.-
8. Schoonhouden. 150.-
9. Licht . . . 25.-

10. Vuur .... 
11. Onderhoud. . 
12. Glazenwasschen . 
13. Telefoon. . . . 
14. Watedeiding . . -. 
15. Tuinonderhoud . 
16. Gas .... 
17. Inrichting . 
18. Afschrijving Archief-

gebouw ..... . 

III. Archief: 
- 19. Handschriften en do-

175.-
100.-
10.-
75.-
25.-
70.-
20.-
p.m. 

450.-
-- 1 1.465.- (f 1.940.-) 

documenten. . . . p.m. 
20. Bureaubehoeften .. 1 100.-
21. Vervoerkosten. 50.-
22. Bindwerk . . . . 20.-

Transporteeren . . 1 170.- _ 
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Ontvangsten: 

1. Contributie leden . . t 3.360.-
2. Donateurs . . . . . - 325.-
3. Contributie nieuwe le-

den. . . . . . . 50.-
4. Verkoop dubbelen. . 50.-
5. Verkoop publicaties . - 600.-
6. Subsidie van het De-

partemen tv. Opvoe-
ding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming . - 3.000.-

7. Id. voor publicatie 
Tulpenboek . .. - 2.000.-

8. Subsidie gemeente 
Amsterdam. . .. - 4.500.-

9. Contributie donateurs 
Publicatiefonds. . . - 675.-

10. Vergoeding voor be
waring van archieven 

11. Boekenfonds 
12. Effecten 

, 13. Giften. . 

Totaal. 
Nadeelig saldo . 

Totale uitgaven. 

130.-
500.-
20.-
40.-

t 15.250.- (f 13.718.-) 
587.-

t 15.837.- (f 14.018.58) 
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Het boek van Houghton, waarvan de twee deelen resp. 240 en 
343 nos. groot zijn, bevat wekelijksche berichten aangaande prij
zen van gran en op verschillende markten in Engeland gedurende 
de periode 1692-1703. Dergelijke volledige prijsseries komen in 
oude werken niet veel voor. Vooral belangwekkend is het boek 
echter wegens de daarin opgenomen geregelde opgaven van de 
koersen van aandeelen van een aantal joint stock companies, nl. 
van In d i a (East India Company), G u i n e a (Royal African 
Company of England), H. Bay (Hudson's Bay), Pap e r, 
Lin n e n, Cop per, G I ass and W r e c k, later ook van 
de Ban k 0 fEn g I and, de Mill ion Ban k enz. 

Gedrukte koersen van effect en treft men in de zeventiende 
eeuw weinig aan. Voor zoover bekend werden de koersen van de 
aandeelen der V.O.C. het eerst in 1643 in de prijslijsten der Am
sterdamsche Beurs gepubliceerd. Daarna schijnen in Engeland de 
hierboven genoemde koersen· het eerst sinds 1692 door middel 
van de drukpers ter kennis van het publiek gebracht te zijn. 

Kort na het begin der serie werden daarin ook wekelijks 
prijzen van andere te Londen verhandelde koopmanschappen 
gepubliceerd, alsmede de wisselkoersen op de groote beurs
plaatsen. Zelfs bevat Houghton's publicatie geregelde opgaven 
omtrent geboorte en sterfte. 

Ons rest nog melding te maken van een geschenk aan de Eco
nomisch-Historische Bibliotheek, dat door ons bijzonder op prijs 
gesteld is. Een der werken, waarnaar door ons reeds sinds jaren 
tevergeefs op de boekenmarkt werd uitgezien, was het boekje 
van F. A. Eversmann, Technologische Bemerkungen auf einer 
Reise durch Holland, 1792. Zooals de titel aangeeft, bevat dit 
werkje gegevens aangaande het bedrijfsleven en de daarin heer
schende techniek op het einde der achttiende eeuw in Nederland. 
In zekeren zin sluit dit geschrift aan bij soortgelijke als dat van 
Nemnich over de industrie en handel uit het jaar 1807. De 
lacune is thans aangevuld. De schenker is prof. dr. Ernst Cohen, 
te Utrecht, jegens wien wij ons zeer verplicht gevoelen. 
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Transport. 1 4.373.-
46. Licht .. 
47. Gas ..... 
48. Telefoon. . . 
49. Waterleiding . 
50. Schoonhouden. 
51. Onderhoud. . 
52. Glazenwasschen . 
53. Tuinonderhoud . 
54. Assurantie . . 
55. Vervoerkosten. 
56. Drukwerk 
57. Inrichting 
58. Belasting. 

VII. I n t ere s ten 
schulddelging: 

59. Interest . . . 
60. Schulddelging. . . . 

61. VIII. 0 n v 0 0 r z i e n e 
uitgaven ... 

Totale uitgaven 

ECO~.-HlST. JAARBOEK. XXII . 

175.-
75.-

250.-
50.-
60.-
75.-
40.-
25.-

120.-
50.-
25.-

150.-
165.-

1 5.633.- (f 5.243-) 

300.- (f 300.-) 
550.- (- 431.53) 

1 850.- (f 731.53) 

1 100.-
(f 100.-) 

115.837.- (f 14.018.58)) 

2\ 



VERANTWOORDING OVER HET JAAR 1940 

Algemeen: 
Bureaukosten Secretariaat. 

DEBET 

t 7.-
50.-
46.04 
50.-

Toelage Directeur voor bureaukosten . 
Bureaukosten Penningmeester. . . . . 
Contributie Comite Int. de Sciences Hist. 
Salaris boekhouder : . . . . . 100.

----I 253.04 

Gebouw den Haag: 
Licht 
Vuur .... 
Onderhoud . 
Telefoon .. 
Waterleiding 
Stoker .. . 
Gas .... . 
Onderhoud tuin 
Schoonhouden. . . . 
Afschrijving inrichting . . 

Archiefgebouw . 

Archief den Haag: 
Bureaukosten ...... . 
Reis- en verblijfkosten . . . 
Vervoerkosten. . . . . . . 
Huishoudelijke artikelen . . 
Onderhoud archiefinrichting. 
Verzending werken ..... 

Personeel den Haag: 
Salaris Directeur. 

" Commies ....... . 
Reiskosten . . . . . . . . . . 
Verblijfkosten .. ... .. . 
Zegels ouderdomsrente . . . . . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering 
Pensioenfonds. . . . . . . . . 

E con 0 m i s c h-H i s tor i s c he 
Bibliotheek . . . . . . 
Bureaukosten . . . . . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse . 

Assistente . 

Tl'anspol'teel'en 

t 26.15 
179.60 
141.47 
70.96 
22.80 
43.-
15.19 
98.90 

122.13 
199.-
450.-

t 138.14 
516.50 

25.26 
34.91 

-: 48.79 
65.10 

11.750.
- 1.250.-

350.-
204.-

74.40 
74.78 
75.-

Bibliotheek: 
1 175.91 

52.32 
173.03 

- 1.200.-
600.-

- 1.369.20 

828.70 

- 3.778.18 

t 2.201.26 1 6.229.12 
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Transport. 
Vergoeding volontair . 
Concierge. 
Vuur 
Licht 
Gas ... 
Telefoon .. 
Waterleiding 
Onderhoud .. 
Onderhoud tuin 
Vervoerkosten. 
Bindwerk ... 
Schoonhouden. 
Receptie ....... . 
Kosten luchtbescherming . 

Jaarboeken en Werken: 
Economisch-Historisch Jaarboek deel XXI 
Schulddelging. . . . . . . . . . . . . 

Diversen: 
Grafkrans wijlen Prof. Brugmans 
Assurantie 
Belasting. 
Interest . 

Contributie leden. . . . . 
Bijdragen Donateurs . . . 

Publicatiefonds . 
Begunstigers. . 

" Boekenfonds '. . 

CREDIT 

f 2.201.26 f 6.229.12 
100.-
468.-
597.75 
159.68 
87.84 

305.51 
55.20 
42.75 
31.57 
56.70 
80.40 
66.53 
16.23 
9.85 

----- f 4.279.27 

f 2.949.73 
431.58 

25.-
170.88 
169.67 
337.66 

f 14.592.91 

Bewaarloon Archieven . . . . . . . . . . . . . . . 
Subsidie Departement van Onderwijs, kunsten en We-

f 4.044.-
510.-
900.-

5.-
55.-
5.-

tenschappen . . . . . . . 
Su bsidie Gemeente Amsterdam. . . . . . . 
Giften ................ . 
Verkoop van dubbelen .......... . 
Winst op effecten . . . . . . . . . . . . 
Ontvangen ziektegeld assistente Bibliotheek . 
Nadeelig saldo ............. . 

- 3.000.-
- 4.500.-

500.-
149.93 
150.-

84.70 
689.28 

/14.592.91 
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ACTIVA 

Kas Archief. . . . . . .. / 
Kas Economisch-Historische 

bliotheek . ...... . 
Postcheque en Girodienst. . 
Amsterdamsche Bank N.V., Ge

wone rekening. . . 
Amsterdamsche Bank N.V., 

Rekening B ...... . 
Effecten ........ . 
Te verrekenen bedragen 
Voorraad eigen werken . . . 
Gebouw- en archiefinrichting. 
Archiefgebouw .... 
Verliessaldo vorige jaren / 
Nadeelig saldo 1940. 

114.43 

170.20 / 284.63 
- 2.147.94 

220.24 

1.331.20 
- 2.591.25 

157.33 
80.-
1.

- 16.400.-
4.20 

689.28 - 693.48 

/23.907.07 

PASSIVA 

Crediteuren . . . . . . . . . . . . . 
Geldleening . . . . . . . . . . . . . 
Hypotheek ............ . 
Reserveering Buitenlandsche Handelspo-

litiek. . . . . . . 
Archieffonds . . . . 
Fonds voor Personeel . 
Boekenfonds. . . . . 

') . Hieronder drukkosten Economisch-Historisch Jaarboek XXI /2.656.89. 

/ 3.470.87 ') 
- 1.000.-
- 10.000.-

- 4.010.-
- 2.100.-
- 1.995.-
- 1.331.20 

/ 23.907.07 

w 
~ 
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De algemeene opleving van de belangstelling in onze vader
landsche geschiedenis, die is op te merken in perioden als deze, 
waarin het levensbelang van onze natie op het spel staat, is 
ook aan onze Vereeniging niet ongemerkt voorbijgegaan. Haar 
bestaan en haar doelstelling hebben ?ientengevolge aan betee
kenis gewonnen. Immers, zij heeft een bijzondere taak ten aan
zien van de schriftelijke overlevering van onze economische ge
schiedenis te vervullen; het stemt tot dankbaarheid, dat het 
Bestuur zich in deze tijden door velen gesteund mag voelen. 
Natuurlijk is ook het laatste jaar voor onze Vereeniging niet 
gemakkelijk geweest; de afscheiding van de buitenwereld heeft 
het contact met onze buitenlandsche leden en met buitenland
sche geleerden en wetenschappelijke instellingen doen ophouden. 
Maar dit neemt niet weg, dat wij niet ontevreden mogen zijn. 
Het bleek mogelijk de werkzaamheden der Vereeniging zonder 
onderbreking voort te zetten en oak kon onze aandacht weer 
aan het voorbereiden van wetenschappelijke publicaties worden 
gewijd. Dat niet alles slaagde wat ontworpen werd, behoeft niet 
tot ontmoediging te leiden; integendeel, wij hopen door vast te 
houden aan ons doel, de centralisatie van onze oude wiardevolJe 
koopmansarchieven steeds meer te verwezenlijken. Wij zulJen 
echter steeds een beroep moeten blijven do en op de medewer
king van onze leden en van de belangstellenden die, naar wij 
aannemen, ook buiten onzen kring bestaan. Daardoor slechts 
zal het mogelijk zijn de uitgebreide verzameling van bescheiden, 
die een uniek nationaal bezit vormt, uit te breiden en af te ronden. 

Evenals in den vorigen wereldoorlog gaan er ook thans stem
men op archieven als oud papier op te ruimen. Wij verzoeken 
hun die van dergelijke plannen kennis dragen, het Bestuur daar
van op de hoogte te stellen, opdat dit na onderzoek kan trachten 
archieven van werkelijk historisch belang van den papiermolen 
te redden. 

Men is gewoon, de archieven die gedurende den groei eener 
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onderneming gevormd werden, geheel als privaat bezit te be
schouwen, zoodat hun eigenaars over het weI en wee ervan vrije
lijk kunnen beschikken. Toch zouden wij ons op den duur een re
geling kunnen denken, volgens welke de overheid bij archieven 
van voldoende historisch belang en van zekeren ouderdom een 
woord over de wenschelijkheid van het behoud zou meespreken, 
opdat ons nationale bezit aan waardevolle archieven niet ge
schaad zou worden. Een Commissie van Advies dus tot bescher
ming der historische schriftelijke monumenten van ons land staat 
ons hierbij voor oogen. 

Met genoegen kunnen wij constateeren dat wij in het afge
loopen jaar weer eenige koopmansarchieven van uiteenloopenden 
aard en beteekenis verkregen hebben. Over enkele van deze zijn 
wij nog in briefwisseling. Onder de nieuw verkregene zijn in het 
bijzonder de aanvullingen op het archief der Nederlandsche Zuid
Afrikaansche Spoorweg Maatschappij te noemen. 

Ret aantal leden dat ons trouw bleef, stelde niet te leur. 
Wij vonden bovendien eenige personen bereid als nieuw lid tot 
de vereeniging toe te treden. Wij gaan dus met vertrouwen de 
toekomst tegemoet. 

Onze bibliothecaresse mej. J. M. s'Jacob vroeg tegen het einde 
van het jaar ontslag aan, dat wij haar eervol verleend hebben. 
Wij danken haar op deze plaats voor de zorgen die zij aan onze 
Bibliotheek gedurende de zes jaren van haar bibliothecarisschap 
besteed heeft. 

Toen het ontslag van mej. s'Jacob aanstaande was en zij 
niet meer haar vollen tijd aan haar functie geven kon, heeft het 
Bestuur dr. J. C. Westermann uitgenoodigd tijdelijk advies en 
bijstand voor de dagelijksche zaken der Bibliotheek te ver
leenen. Door zijn vlot verleende medewerking heeft hij ons zeer 
verplicht. 

Na het vertrek van mej. s'Jacob hebben wij gemeend een meer 
definitieve regeling te moeten treffen, door aanstelling van een 
nieuwe bibliothecaresse. Wij vonden deze in mej. S. C. E. van 
der Beek, die door haar vroegere werkzaamheden en op grond 
van haar diploma's de vereischte ervaring en kennis voor de 



VERSLAG VAN BET BESTUUR OVER BET JAAR 1941 327 

functie bezit. Met 1 Januari 1942 ontving zij een voorloopige 
aanstelling, die door het Dagelijksch Bestuur later tot een defi
nitieve gemaakt werd. 

De commies bij ons Archief te 's-Gravenhage, mej. W. van 
der Burg, die in 1943 25 jaar bij ons in functie zal zijn, ging op 
haar systematische wijze voort de verzamelingen te plaatsen 
en te schiften. 

Tot ons genoegen bleek het mogelijk opnieuw een weten
schappelijke uitgave ter hand te nemen. Wij vonden den heer E. 
H. Krelage, oud-voorzitter der Algemeene Vereeniging voor 
Bloemboilencultuur en bekend kenner van de geschiedenis dezer 
cultuur hier te lande, bereid een publicatie tot stand te brengen 
van de nog onbekende of in slechts enkele exemplaren bestaande 
pamfletten betreffende de tulpencrisis van 1636 en 1637. Behalve 
den tekst van een 40-tal zeldzame geschriften bevat het boek, dat 
als het elfde deel van Werken onzer Vereeniging binnenkort aan 
onze leden zal worden toegezonden, een uitvoerige inleiding van 
de hand van den heer Krelage, en verder een bibliografie, door dr. 
J. C. Westermann samengesteld. Door de tijdsomstandigheden 
bleek het, niettegenstaande herhaalde pogingen, niet mogelijk 
een tot nu toe onbekend gebleven handschrift aangaande de tul
penspeculatie, in de Universiteitsbibliotheek van Gent aanwezig, 
voor de publicatie te doen overkomen. Daar het hier geen 
gedrukt pamflet in den gewonen zin, maar een handschrift 
betreft, kunnen wij ons met de gedachte troosten, dat het daar
door eigenlijk niet in de publicatie thuisbehoort. Het Bestuur ver
trouwt door deze uitgave niet aileen de vaderlandsche beoefenaars 
onzer geschiedenis, maar ook buitenlandsche historici een dienst 
te bewijzen. Het onderwerp heeft in elk geval in de laatste jaren 
in binnen- en buitenland in steeds meerdere mate de aandacht 
getrokken. 

Teneinde voor deze uitgave financieelen steun te verkrijgen, 
had het Bestuur zich reeds v66r den oorlog tot het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gewend, waarvan 
een aanvankelijke toezegging verkregen werd. Deze is later door 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming herhaald. De subsidie zal de helft der totale kosten 
bedragen, tot ten hoogste f 2.000.-. 
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Een andere uitgave is eveneens door het Bestuur onder de 
oogen gezien. Ret betrof het voorstel van dr. F. W. Stapel ter 
publicatie van het oudste register van aandeelhouders der Oost
Indische Compagnie voor Amsterdam, uit het jaar 1602. Met een 
breede toelichting voorzien zou een dergelijke uitgave zeker de 
aandacht ook van person en buiten de engere historische kringen 
trekken. Maar al is het historische belang ervan duidelijk, de 
moeilijkheden waarin ons Indie tegenwoordig verkeert, maken 
het bijzonder moeilijk hiervoor in bepaalde kringen financieelen 
steun te vragen of te verkrijgen. Toch mochten wij reeds een 
ruime bijdrage hiervoor ontvangen. Wij hebben den moed niet 
opgegeven en gaan voort naar verderen steun uit te zien. 

Wij hopen in het volgende jaar opnieuw tot het uitgeven van 
een Economisch-Ristorisch J aarboek te kunnen overg~an. 

Bijdragen hiervoor zijn reeds ingekomen. 

In ons vorig jaarverslag konden wij er nog melding van maken, 
dat het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage ons in Februari 
1941 meegedeeld had, dat ,wij den gebetonneerden zolder van 
het schoolgebouw in de Hilversumschestraat moesten ontruimen, 
en dat onze pogingen aan dit besluit te ontkomen nog voort
duurden. Na een voorloopige gunstige toezegging volgde een 
ongunstige beslissing. Niettemin is het ons gelukt het gemeente
bestuur van de onwenschelijkheid van den maatregel te over
tuigen, zoodat ten slotte alles ten goede is gekeerd. 

Evenals het vorig jaar heeft het Bestuur aan de leden van 
het Boekenfonds geen bijdrage voor den aankoop van zeldzame 
boeken gevraagd. Enkele werken van bijzondere economisch
historische waarde zijn ons daardoor voor de Bibliotheek ont
gaan. Wij moeten hiervoor op beter tijden wachten. Niettemin 
hebben enkele belangstellende leden toch een bijdrage gestuurd. 

Ret vraagstuk der fin ancien heeft uiteraard herhaaldelijk de 
aandacht van het Bestuur gevraagd. Wil de Vereeniging op 
denzelfden voet als tot nu toe werkzaam blijven, dan zal het 
noodig zijn de inkomsten te versterken. In 1931 bedroegen onze 
inkomsten ongeveer t 35.000.-, thans slechts ruim t 13.000.-. 
De meest voor de hand liggende maatregel is het verwerven van 
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nieuwe leden. Wij hopen dat de leden zich hiervoor moeite willen 
geven en het Bestuur van candidaatleden op de hoogte brengen. 

Het Bestuur heeft het gewenscht geacht de onroerende goe
deren der Vereeniging, het gebouw aan de Laan Copes te 's-Gra
venhage, tegen oorlogsmolest te verzekeren. Ret heeft daarom 
aansluiting bij de Wederkeerige Waarborgmaatschappij "Nieuw 
Molestrisico" gezocht. 

Het bleek mogelijk de hypothecaire leening die op ons gebouw 
:rustte, na afloop van den vijfjarigen looptijd te vernieuwen. 
De hypotheekgeefster werd bereid gevonden haar op de oude 
voorwaarden te doen voortgaan. 

Tot lid van het Dagelijksch Bestuur werd de heer J. W. B. 
Everts te 's-Gravenhage gekozen, die deze benoeming heeft aan
vaard. 

De Algemeene Vergadering koos tot nieuwe leden van het 
Bestuur de heeren ir. G. Doorman, te 's-Gravenhage, mr. B. 
H. A. van Kreel en prof. dr. G. M. Verrijn Stuart, beiden te 
Amsterdam. 

Tot lid van den Raad van Advies werden gekozen de heeren 
A. J. Blijdenstein te ~nschede, mr. H. E. Halbertsma te Aer
denhout, A. S. de Muinck Keizer te Bilthoven en J. Warner te 
Zwolle. 

De genoerri.de heeren namen tot genoegen van het Bestuur 
hun benoeming allen aan. 

Door het bedanken der heeren G. H. Crone, prof. dr. O. Hol
werda en jhr. F. J. E. van Lennep viel een drietal plaatsen in 
het Bestuur open. 

Het aantalleden daalde ditmaal van 302 in 1941 tot 268 in het 
begin van 1942. Het aantal donateurs verminderde van 9 tot 6, 
dat der donateurs voor het leven van 34 tot 31, terwijl het 
ledental van het Publicatiefonds op 14 bleef staan. 

Het door den Directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter. 
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De moeilijke toestand, door de bezetting van ons land ver
oorzaakt, heeft op het gewone bedrijf van de Vereeniging weinig 
invloed gehad. Het bezoek aan de Economisch-Historische Bi
bliotheek te Amsterdam handhaafde zich op het normale peil, 
terwijl ook de verzamelingen in ons archiefgebouw geregeld 
werden geraadpleegd. Beide instellingen werden niet alleen voor 
kleinere onderzoekingen, maar ook voor breeder wetenschappelijk 
onderzoek benut. 

Voor de Economisch-Historische Bibliotheek is het jaar 1941 
een periode zonder schokkende gebeurtenissen geweest. Het 
bezoek bleef ongeveer gelijk aan dat van de voorgaande jaren. 
De belangstelling der studenten was toenemende. De rustige 
studiegelegenheid, die de Bibliotheek hun in haar verwarmde zaal 
biedt, is in het afgeloopen jaar zeer zeker doorvelengewaardeerd. 

Evenals in de vorige jaren werden met behulp van het in de 
Bibliotheek aanwezige materiaal enkele proefschriften voor
bereid: een over de ontwikkeling van den koophandel van 
Amsterdam aan de hand van de volledige serie der verschillende 
drukken van Le Moine de l'Espine's boek, voortgezet door Le 
Long, De Koophandel van Amsterdam, die in onze verzameling 
aanwezig is; voorts o.a. een over het Engelsche imperialisme in 
het begin der twintigste eeuw. Verder diende het boekenmateriaal 
nog voor enkele wetenschappelijke onderzoekingen, als de ge
schiedenis der ertswinning en het mijnwezen, de geschiedenis 
van het hoogovenbedrijf in Velzen, die der ijzer- en staal
gieterij in Nederland en een levensbeschrijving van een dienaar 
der Oost-Indische Compagnie. 

Het omvangrijke archief der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche 
Spoorweg Maatschappij, bruikleen van de Vereeniging Zuid
Afrikaansche Stichting "Moederland", werd geordend en gein
ventariseerd door dr. F. J. du Toit Spies, die hiertoe geregeld 
de Bibliotheek bezocht. 
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In het vorige jaarverslag gaven wij reeds een algemeen over
zicht van den inhoud van dit belangrijke archief, dat door de 
laatste toevoegingen thans compleet is. Wij stellen ons voor, 
zoo mogelijk in samenwerking met de eigenaars van het archief, 
den inventaris te publiceeren. 

In verband met den stand der geldmiddelen waren de aan
winsten voor de Bibliotheek geringer in aantal dan in de vooraf
gaande jaren. Met de catalogiseering is geregeld voortgang ge
maakt. De afdeeling van ongecatalogiseerde werken blijft echter 
nog omvangrijk, zoodat het vooral met het oog op den aankoop 
van nieuwe werken gewenscht zou zijn daarvoor naar assist en tie 
om te zien. Tal van instellingen gaan voort een deel der door hen 
aangeschafte werken, die haar voor de dagelijksche orienteering 
van geen nut meer zijn, aan de Bibliotheek af te staan, waar ze 
wegens hun historisch belang een nieuwe waarde verkrijgen. 

De ordening van de jaarverslagen werd voortgezet, evenals die 
der dagbladen en tijdschriften. Vooral deze laatste werden 
dikwijls geraadpleegd. Tevens werd een begin gemaakt met de 
vervaardiging van een overzicht der indeeling van den systema
tischen catalogus, voor een juist gebruik van dezen catalogus 
onmisbaar. 

In het gedeelte van de Bank van Leening, dat wij te onzer 
beschikking hebben, werden de daar geplaatste kranten en 
andere periodieken op verzoek van den directeur dier instelling 
nieuw opgesteld. 

In de bibliotheek verrichtte de inwonende concierge haarwerk
zaarnheden tot onze volle tevredenheid. Het gebouw werd door de 
gemeente nagezien en enkele herstellingen werden aangebracht. 
Een gedeelte van het huis werd geverfd, ook de concierge-woning. 

Voor het Archief werden wederom eenige archieven ontvangen. 
Daarvan waren het oud-archief der Hollandsche Societeit van 
Levensverzekeringen, de aanvulling op het archief der Neder
landsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij en die op 
het oud-archief der firma J. & A. LePoole te Leiden, alsmede 
een tweetal archieven van vroeger bestaande N ederlandsche 
dagbladen: Het Nieuws van den Dag en Het Volksdagblad, van 
bijzonder belang. Van het indertijd veel gelezen Nieuws van 
den Dag, dat in 18700pgericht werd, verscheen het laatste 
nummer in 1923. Wij zijn den schenkers, Mevr. Funke-Nijhoff 
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en prof. dr. G. J. Funke zeer erkentelijk voor hun gift, die een 
aanvulling vormt op een reeds vroeger door hen gedane schen
king (zie E. H. Jaarboek XXI, bIz. XCV). Het Volksdagblad 
was omstreeks 1900 de meest gelezen courant in de Nederland
sche arbeiderskringen. Het verscheen in 1896 en hield in 1926 
op te bestaan. Van beide dagblad-archieven voegen wij den in
ventaris aan dit jaarverslag toe. 

Behalve enkele klein ere archieven en een omvangrijke schen
king papieren van mr. A. H. van Nierop te Amsterdam verkregen 
wij nog een aantal dagbladen, n.1. "de Nieuwe Courant" van 
1901-1925, enkele jaargangen van de Dagelijksche Beurs
courant, het Effectenblad en het Algemeen Handelsblad. Door 
al deze aanwinsten is onze collectie dagbladen (met bijbehoorende 
archieven) reeds van bijzondere beteekenis geworden. 

Wij laten thans de lijst der verwervingen volgen. 

1. Het archief van H e t N i e u w s van den D a g, te 
Amsterdam. Verzameling van geschreven bescheiden en 
gedrukte stukken, waaronder de eerste jaargang van het 
blad. 1870-1924. Het vroeger ontvangen gedeelte van 
dit archief is in dl. XXI van het Jaarboek, bIz. XCV, 
vermeld. Geschenk van mevr. Funke en prof. dr. G. J. 
Funke, te 's-Gravenhage. Zie Bijlage I. 

2. Het archief van H e t Vol k s d a g b 1 a d 1895-1926, 
te Amsterdam. Geschenk van de N.V. Drukkerij "De 
Industrie" te Amsterdam. Zie Bijlage II. 

3. Aanvulling op het archief der Ned e rIa n d s c h e 
Z u i d-A f r i k a a n s c h e S p 0 0 r w e g M a a t
s c hap p ij, dat vermeld is in het vorige jaarverslag. 
Correspondentie en notulenboeken der Directie. In 
bruikleen gegeven door de Vereeniging Zuid-Afrikaan
sche Stichting "Moederland". 

4. Arc hie f d e r T ran s val i a Lan d E x P 1 o
r a tie en M ij n-M a a t s c hap p ij, opgericht in 
1890, volgens publicatie in de Staatscourant van Zuid
Afrika van 12 October 1928 uit de registers der maat
schappijen geschrapt. 
Uitgebreid archief van de "Transvalia". 
Grootboek 1890-'92, Journaal 1890-1927, Copieboeken 
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7 dl., concept-Statuten, Statuten, circulaires, aandeel
houdersregisters, brieven, rapporten, advertenties, kran
tenberichten, rekeningen, bescheiden betreffende de Mal
vern Estates Ltd. enz. 
Geschenk van het Amsterdamsch Trustee's Kantoor N.V. 
te Amsterdam. 

5. Aanvulling van het archief der fir m a ]. en A. L e 
Pool e, te Leiden. Zie Bijlage III. 
Het reeds eerder ontvangen gedeelte is in Jaarboek XXI, 
biz. LXX, beschreven. 

6. Het Archief der H 0 11 and s c h e Soc i e t e i t van 
Leven s v e r z eke r i n g e n, te Amsterdam. 
Dit archief, dat nog niet uitgezocht is, omvat de oude 
brieven en verdere stukken der Maatschappij, van de 
oprichting in 1807 af, tot omstreeks het einde der vorige 
eeuw. Een aantal stukken berust nog ten kantore der 
Maatschappij. 

7. Ret archief der Ned e rIa n d s c h e A s a han T a
b a k-M a a t s c hap p ij, opgericht 1891 (v/h H. Her
rings en Co.). Gereorganiseerd 1900, onder den nieuwen 
naam Nieuwe Asahan Tabak-Maatschappij. 
Geschenk der firma van Heekeren & Co, te Amsterdam. 

8. HetarchiefderN.V. Technisch Bureau Meyer 
enS e n t ius, te 's-Gravenhage (1932 en vlgg. jaren). 
Zie Bijlage IV. 
In bewaring gegeven door Mr. L. Lindeboom Gz., te 
's-Gra venhage. 

9. Het archief der N.V. Luxe Auto Taxi Maat
schappij v/h P. G. Jansen & Co. (1924 en 
vlgg. jaren). Zie Bijlage VI. 
In bewaring gegeven door denzelfde. 

10. Het archief der N.V. R i e 1 sAp par ate n- en I n
s t rum e n ten f a b r i e k in liquidatie te 's-Graven
hage. (1929 en vigg. jaren). Zie Bijlage V. 
In bewaring gegeven door denzelfde. 

II. Het archief van de N.V. Fa b r i e k van S too m
e nan de r eWe r k t u i g e n "K ali mas", 1910.-
1913, door bemiddeling der firma Van Heekeren & Co, 
te Amsterdam. 
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12. Voorts werden door de bemiddeling der firma van Heeke
ren & Co. te Amsterdam van een aantal ondememingen 
verschillende losse bescheiden ontvangen, te weten 
van de volgende: 
Landgoed "De Dornpt" te Gernert 
Maatschappij voor Aero- en Hydroplanie "Robur", 1911 
Assam Theeondemerning "Landen aan de Zuid" 
Bander Slamat 
Bantardawa Rubber Estates Ld. 
Boengoeran 
Cultuurrnaatschappij "Dolok Marangir" (koffie), 1911-
1916 
Cultuurmaatschappij "Tjilentab" (Liberia-koffie), 1910-
1913 
Dolok Masihoel 
Koffie Cultuurrnaatschappij "Donowarie" 1898--1902 
Langk~t Tabaksbouw Maatschappij 
Pauloe Mandi 
Siboga Tapanoeli 
Sindang Redjang Cultuurmaatschappij (koffie), 1892-
1910 
Rubber Cultuur Maatschappij "Soengei Poetih", 1909 
Simp an & Gapir Tinrnining Ltd. 
Suiker Plantage Maatschappij 
Sumatra Plantage Maatschappij 
Timbang Deli 
Tandjong Poera Tobaco 
alsmede een aantal bescheiden betreffende personen. 

13. Papieren, geschonken door mr. A. H. van Nierop te 
Amsterdam. 
Groote verzameling van processueele stukken uit de 
jaren 1883-1913. Van deze stukken zijn in het bijzonder 
die te 11oemen, welke betreffen de Ned e rIa n d s c h e 
CoIn p a g n i e v 0 0 rAe r 0 gee n gas (Systeem
Van Vriesland): begrootingen, exploitatie-rekening, 
kapitaalberekening voor de exploitatie van 31 ge
meenten, 1897-1901, de Timmerliedenveree
n i gin g "D 0 0 r E end rae h t V e r bet e r i n g", 
en de V ere e 11 i gin g a f d. A m s t e r dam d e r 
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A 1 g. Ned. V r 0 u wen b ewe gin g "A r b e i d 
Ad e It". 

14. 35 deelen met bescheiden betreffende de Ins p e c tie 
van den W a arb 0 r g van G 0 u den e n Z i I
v ere n We r ken, Departement van Financien ("Rela
tive tot het Orderboek") 1813-1852. 

Voorts werden ten geschenke of in bruikleen ontvangen: 
a. De Dagelijksche Beurscourant, 1913-1930 (door de 

N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij); 
b. Het Algemeen Handelsblad, eerste halfjaar 1940 (door 

mevr. de wed. Van der Goot-Hartog, te 's-Graven
hage) ; 

c. de volgende rapporten en foto-albums: 
1. Rapport omtrent de dienstreizen van den Hoofd

ingenieur bij den P.T.T. dienst, G. C. Holtzappel, 
in Amerika, Engeland en Duitschland van begin 
December 1927 tot begin Februari 1928. Van de 
hand van G. C. Holtzappel. 

2. Verslag van de delegatie voor Ned. Indie omtrent 
de internationale Radio-Conferentie te Washing
ton D. c., van 4 October-25 November 1927. 

3. Album met foto's van den Telegraafbouw in Indie, 
1916-1924. 

4. Bouw en montage der stoomcentrale te Dajeub
Kolot (Ned. Indie), 1919-1921. 

5. Ontstaan en ontwikkeling van het codegebruik 
in het internationaal telegraafverkeer. Huidige 
stand van het vraagstuk. 1928. Rapport van H. J. 
Coops. 

6. Rapport betreffende de radio-telefoon-verbinding 
Indie-Nederland vice versa en de daarbij te ge
bruiken balansen en echo-sperren. Van de hand 
van G. C. Holtzappel, 1928. 

7. Rapport omtrent "Beeldtelegrafie", met · 11 bij
lagen. Van de hand van G. C. Holtzappel. 

8. Album met foto's van de Malabar-Radio 1920-
1926. 
Geschenk van dezelfde. 

d. Het tijdschrift "De Employe" van de Bataafsche 
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Petroleum Maatschappij. Bruikleen van den heer 
W. G. Doorn te 's-Gravenhage. 

e. Vennootschapscontract, in 1840 tusschen de heeren 
Willem Olivier Brunnings en Teunis ten Cate gesloten. 
Deze vennootschap werd in 1904 voortgezet door de Comm. 
Venn. Gebr. Mispelblom Beyer, welke later door de N.V. 
De Friesche bank overgenomen is. De Friesche Bank is 
in 1934 in liquidatie gegaan. 

Geschenk van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam. 
/. Een klein, maar belangwekkend dossier van de Com

missie van Advies inzake de tin-exploitatie op Banda 
en de kopermijnen op Timor, 1850: 
I. Officieele bescheiden, 
2. Notulen van de vergaderingen der Commissie van 

Advies, 4 Maart en 30 Mei 1850 (Manuscript), 
3. K.B. no. 45 aangaande het verleenen van conces

sies tot ontginning van delfstoffen bevattende 
gronden in Nederlandsch-Indie. 
Geschenk van den heer A. C. de Neeve te Rotter
dam. 

g. Een aantal jaarverslagen en financieele bladen. Ge
schenk van den heer A. van Vollenhoven te 's-Gra
venhage. 

In den loop van het jaar werd door den bibliothecaris-secretaris 
van het Grolsch Museum (Groenlo) onze aandacht gevestigd op 
een aantal koopmansboeken uit den tijd van 1860, die van 
Grolsche handelaren afkomstig waren. De bibliothecaris ervan, 
de heer C. C. V. Pliiger, verklaarde zich bereid ons deze dee-
len (een tiental) na gebruik zijnerzijds af te staan. . 

Van bovengenoemde archieven werden door de commies ge
ordend het archief der Transvalia Land Exploratie en Mijn
Maatschappij, dat der Nederlandsche Asahan-Tabak Maat
schappij, de klein ere collecties, onder no. 12 vermeld, en de 
omvangrijke papieren van mr. A. H. van Nierop. 

De aanvullende aanvragen om toezending van jaarverslagen 
van naamlooze vennootschappen werden beeindigd. De geheele 
verzameling werd gerangschikt en opnieuw op kaart gebracht. 

Evenals het vorige jaar werden aan eenige in Rotterdam 
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wonende leden, die hun bibliotheek bij de vernieling der stad 
verloren hadden zien gaan, de hun ontbrekende jaarboeken toe
gezonden. 

Op 31 December 1941 waren bij ons nog de volgende aantallen 
van het E con 0 m is c h.-H i s tor i s c h J a arb 0 e k aan-
wezig: 
Dl. I 12 exemplaren Dl. VIII 66 exx. Dl. XV 50exx. 

II 26 IX 103 
" 

XVI 87 
" 

III 30 
" 

X 96 
" 

XVII 41 
" 

IV 52 XI 109 XVIII 52 
V 48 XII 59 

" 
XIX 51 

VI 52 
" 

XIII 50 
" 

XX31 
" 

VII 100 
" 

XIV 18 XXI 16 
" 

Van de We r ken zijn nog voorhanden: 
Buitenlandsche Handelspolitiek (Posthumus) I 82 exemplaren, 

II 92, III 57, IV 90, V 5, VI 5 exx. 
Japan en de Buitenwereld in de 18e eeuw (Feenstra Kuiper) 

59 exx. 
Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den 

opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest (Van Winter) I 
134 exx., II 20 exx. 

Confusion de Confusiones (Smith) 2 exx. 
Catalogus der Internationale Economisch-Historische Ten

toonstelling 1929 2 exx. Voorloopige Catalogus 21 exx. 
Gedenkboek der Internationah~ Economisch-Historische Ten

toonstelling 1929 205 exx. 

Aan het archiefgebouw werden eenige herstellingen uitgevoerd. 
In den tuin moest een muur hersteld worden, die door het om
waaien van een zwaren boom in een naburigen tuin ernstig be
schadigd was. 

Voor het B 0 eke n f 0 n d s kon ditmaal slechts een werk 
aangekocht worden. De aanwinst, Naamlijst van de Groen
landsche en Straat Davis Walvischvaarders, uitgegeven door 
Gerret Van Sante, bevat, naar bekend, de opgaven van schepen, 
die jaarlijks tusschen 1700 en 1773 uit de Zaanstreek op de 
walvischvangst gegaan zijn, met hun vangst. Het belang van 
het aangekochte deel wordt verhoogd door de vele aanyuliingen, 

ECON.-HIST. ]AAR80EK. XXII_ 22 
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die er in handschrift aan toegevoegd zijn, waardoor de opga
ven tot en met het jaar 1787 reiken. 

Teneinde het gebruik van de reeds verschenen 21 deelen der 
Jaarboeken te vergemakkelijken, zal in het eerstkomende Jaar
boek een lijst van de reeds verschenen bijdragen opgenomen 
worden, met een auteurslijst. 



BALANS OP 31 DECEMBER 1941 VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH HISTORISCH ARCHIEF 

ACTIVA 

Kas Archief. . . f 92.95 
Kas Economisch-Histori

sche Bibliotheek . . . 15.42 f 108.37 ---
Post cheque- & Girodienst 
Amsterdamsche Bank N.V. Gewone 

Rekening ........... . 
Amsterdamsche Bank N. V. Rekening B 
Effecten ...... . 
Te verrekenen bedragen. . . 
Voorraad Eigen Werken ... 
Gebouw- en Archiefinrichting. 
Archief-gebouw. . . . . . .' 

- 3.245.82 

197.75 
1.247.82 
2.430.-

163.13 
80.-
1.

- 16.000.-

t 23.473.89 

Crediteuren 
Gelclleening 
Hypotheek 

PASSIVA 

Reserveering Buitenlandsche Handels-
politiek . . . 

Archieffonds. . 
Fonds Person eel 
Boekenfonds. . 
Subsidie voor publicatie aandeelenre-

t 1.562.44 
500.

- 10.000.-

- 4.010.-
- 2.100.-
- 2.070.-
- 1.247.82 

gister Oost-Indische Compagnie . . - 1.000.-
Verliessaldo vorige jaren f 693.48 
Voordeeligsaldo 1941 ... -1.677.11 - 983.63 

f 23.473.89 

~ 



340 VERANTWOORDING OVER HET JAAR 1941 

VERANTWOORDING 

Algemeen: 
Bureaukosten Secretariaat . . . . . 
Toelage Directeur voor bureaukosten. 

DEBET 

Bureaukosten Penningmeester . 
Contributie Comite Int. des Sciences Hist. 
Salaris boekhouder . . . . . 
Drukwerk ... . .... . .... . 

G e b 0 u w den H a a g: 
Licht .. . 
Vuur .. . 
Onderhoud. 
Telefoon .. 
Wa terleiding 
Gas ..... . 
Onderhoud tuin . 
Schoonhouden. . 
Afschrijving Archiefgebouw. 

Arc hie f den H a a g: 
Bureaukosten. . . . . . . 
Reis- en verblijfkosten. . . 
Vervoerkosten. . . .... 
Huishoudelijke artikelen . . 
Onderhoud archiefinricht.ing. 

Per son eel den H a a g: 
Salaris Directeur. . . . 
Salaris Commies. . . . 
Reis- en verblijfkosten . 
Zegels ouderdomsrente . 
Ziekte- en Ongevallen verzekering 
Fonds Personeel. . . . . . 

E con 0 m i 5 c h-H i s t. Bib I i 0 the e k: 
Bibliotheek . . . . . . 
Bureaukosten. . . . . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse 
Salaris Dr. Westermann 
Concierge 
Vuur 
Licht . . 
Gas . . . 
Telefoon . . 
Waterleiding 
Onderhoud . . 
Onderhoud tuin 
Vervoerkosten. 
Bindwerk .. 
Schoonhouden. 
Receptie ... 
Drukwerk .. 

Jaarboeken en Werken: 
Econornisch Hist. Jaarboek deel XXI 
Onkosten inzake Tulpenboek 

D i v e rs e n: 
Assurantie . . . 
Belasting ... . 
Interest . . . . . 
Ziekenfonds-premie 
Verlies op Effecten 
Voordeelig saldo 

f 6.75 
50.-
62.16 
50.-

100.-
25.62 

294.53 

14.78 
104.82 
59.76 
67.05 
22.80 
12.20 
92.40 
64.54 

425.-
863.35 

99.21 
541.39 

45.36 
11.42 
3.74 

701.12 

f 1.750.-
- 1.250.-

554.-
23.50 
23.54 
75.-

- 3.676.04 

945.87 
135.56 
130.51 
900.-
150.-
468.-

- 346.65 
160.04 
76.09 

320.91 
54.60 

228.47 
34.55 
62.24 

8.40 
46.57 

2.25 
5.25 

- 4.075.96 

136.75 
264.85 

190.68 
294.-
338.69 

6.64 
161.25 

- 1.677.11 

- 12.680.97 
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o V E R HE T J A A R 1941 

Contributie Leden . . . . 
B'dragen Donateurs . . . 
Bijdragen Publicatiefonds . 
Bijdragen Begunstigers. . 

CREDIT 

Bewaarloon Archieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l • • . 

Subsidie Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
Sunsidie Gemeente Amsterdam . 
Giften . . . . . . . . . . . . 
Verkoop van dubbelen . . . . . 
Verkochte Jaarboeken en Werken. 

3.612.-
370.-
675.-

5.-
19.60 

3.000.-
• 4.500.-

25.-
5.92 

468.45 

I 12.680.97 
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ONTVANGSTEN: 

1. Contributie leden. . 
2. Donateurs . 
3. Contributie nieuwe 

1 3.115.-
350.-

leden . . . . . . . 50.-
4. Verkoop jaarboeken, 

werken en dubbelen . - 150.-
5. Verkoop nieuwe publi-

caties. . . . . .' . . - 300.-
6. Subsidie van het De

partement v. Opvoe
ding, Wetenschappen 
en Cultuurbescher-
ming . . . . . .. - 3.000.-

7.Id. voor publicatie 
Tulpenboek . .. - 1.500.-

8. Subsidie Gemeente 
Amsterdam. .. - 4.500.-

9. Contributie donateurs 
Publicatiefonds . . . -

10. Vergoeding bewaring 
van archieven 

11. Boekenfonds. 
12. Effecten 
13. Giften .. 

675.-

30.-
p.m. 
20.-
5.-

Totaal . 113.695.- (f 15.250.-) 

Nadeelig saldo 1 763.-

Totale uitgaven. 114.458.- (f 15.837.-) 
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I. Algemeen: 
1. Secretariaat. . 
2. Penningmeester . 
3. Drukwerk. . . . 
4. Contributie Comite 

International des 
Sciences Historiques 

5. Salaris boekhouder . 
6. Uitkeering 
7. Belasting . . . . . 

UITGAVEN: 

/ 15.-
60.-
40.-

50.-
100.-
500.-
294.-

I 1.059.- (j 345.-) 

II. Arc hie f g e b 0 u w t e 's-G r a v e n hag e: 
B. Schoonhouden . / 100.-
9. Licht. . . 20.-

10. Vuur ..... 
11. Onderhoud . . 
12. Glazenwasschen 
13. Telefoon . . . 
14. Waterleiding . 
15. Tuinonderhoud 
16. Gas ..... 
17. Inrichting. . . 
lB. Afschrijving Archief-

gebouw ..... . 
19. Molest verzekering . 

III. Arc hie f: 
20. Handschriften en do-

cumenten .... 
21. Bureaubehoeften . 
22. Vervoerkosten . 
23. Bindwerk. .- . . 

T ransporteeren. 

140.-
70.-
10.-
75.-
25.-
70.-
20.-

150.-

425.-
10.-

p.m. 
100.-
50.-
20.-

I 170.-

I 1.115.- (j 1.465.-) 
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Transport . . . . I 
24. Reis- en verblijfkos-

ten ......... -
25. Assurantie . . . .. . -
26. Huishoudelijke artike-

len ......... -
27. Arehiefeommissie. . . 
28. Onderhoud arehiefin-

170.-

200.-
70.-

30.-
p.m. 

riehting. . . . . . . - 5.-

IV. Personeel: 
29. Directie. . . . 
30. Commies salaris 

Reiskosten . . 
Verblijfkosten . 

31. Zegels ouderdoms-
rente ..... . 

32. Ziekte- en Ongevallen 
verzekering . . 

I 1.292.-
- 1.250.-

350.-
204.-

50.-

33. Fonds Person eel . . . -
75.-
75.-

V. Publieatien: 
34. Publieatieeommissie. . p.m. 
35. Publicatie Werken XI. 1 3.000.-
36. Honorarium . p.m. 
37. Verzending ..... - 100.-

I 475.- (I 730.-) 

I 3.296.- (f 3.789.-) 

I 3.100.- (f 2.925.-) 

VI. E con 0 m i s c h-H i s tor i s c h e 
Bibliotheek: 

38. Boekenfonds. I 300.-
39. Bibliotheek . . . 500.-

Transporteeren. 1 800.-



BEGROOTING 1942 345 

Transport I 800.-
30.-

100.-
40. Bindwerk. . 
41. Bureaukosten 
42. Huishoudelijke uitga-

ven ....... . 
43. Salaris bibliotheca-

resse . . . . . . 
44. Salaris assistente . 
45. Concierge . 
46. Vuur . 
47. Licht .. 
48. Gas .. 
49. Telefoon 
50. Waterleiding 
51. Schoonhouden . 
52. Glazenwasschen 
53. Tuinonderhoud 
54. Assurantie . . 
55. Onderhoud . . 
56. Vervoerkosten . 
57. Drukwerk. . . 

150.-

- 1.200.-
400.-
468.-
350.-
175.-
75.-

300.-
55.-
50.-
40.-
30.-

120.-
100.-
60.-
10.-

I 4.513.- (I 5.633.-) 

VII. In t ere s ten s c h u I d del gin g: 
58. Interest. . . . . . . 1 300.-
59. S c h u 1 d del gin g . - 500.-

VIII. 0 n v 0 0 r z i e n e 
uitgaven ... 

Totale uitgaven. 

1 800.- (I 850.-) 

1 100.- (f 100.-) 

114.458.- (f 15.837.-) 



BIJLAGE I 

ARCBIEF VAN RET NIEUWS VAN DEN DAG. 1870-1924 

I. D eVe n n 0 0 t s c hap 
A. Algemeen. 

1. Acte van oprichting. 1 Februari 1870. 
2. Concept-statuten. 
3. Statuten. 

B. Directie 
4-5. 

6. 
7. 

Notulen Bestuursvergaderingen 1870-1903. 1904 
-1924. 2 dIn. 

Kopieboek brieven 1870-1896. 
Brieven van G. L. Funke. 

C. Directie en Redactie 
8. Notulen vergaderingen Directie en Redactie 

1874-1894. 
D. Commissarissen 

9-10. Verslagen van Commissarissen aan de Aandeel-

11-12. 

houdersvergaderingen 1874-1896. 1899-1922. 
2 dIn. 

Correspondentieboek van Commissarissen 1889-
1891. 1903-1910. 2 dIn. 

13. Brieven van J. R. Wiiste (commissaris). 
E. Aandeelhoudersvergaderingen 

14-15. Notulenboekder Aigemeene Vergaderingen 1870-
1885. 1886-1924, 2 dIn. 

16. 

F. Financi~n 
17-19. 

20-23. 

24-47. 
48. 
49. 

50. 

51. 
52. 

Verslagen van Aandeelhoudersvergaderingen 1923 
-1924. 

Grootboeken 1870-1882. 1883-1891. 1892-
1897, 3 dIn. 

Memorialen 1871-1885. 1888-1902. 1903-1917, 
1918-1923, 4 dIn. 

Kasboeken 1870-1924. 24 dIn. 
Balansboek 1911-1923. 
"\yinst- en verliesrekeningen en Balansen, 1870-

1905 (losse stukken) . 
Portefeuille Overzicht ontvangsten 1870-1880. 

en Verslagen. 
Financi~ele stukken. 
Inzinking 1919. Poging tot verbetering. Rapport 

Easton. Nieuwe plannen in 1922/23. 
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G. Administratie 
53. Kaart der Agentschappen in Nederland 1922. 

Met een grafiek van de ontwikkeling van het 
aantal abonnees 1907-1923. 

H. Ondersteuningsfonds 
54. Papieren inzake het Ondersteuningsfonds, 1894· 

II. De Kr ant 
A. De Krant 

55. Eerste jaargang van het Nieuws van den Dag. 
De Kleine Krant, 1870. 

56. Reclameplaat van Het Nieuws van den Dag bij 
de oprichting. 

57-59. Het Nieuws van den Dag 1914-Januari 1915. 
(De Europeesche Oorlog). 3 dIn., in rood inge
bonden. 

60. Oorlogskaarten van Het Nieuws van den Dag, 
1914 en later. 

61. Premie van Het Nieuws van den Dag 1891. 
62. Album met handteekeningen van de Agenten, 

aangeboden aan J. Funke bij het 50-jarig be
staan van de krant, 1920. 

B. Hoofdredactie en Redactie 
63. Reglement voor de Redactie . 
64. Correspondentie van Van Santen met de Hoofd

redactie 1874. 
65. Correspondentie van dr. C. Easton, 1923. 

C. Artikelen 
66. Portefeuille met contracten en kwitanties voor 

artikelen in, of premieuitgaven van Het Nieuws 
van den Dag. 

III. D e D r u k k e r ij 
A. Gebr. Binger 

67. Brieven van Gebr. Binger inzake het slecht 
drukken en het Iaat afleveren der krant, 1870-
1871. 

68. Processueele stukken inzake Het Nieuws van den 
Dag contra Gebr. Binger 1870-1871. 

B. Roeloffsen en Hubner 
69. Concept-contract tusschen Roeloffsen en Hubner 

eenerzijds en dr. J. C. Hecke van Mijnden, dr. 
J. P. Heye en Frederik Muller anderzijds inzake 
het verstrekken van een Ieening van t 19.000.
voor het afdrukken van Het Nieuws van den 
Dag, 1871. 

70. Contracten met Roeloffsen en Hubner. 
71. Gedrukte stukken der Amsterdamsche Stoom

drukkerij. 
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IV. Ret G e b 0 u W 

72. Stukken betreffende den brand, April 1875. 
V. DeL i qui d a tie 

73. Diverse papieren betreffende de liquidatie. 
74. Stukken naar aanleiding van de opbeffing van 

bet blad en den verkoop, 1923. 
75. Liquidatierekening 1924. 

VI. Diversen 
76. Verschillende papieren. 
77. J. W. Enschede, De oprichting in 1870 en de 

eerste jaren van het dagblad Ret Nieuws van 
den Dag, 1920. (Overdruk) . 

BI]LAGE II 

ARCHIEF VAN RET VOLKSDAGBLAD 1895-1925 

I. De Vennootschap 
A. Al gem e e n 

1. Aandeelhoudersregister 1 dl. 
B. D ire c tie e nCo m m iss a r iss e n 

2. Notulenboek 1896-1925. 1 dl. en 1 dubbel. 
3. Copieboek 1896-1902. 1 dl. 

C. Fin a n c i e n 
4. Grootboeken 1896-1909. 8 dl. 
5. Gegevens voor de balansen 1898-1909. 
6. Balansboek 1898-99. 1 dl. 
7. Memorialen 1895- 96, 1897-98, 1898-99, 3 dIn. 
8. ]ournaIen, 1897-98, 1898-99, 1899-1902, 1903-1905 

1906-1909, 1907-1910. 6 dIn. 
9. Kasboeken, 1895-97, 1897-1900, 1900-1903, 1903-

1908, 1904-07. 5 dIn . 
10. Facturenboek 1895-1899, 1 dl. 
11. Abonnesboek (Amst~rdam en BinnenIand) . 3 dl. 
12. Postabonnes. 1 dl. 
13. Post register 1898-1909. 1 dl. 
14. Extra-uitkeeringen (ongevallen) aan abonnes, 1898-

1903, 1901-1903. 2 dl. 
15. Afdrachtboeken. 20 dIn. 
16. Afrekeningboek 1895-1908. 1 dl. 
17. Dagboeken, Advertentien. 9 dIn. 
18. Advertentieboeken, 1895-1899, 1899, 1908. 2 dIn. 
19. Rekening courantboeken advertenties. 8 dIn. 
20. Rekening courantboeken Agenturen. 9 dIn. 
21. Afrekening bestellers. 3 dIn. 
22. 3-maandelijksche Postabonnes 1895-1910. 5 dIn. 
23. Oplaagboeken 1895-1903, 1904-1908, 1907-1908. 

3 dIn. 



BIJLAGEN BIJ HET VERSLAG OVER 1941 349 

24. Kwitanti~n. 11 pakken. 
25. Dagboeken drukwerk, 1897-1898, 1899-1900, 1901, 

1901-1903, 1903-1907. 5 dIn. 
D. Dr u k k e r ij 

26. Rekening courantboeken Drukwerk. 3 dIn. 
27. Machinerien, materialen en inboedel. 1 dl. 

E. D i v e r sen 
28. Bijzonderheden betreffende du Quesne. 
29. Rec1ameplaat in glas van het Volksdagblad . 

BIJLAGE III 

AANVULLING ARCHIEF J. EN A. LEPOOLE, TE LEI DEN (Inventaris in 
Jaarverslag 1938, Ec. Hist. Jb. XXI, bIz. LXX). 

Inventarissen 1911-1929. 
Boek van proefpartijen en kostprijsberekeningen van gesorteerde 

en gekamde wollen 1919-1930. 
Inkoop enverkoop en onkostenboe~ 1918-1927; 1928-1935. 
Statistiek gevende cijfers ter berekening en vergelijking van ver

schillende kosten alsmede de winst- (of verlies-)cijfers van eenige 
berekeningen. 

Statistiek gevende wat er verkocht, gesponnen, geverfd en ver
kocht is vanaf 1870/71. 

Statistiek gevende het rendement van het kapitaal vanaf 1870-
1871. 

Jaarlijksche afschrijving 1870/71. 
Verhouding tusschen afschrijvingen en dividend 1897-1917. 
Steenkolenprijzen 1870-1917. 
Verbruik steenkolen, aIleen voor de stoomketels van de jaren 

1893-1915. 
Zeepverbruik over de jaren 1895-1910. 
Verhouding Assurantie tot nieuwe rekening op 30 Juni 1903-1910. 
Omzet d er greinreederij en vlaggendoekfabriek, en sinds 1897/98 

de goederenrekening 1870-1905. 
Verkocht warm water 1890-1906. 
Grafische voorstelling der scheerwolprijzen 1870-1927. 
Prijzen van scheerwol (Rijnwol) 1880-1914. 
Prijzen West-Kwartiersche wol 1870-1890. 
Aanschaffing machinerieen en aankoop van huizen 1902-1911. 
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BIJLAGE IV 

LI]ST VAN STUKKEN BETREFFENDE HET FAILLISSEMENT VAN DE 

N.V. TECHNISCH BUREAU MEYER EN SENSTIUS, TE 'S-GRAVENHAGE. 

1. Correspondentie leveranciers 1932-39. 
2. en prijsopgaven leveranciers 1934-36. 
3. Optimus 1934. 
4. Holima 1937-1939. 
5. Leuvenschestraat 1937. 
6. Heemaf, 1937-39. 
7. Westinghouse 1939. 
8. clil!nten 1934-39. 
9. Rekeningen leveranciers 1933-39. 

10. Onbetaalde rekeningen leveranciers 1938-39. 
11. Rekeningen Moot tot 1932. 
12. clienten 1930-39. 
13. Consignatiecontracten 1932-39. 
14. Bonnen en 2 bonboeken. 
15. Contracten Optimus 1938. 
16. Offerten 1936-39. 
17. Vrachtbrieven, koopbriefjes, kasbescheiden 1936. 
18. Kasbewijzen 1937. 
19. Twentsche Bank 1934-36. 
20. Polissen, contracten 1937. 
21. Wisseladviezen enz. Philips. 
22. Giro 1930-39. 
23. Bonnen voor rekeningen 1937. 
24 .. - Vrachtbrieven enz. 
25. Debiteuren kaarten 1934 tim 1938. 
26. De biteuren boeken 1931-1934. 

Crediteuren boeken 1931-1935. 
Journaal 1936, 1937. 
Grootboeken 1935, 1936, 1937. 
Inkoopboek 1931, 1934. 
Verkoopboeken 1933, 1934. 

27. Tabellarisch Inkoopboek 1935-1939. 
Tabellarisch Verkoopboek 1935-1939. 
Tabellarische kasboeken 1935-1939. 
Kasboek 1939. 

28. Klad kasschriften 1939. 
Postzegelschriften 1936, 1937, 1938, 1939. 
Borderellen uitgaande kwitanties. 
Copie orderbriefjes. 
Bescheiden Twentsche Bank. 

29. Debiteuren kaarten, clientenkaarten en kaarten boekhouding. 
30. Polissen en contracten. 
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31. Kladkasboekjes 1931, 1932, 1936, 1937. 
Kwitantieboekje 1937. 
Winkelboeken 1930 tim 1937. 

32. Bonboekjes en werkboekjes arbeiders. 
33. Copie bonboekjes, orderbriefjes en kladkasboekjes. 
34. Orderbriefjes. 
35. Boekhoud- en directie correspondentiemappen. 

BIJLAGE V 

351 

LI]ST VAN BOEKEN E N BESCHEIDEN BETREFFENDE HET FAILLlSSE

MENT VAN DE N.V. RIELS ApPARATEN- EN INSTRUMENTENFABRIEK 

IN LlQUIDATIE, GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE, UITGESPROKEN OP 

17 NOVEMBER 1930 EN GEEINDIGD 9 J ANUARI 1932. 

1. Dossier liquidatiebescheiden. 
2. Dossier notaris mr. B. Grootenboer, 's-Gravenhage. 
3. Giroafrekeningen .1929/1930. 
4. Kwitanties e.d. 1930. 
5. Ontvangen brieven en rekeningen. 
6. Uitgaande brieven en rekeningen. 
7. Uitgaande prijsopgaven. 
8. Kasboeken, 4 dIn. 
9. 2 crediteurenboeken. 

10. 1 debiteurenboek. 
11. 1 giroboek. 
12. 1 tabellarisch verkoopboek. 
13. tabellarisch verkoopboek. 

BIJLAGE VI 

LI]ST VAN BOEKEN EN BESCH EIDEN BETREFFENDE HET FAILLISSE

MENT VAN DE N.V. LUXE AUTO TAXI MAATSCHAPPI] v/H. P. G. 

JANSEN & CO . , GEVESTIGD TE ' S-GRAVENHAGE, UITGESPROKEN 30 
JULl 1926 EN GEEINDIGD 6 MEl 1935 . 

1. Werkboek 1926. 
2. Rittenboek. 
3 . Debiteurenboeken 1925/1926, 3 dIn. 
4. Rekening-courantboekjes, 5 dIn. 
5. Rekeningen en kwitanties 1925. 
6. Rekeningen en kwitanties 1926. 
7. Rekeningen en kwitanties 1923/25. 
8. Facturen 1925/1926. 
9. Kasstukken 1925. 

10. Correspondentie 1924/25/26. 





VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1942 

Het jaar 1942 heeft voor onze Vereeniging een wijziging van 
groote beteekenis gebracht. Op 13 Maart zag Prof. Mr. N. W. 
Posthumus zich ontslagen van zijn functie van Directeur en Se
cretaris. Het behoeft voor de leden en goede vrienden der Ver
eeniging geen nadere verklaring, dat dit feit voor haar werk een 
buitengewoon groot verlies beteekent. Niemand zal ontkennen, 
dat de Vereeniging en de door haar beheerde instituten, het 
archief en de bibliotheek, in wezen een schepping van den heer 
Posthumus zijn, en dat zij hun karakter en huidig bestaan voor 
een zeer groot deel aan zijn activiteit en toewijding danken. Dit 
maakt, dat zijn vervanging door een ander meer is dan een ge
wone persoonswisseling, gelijk onze Vereeniging er in andere 
functien zoovele heeft gekend. Tot ons genoegen vonden wij 
Dr. ]. C. Westermann bereid de opengevallen plaats van Direc
teur en Secretaris in te nemen. 

Wederom zijn in den loop van het jaar een aantal archieven aan 
onze zorg toevertrouwd; het verslag van den directeur zal daar
van nader melding maken. De toenemende aandrang, van over
heidswege op het bedrijfsleven uitgeoefend, om over te gaan 
tot het opruimen van oud archief ter bevordering van den aan
maak van nieuw papier, deed ons, op voorstel van een onzer 
leden, overwegen in hoeverre wij ons hierbij moesten doen gelden, 
opdat niet wetenschappelijk waardevol materiaal verloren zou 
gaan. Daar het te eenen male uitgesloten was, dat het Neder
landsch Economisch-Historisch Archief de zorg voor het bewaren 
van alle in aanmerking komende bedrijfsarchieven of archief
gedeelten op zich nam, besloten wij een circulaire te doen uitgaan, 
bevattende een aantal algemeene richtlijnen, die bij het schiften 
en bewaren van zulke archieven kunnen worden gevolgd. Den vol
ledigen tekst hiervan vindt men nevens het verslag van den direc
teur afgedrukt. In den aanvang van 1943 is deze circulaire aan een 
vrij groot aantal daarvoor in aanmerking komende ondernemin-

ECON.'HIST. JAARBOEK. XXII. 23 
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gen - d.w.z. die van zoodanigen ouderdom, omvang en aard 
zijn, dat haar archief van economisch-historisch belang kan wor
den geacht, - afgezonden. Verschillende reacties hebben ons 
getoond, dat het advies door velen met belangstelling ontvan
gen is en in menig opzicht dienst heeft kunnen bewijzen, het
geen ook weder het streven en de bekendheid van onze Veree
niging ruimer verbreiding heeft doen vinden. 

Wat dit laatste betreft, toont ook een kleine vergrooting van 
het ledental, dat onze doelstelling thans weer in wat breeder 
kring erkenning vindt. In het najaar hebben wij aan een aantal 
daarvoor in aanmerking komende personen een speciale circulaire 
verzonden, waarin wij poogden hen tot het lidmaatschap op te 
wekken. Een twintigtal heeft zich in antwoord hierop als nieuw 
lid opgegeven. Daarmee is voor het eerst in een lange reeks van 
jaren een stijging in ons ledental opgetreden, die naar wij hopen 
ook voor het vervolg zal aanhouden. Gaarne doen wij een beroep 
op de leden om in dezen zin het bestuur te steunen, door van 
bestaan en doel onzer Vereeniging, waar dat pas geeft, te gewagen 
en den Secretaris opgave te doen van de namen van hen, die 
voor het lidmaatschap in aanmerking wenschen te komen. 

In het personeel der Economisch-Historische Bibliotheek yond 
eenige mutatie plaats. Mevr. T. H. Metz-van IJsseldijk, sedert 
Mei als assistente voor halve dagen aan de instelling verbonden, 
gaf in November 1942 tot onze spijt den wenschte kennen, wegens 
toenemende drukte in haar huishoudelijk bestaan, haar we.rk
zaamheden op te geven. Tot ons genoegen vonden wij mej . D. de 
Hoop Scheffer, hist.dra., die in den zomer reeds eenige maanden 
als volontaire in de Bibliotheek had gewerkt, bereid, met ingang 
van I December de vrij gekomen plaats in te nemen. - De biblio
thecaresse, mej. S. C. E. van der Beek, ondernam het op ener
gieke wijze den grooten achterstand in het catalogiseeren, welke 
in den loop der jaren ontstaan was, in te halen. In een jaar tijds 
slaagde zij erin deze reeds aanzienlijk te verminderen. 

De commies van het Archief in Den Haag, mej. W. van der 
Burg, zette het ordenen en inventariseeren van reeds aanwezige 
en nieuw verworven collecties voort. 

In Juli 1942 kon het aangekondigde deel der Werken, bevatten
de "De pamfletten van den tulpenwindhandel 1636-1637". 
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uitgegeven door E. H. Krelage, overeenkomstig onze bedoelingen 
het licht zien en aan de leden worden toegezonden. Wij ontvingen 
daarvoor, zooals reeds het vorig jaar is medegedeeld een subsidie 
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming tot de helft der totale kosten, welke helft per slot van 
rekening op een bedrag van t 1802.30 is vastgesteld. Dit elfde 
deel is, met zijn 20 vel druks, een flink boekwerk geworden. 
Met uitzondering van de Samenspraken welke Prof. Posthumus 
reeds in het 12e Economisch-Historisch Jaarboek uitgaf, zijn 
daarin thans alle bekende pamfletten op het gebied van het zoo 
belangwekkende onderwerp, dat veler aandacht pleegt te trek
ken, gepubliceerd door een deskundigen bewerker, die in zijn 
uitvoerige inleiding bovendien een duidelijke uiteenzetting geeft 
van den aard en de beteekenis der medegedeelde nummers. In een 
overzicht aan het eind, samengesteld door Dr. J. C. Westermann, 
vindt men een opsomming van de verzamelingen, w3.ar elk van 
deze thans zeldzaam geworden pamfletten bewaard worden. Dat 
het boek in den smaak viel, blijkt duidelijk uit het feit, dat ook 
de ons restende exemplaren binnen zeer korten tijd waren uit
verkocht en tal van aanvragen nadien tot onze spijt in ontken
nenden zin beantwoord moesten worden. 

De voorbereiding van de publicatie die deel 12 der Werken 
zal vormen, houdt ons bezig. De werkzaamheden voor de uitgave 
van het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amster
dam der V.O.c. vorderden in het afgeloopen jaar o.a. wegens ziekte 
van den bewerker, Dr. F. W. Stapel, slechts weinig. 

Voor het nieuwe deel van het Economisch-Historisch Jaarboek 
kwamen in 1942 de meeste bijdragen binnen. Indien te rechter 
tijd toestemming tot het drukken ervan gegeven wordt, zal dit 
22e Jaarboek in den komenden zomer kunnen verschijnen. 

Ook dit jaar hebben wij geen reden gevonden, den leden van 
het Boekenfonds een bijdrage voor het aankoopen van zeldzame 
werken tevragen. Een klein, nog van vorige jaren resteerend 
bedrag is gebruikt voor de verwerving van enkele bijzondere pu
blicaties uit de 17e eeuw. 

De staat onzer financien is niet onbevredigend. De Winst- en 
Verliesrekening sluit, na reserveering van een bedrag van 
f 2000.- voor het nieuwe Jaarboek en van t 1000.- voor deel 12 

I' 
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der Werken, met een debet saldo van t 305.73. Wij mogen echter 
constateeren, dat met uitzondering van de hypotheekschuld 
- waarvoor ons gebouw in Den Haag verbonden is - de Vereeni
ging thans vrij is van verplichtingen. Met voldoening ook kunnen 
wij in dit verband melding maken van het feit, dat het gemeente
bestuur van Amsterdam op ons verzoek besloten heeft, het ten 
behoeve van de Economisch-Historische Bibliotheek verleende 
subsidie voor het jaar 1943 van t 4500 op t 5500 te verhoogen. 
Ons verzoek daartoe was gegrond op de overweging, dat de voor 
administratie en onderhoud der Bibliotheek gegeven salarissen 
in het algemeen te gering waren in verhouding tot de taak, die 
de betreffende functionarissen verrichten, terwijl bovendien de 
uitbreiding van het personeel met nog een assistent voor halve 
dagen met het oog op het vele werk, dat verzet moet worden, 
in hooge mate gewenscht zou zijn. De subsidieverhooging heeft 
het ons nu (in 1943) tot onze voldoening mogelijk gemaakt 
de salarissen van bibliothecaresse, assistente en concierge de 
noodzakelijke verhooging te doen ondergaan. 

De algemeene vergadering benoemde tot nieuwe leden van het 
Bestuurde heeren Mr. Am. J. d'Ailly, te Amsterdam, Mr. E. E. 
Menten, te 's-Gravenhage, Jhr. Mr. F. L. J. van Rijckevorsel, te 
Maastricht, en Mr. H. de la Fontaine Verwey, te Amsterdam; 
tot leden van den Raad van Advies de heeren J. Goedkoop, te 
Amsterdam, Dr. A. Oldel;1dorff, te Tilburg, en Carel F. Overhoff, 
te Amsterdam, die allen hunne benoeming aanvaardden. 

Aan het einde des jaars ontviel ons door den dood ons mede
bestuurslid Prof. Dr. N. B. Tenhaeff, hoogleeraar in de geschie
denis aan de Universiteit van Amsterdam, een man van fijnen 
geest en bijzondere gaven. aan wien de Vereeniging, door zijn 
belangstelling in ons streven, mede door de positie welke hij be
kleedde. in menig opzicht steun en medewerking te danken heeft. 

Het ledental vertoont, zooals reeds gezegd is, thans eindelijk 
weer een stijging. Het nam toe van 268 in het begin van 1942 tot 
282 in het begin van 1943. Het aantal donateurs steeg van 
6 tot 7. dat der donateurs voor het Publicatiefonds bleef op 14, 
terwijl het getal donateurs voor het leven daalde van 31 op 29. 

Het door den Directeur uitgebrachte versiag voIgt hierachter. 
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De oorlogstoestand waarin zich ons land bevindt, heeft zijn 
invloed ~elukkig nog weinig op archief en bibliotheek do en gelden. 
Onvermijdelijk was, dat buitenlandsche bezoekers in dezen tijd 
geen gelegenheid vonden de colIecties te raadplegen, en dat de 
aankoop van in het buitenland verschenen boeken en tijd
schriften gedeeltelijk ~chterwege moest blijven. 

De toenemende historische belangstelling ook in onderwerpen 
van de economische geschiedenis bij het Nederlandsche publiek 
eenerzijds, de van overheidswege gevraagde inlevering van oud 
archiefmateriaal ter bevordering van den aanmaak van nieuw 
papier anderzijds, hebben het Bestuur ertoe doen besluiten - zoo
als ook in het van bestuurswege uitgebrachte jaarverslag wordt 
uiteengezet - een circulaire te doen uitgaan met richtlijnen voor 
het schiften en bewaren van bedrijfsarchieven. In het begin van 
1943 heeft de Directeur deze circulaire, waarvan de tekst als 
Bijlage I aan dit verslag is toegevoegd, verzonden. 

De vergroote historische zin van het N ederlandsche volk is ook 
in de belangstelling voor de Economisch-Historische Bibliotheek 
tot uiting gekomen. Zoowel het aantal bezoekers als dat d er uit
geleende boeken heeft daardoor een stijging vertoond. Tot de be
langrijkste onderwerpen, waarvoor de bibliotheek geregeld ge
raadpleegdwerd, behooren de geschiedenis van het gildewezen, 
overheidsbemoeiing in vroeger eeuwen, de handel van Amster
dam en de ontwikkeling der metaalindustrie in Nederland. 

Een aantal nieuwe boeken werd aangeschaft, terwijl, ter com
pleteering van de collecties, op veilingen en door middel van 
boekantiquariaten verscheidene meer of min belangrijke oude 
werken werden aangekocht. De aankoop met hulp van het restee
rende bedrag van het Boekenfonds betrof een tweetal publicaties 
van omstreeks 1700 op het gebied der Leidsche textielindustrie, 
die nog in onze verzameling ontbraken: n.l. de "Provisionele 
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Keure, gemaeckt Op 't stuck van het reden van Turcxe greynen ... , 
gedruckt by de Wedue ende Erfgenamen van Johannis Elsevier .. . 
1678" (67 pag.); en "Vernieuwinge van de keuren, ordonnantien 
ende ampliatien, gemaeckt op 't stuck van de draperye ende re
dinge der laeckenen, carsayen ende stametten, ende voornament
lijck belangende het visiteren van de selve ter Raeuwer Persse, .. . 
op nieuws gedruckt by Pieter van der Aa, ... 1717" (86 pag.). 

Door schenking werd een belangrijk gedeelte van de oude 
bibliotheek der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maat
schappij verworven, bevattende tal van publicaties uit het eind 
der 1 ge en het begin der 20e eeuw, in hoofdzaak op het gebied van 
handels- en scheepvaartbeweging van vele landen in en buiten 
Europa. 

De Sec tie Amsterdam van de afd. Makelaars in Assurantien en 
Assurantiebezorgers, anders geheeten de "Amsterdamsche Ver
eeniging van Assurantiebezorgers", stond haar z.g. "balans
archief", bestaande uit ongeveer 670 dossiers met jaarverslagen 
en tijdschriftknipsels van verzekeringsmaatschappijen uit de af
geloopen decennien in bruikleen af, ter plaatsing in de Econo
misch-Historische Bibliotheek. Het is een omvangrijke collectie, 
welke nog geregeld wordt aangevuld en die in haar volledigheid 
vooral voor toekomstige studien op het gebied van de ontwikke
ling van het verzekeringswezen in deze periode in hooge mate 
waardevol kan zijn. 

Daarentegen werd het als bruikleen in de bibliotheek be
waarde ';lrchief der Zuiderzee-Vereeniging in den loop van 1942 
op verzoek van het Bestuur overgebracht naar het archief der 
Zuiderzeestichting (Dufaystraat 19). 

Met kracht werd onder leiding van de bibliothecaresse gewerkt 
aan het inhalen van den achterstand in den catalogiseerarbeid. 
De groote hoeveelheid ongecatalogiseerde boeken werd voorloopig 
geschift en deels grof gerangschikt - voorzoover het adresboe
ken, verslagen e.d. betrof -, deels direct in de bibliotheek en de 
catalogi opgenomen. Gemiddeld werden 200 werken per maand 
gecatalogiseerd en ten gebruike van het publiek gesteld. Deze 
toevoeging van nieuw materiaal maakte vanwege het daardoor 
veroorzaakte ruimtetekort in de kasten herhaaldelijk verplaat
sing van afzonderlijke collecties noodig. 

Ter voorbereiding van een herziening van den systematischen 
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catalogus en van een systematische plaatsing van de deelen in de 
afdeeling Nederland begon de bibliothecaresse met het opsteilen 
van een nieuw indeelingsschema; het voorloopig nog gebruikte 
schema werd ten dienste van het publiek gesteld, aangevuld met 
een klapper op de rubriekhoofden. Bovendien werd een aanvang 
gemaakt met de samenstelling van een trefwoordencatalogus, 
voorloopig nog aileen voor die onderwerpen welke moeilijk in den 
systematischen catalogus te vinden zijn. 

De gemeente blijft zorg dragen voor het onderhoud van het 
gebouw. In het voorjaar werd de benedengang, die aan plafond 
en muren sterk bladderde, opnieuw gewit en de conciergewoning 
opnieuw behangen. Verscheidene malen waren dakreparaties 
noodig, vooral in den strengen winter 1941-1942, wegens het 
voorkomen van lekkages, die soms van ernstigen aard waren. De 
concierge en zijn vrouw verrichtten de verschillende werkzaam
heden tot onze volle tevredenheid. 

Het archiefgebouw in Den Haag vroeg eveneens enkele malen 
de aandacht voor reparatiewerk. Door de langdurige koude in den 
aanvang des jaars was, mede als gevolg van het weinige stoken, 
de waterleiding in het geheele huis bevroren en op enkele plaatsen 
gesprongen, hetgeen spoedig hersteld werd. Bovendien heeft het 
stukvriezen van het leien dak onder invloed van den zwaren 
sneeuwvallekkages in het dak veroorzaakt, die door het aanbren
gen van nieuwe leien gerepareerd moesten worden. Aan den 
achtergevel, die veel aan de zon is blootgesteld, behoeft de verf
laag op paneelen, vensterbanken, balcons e.d. thans dringend 
vernieuwing. 

Ter vergrooting van de bergruimte zijn op de hoogste verdieping 
nieuwe houten kasten aangebracht, waardoor plaats voor 25 
strekkende meter is verkregen, die aanstonds door nieuw 
verworven archieven in beslag is genomen. In de beneden-etage 
is een dubbel stalen rek opgesteld, waarvoor het materiaal nog ter 
beschikking stond. 

De belangrijkste werkzaamheden, door de kommies in het afge
loopen jaar verricht, waren: het uitzoeken en ordenen van het 
zeer omvangrijk geworden archief der Vereeniging; het verplaat
sen van een groot aantal kleine archieven, waardoor deze een 
betere opstelling kregen; het uitzoeken en opsteilen van de nieuw 
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verworven archieven; het aanbrengen van nieuwe banden om de 
registers van het archief der Maatschappij van Nijverheid en 
Handel, en het ordenen en inventariseeren van de bij ons bewaar
de archieven van een aantal afdeelingen van de Vereeniging ter 
bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland 
(1851-1902) en van departementen van de Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering der Nijverheid (zie Bijlage VII, VIII). 
In de opstelling en de verzorging van de in de depots in de Colenzo
straat en de Hilversumsche straat bewaarde archieven werd geen 
wijziging gebracht. 

Ret aantal bezoekers van het Archief onderging weinig ver
andering. Verschillende personen kwamen voor de bestudeering 
van klein ere onderwerpen. Een uitvoerig onderzoek werd inge
steld in het Archief van de Maatschappij van Nijverheid en 
Handel naar vormen van cultuurtechnischen arbeid in ons land 
in vroeger tijden. Herhaaldelijk ook werden de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek bij ons gedeponeerde bescheiden geraad
pleegd door ambtenaren van dit Bureau. 

Van de aanwinsten, in den loop van 1942 verworven, waarvan 
de volledige lijst hieronder is opgenomen, mogen afzonderlijk 
genoemd worden: de archieven van twee cultuurmaatschappijen, 
in Ned. Oost-Indie werkzaam - waarvan Hendrik Muller Szn. te 
Rotterdam de eerste directeur is geweest -, benevens eenige klei
nere collecties, aIle afkomstig uit de nalatenschap van diens zoon 
Mr. S. Muller Hzn., te Rotterdam, en geschonken door zijn klein
zoon, den heer Hendrik Muller te Amsterdam; en de aanvulling 
van de reeds bij ons gedeponeerde oude archieven van de Dok- en 
Werf-maatschappij Wilton-Fijenoord, teSchiedam, en de daaraan 
voorafgegane Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw 
"Fijenoord" N.V. Deze laatste aanvulling bevatte 36 groote 
kisten archiefmateriaal, loopende over de jaren van v66r 1912 
tot 1924, dat thans gerangschikt en in rekken opgesteld gemakke
lijk te hanteeren is. Het was ons zeer welkom, als tegemoetko
ming in de kosten van administratie en bewaring van deze 
collectie een belangrijk bedrag van de deponente te mogen 
ontvangen. 

De lijst der aanwinsten voIgt thans: 
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1. Aanvulling van het archief der D 0 k- e n W e r f
M a a t s c hap p ij Wi 1 to n-F ij en 0 0 r d, te Schie
dam. Deze aanvulling bevat administratieve bescheiden 
nit de periode tot 1912 en de correspondentie over de jaren 
1913-1924. Een tweede aanvulling omvattende archief
materiaal van de periode 1924--1930 is toegezegd. 

2. Aanvulling van het archief der fir m a J. J. deL a n
g e & Zoo n, destijds zeepfabrikante te Alkmaar, 
omvattende de laatste 20 jaar van het bestaan der onder
neming. Riermee is het geheele bedrijfsarchief van deze 
firma, welker oud-archief reeds in 1938 werd verworven, 
in het bezit gekomen van onze Vereeniging. 
Geschenk van Dr. P. W. de Lange, te 's-Gravenhage. 

3. Archief van de CuI t u u ron d ern e min g Way 
Lima, 1891-1909 (1911). Zie Bijlage II. 
Geschenk van den Reer Rendrik Muller, te Amsterdam. 

4. Archief van de CuI t u u ron d ern e min g K e~ 
don g don g. 1894--1903 (1908). Zie Bijlage III. 
Geschenk van den Heer Hendrik Muller, te Amsterdam. 

5. Eenige stukken bevattende correspondentie betreffende 
zaken in de Lampongsche districten, 1892-1900. Zie 
Bij1age IV. 
Geschenk van den Heer Hendrik Muller, te Amsterdam. 

6. Archief van de Commanditaire Vennootschap B 1 a n
k e r t & Co., 1891-1911. Zie Bijlage V. 
Geschenk van den Heer Rendrik Muller, te Amsterdam. 

7. Stukken betreffende een geldleening door R. van Gilse 
van de 0 n tar i 0 F r u i t Far m in Ontario gesloten, 
1896-1907. Zie Bijlage VI. 
Geschenk van den Heer Hendrik Muller, te Amsterdam. 

8. Een verzameling staten, gediend hebbende als grondmate
riaal voor de statistiek der belastingen, 1927-1931. 
Afgestaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek, te 
's-Gravenhage. 

9. Negen koopmarlsboeken, afkomstig van handelaren te 
Groenlo, 1ge eeuw. Deze schenking is in het Jaarverslag 
over 1941 reeds aangekondigd. 
Geschenk van den Reer C. C. V. Pliiger, te Groenlo. 
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Voorts werden ten geschenke ontvangen de volgende kleinere 
aanwinsten: 

a. Een aantal bewijzen van aandeelen in z.g. Poyaisian 
Land Grants en van stukken van de Poyais Loan uit de 
jaren van 1820 en 1830. 

De "staat" Poyais heeft tusschen 1820 en 1840 de Londen
sche geldmarkt herhaaldelijk aangesproken, eerst voor 
staatsleeningen uitgegeven door Gregor I, Sovereign Prince 
of Poyais, later voor grondbewijzen door z.g. Poyaisian 
Land Grants van stukken varieerimd tusschen 20 en 
1000 acres. Volgens de omschrijving moet Poyais gelegen 
hebben in het tegenwoordige Honduras aan de kust, ten 
Noorden van wat ook thans nog weI het Mosquito Territory 
in Nicaragua heet. In hoeverre daar van werkelijke land
concessies sprake is geweest, is mij niet duidelijk gebleken. 
Zeker is echter weI, dat een staat Poyais nooit bestaan 
heeft en dat de in naam van dien staat verrichte uitgifte 
van leeningen en grondbewijzen weinig anders dan zwendel 
is geweest, waardoor vele koopers bedrogen zijn uitgeko
men. J. H. Clapham, in zijn Economic History of mode," 
Britain, I8zo-I8so (Cambridge 1926), spreekt in dit ver
band (p. 493) van "the mythical republic of Poyais". 

b. Een huishoudboek van 1660. 
c. Verschillende bescheiden betreffende Leerdam : 

1. Vidimus van schout, burgemeesteren en schepenen 
van Utrecht d.d. 8 Maart 1600 van een oorkonde 
betreffende Leerdam en Schoonderwoerd, 1428. 
Perkament. 

2. Handvesten en privilegien, door Hertog Aemoud 
van Gelre gegeven aan de stad en het graafschap 
Leerdam en de heerlijkheid Schoonderwoerd, op 20 
Sept. 1428 (18e eeuwsche copie) . 

3. Keuren van Leerdam (20e eeuwsche copie) . 
4. Een dossier over de glasindustrie in Nederland. 

Geschenk van den Heer A. W. lJzerman, te 
's-Gravenhage. 

d. Een aantal gedrukte Engelsche verkooplijsten, op som
mige waarvan de prijzen zijn ingevuld, 1839-1840. 



BALA N S OP 31 DECEMBER 1942 

ACT IVA 

Ras Archief . . 
Ras Econ.-Hist. 
theek. . . . . . 

Biblio-
j 16.89 

- 13.46 
---j 30.35 

Post cheque & Girodienst . - 4.436.06 
Amsterdamsche Bank N.V. Gewone 

507.73 Rekening ... 
Amsterdamsche 
ning B .... 
Effecten 

Bank N.V. Reke-

Te verrekenen bedragen . 
Voorraad Eigen Werken . 
Gebouw- en Archiefinrichting 
Archief-gebouw . . . . . . 

53.42 
- 2.610.-

122.15 
74.-
1.

. - 15.550.-

j 23.384.71 

PASSIVA 

Crediteuren. . . . . . . . . . . t 398.39 
Hypotheek ........... - 10.000.-
Reserveering Publicatie Buiten
landsche Handelspolitiek. 
Reserveering voor uitgave van 
Jaarboek 1943 . 
Archieffonds . . 
Fonds Person eel. 
Boekenfonds .. . 
Subsidie voor publicatie aandeelen
register V. O. C ..... - 1.000.
Reserveering voor idem - 1.000.-

- 4.010.-

- 2.000.-
- 2.100.-
- 2.145.-

53.42 

---- - 2.000.-
Winstsaldo vorige jaren j 983.63 
Nadeelig saldo 1942 . . - 305.73 

677.90 
I' 

t 23.384.71 w 
~ 
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VERLIES EN WINSTREKENING 

Algemeen: 
Bureaukosten Secretariaat 
Bureaukosten Penningmeester. 
Salaris boekhouder. 
Drukwerk ...... . 

Gebouw den Haag: 
Licht .. . 
Vuur .. . 
Onderhoud 
Telefoon . 
Waterleiding 
Gas .. .. 
Onderhoud tuin . 
Schoonhouden . . 
Afschrijving Archiefgebouw 

Arc hie f den H a a g: 
Bureaukosten . . . . . 
Bindwerk .•.. . . . 
Reis- en verblijfkosten . 
Vervoerkosten. . . . . 
Huishoudelijke artikelen 
Onderhoud archiefinrichting. 

Per son eel den H a a g: 
Salaris Directeur: Prof. Posthumus 

DEBET 

Dr. J. C. Westermann 

Salaris Commies . 
Reis- en verblijfkosten . 

Zegels Ouderdomsrente . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering 
Fonds Personeel . . . . . . . . 

E con 0 m i s c h-H i s tor i s c h e Bib I i 0 the e k: 
Bibliotheek . . . . . . 
Bureaukosten . . . . . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse . 

" Assistente 
Concierge . 
Vuur. 
Licht . . 
Gas .. 
Te1efoon 
Waterleiding 
Onderhoud . 

" 
tuin . 

Vervoerkosten . 
Bindwerk ... 
Schoonhouden . 
Drukwerk ... 

291.67 
1.000.-

1.248.94 
554.-

18.47 
34.85 

100.-
37.09 

19.91 
163.40 
140.91 
78.03 
22.80 
11.90 
56.50 

131.17 
450.-

190.31 
10.-

223.85 
54.70 
14.59 
34.55 

1.291.67 

1.802.94 
58.90 

107.30 
75.-

661.71 
185.93 
112.85 

1.200.-
320.-
468.-
546.75 
141.46 
69.'~8 

247.81 
52.15 
59.51 
30.15 
29.97 
10.80 
47.55 
62.10 

Tl'allsporteeren. • . 

I 190.41 

1.074.62 

528.-

3.335.81 

4.246.721 
t 9.375.56 
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o V E R HE T J A A R 1942 

Contributie Leden . . . 
Bijdragen Donateurs . . 

Publicatiefonds 
" Begunstigers. 

Bewaarloon Archieven. . 

CREDIT 

Subsidie Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
Subsidie Gemeente Amsterdam . . 
Verkoop van dubbe!en . . . . . 
Verkochte Jaarboeken en Werken 
Verkoop dee! II van de Werken . 
Subsidie ten behoeve van dee! 11 van de Werken 
Winst op Effecten 

Nadeelig saldo 1942 .. , . . . . . . . . . . . 

• 

Transporluren . . • . . • 

3.300.-
345.-
675.-

5.-
1.010.-
3.000.-
4.500.-

558.29 
\56.95 
744.-

1.802.30 
180.-
305.73 

t 16.582.27 
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VERLIES EN WINSTREKENING 

Jaarboeken en Werken: 
Reserveering voor deel 12 del' Werken. 
Reserveering voor Jaarboek 1943 ... 

Transport 

1.000.-
2.000.-

Uitgaven voor publicatie pamfletten tuJpenbandeJ (deeJ 11 der Werken). , 

Diversen: 
Assurantie 
Belasting. 
Interest .. 
Ziekenfondspremie . 
Uitkeeringen 
Onvoorzien . . . . 

f 9.375.56 

- 3.000. 
- 2.584.4 

208.9 
448.49 
331.09 

72.42 
500. 

61.25 

f 16.582.27 
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OVER HET JAAR ]942 

Transport ... t 16.582.27 

f 16.582.27 



BEGROOTING 1943 

ONTVANGSTEN 

I. Contributie leden . . f 
2. Contributie donateurs -
3. Contributie nieuwe 

leden ....... -
4. Verkoop jaarboeken, 

Werken en dubbelen. -
5. Verkoop nieuwe pu

blicaties . . . . . . 
6. Subsidie Departement 

van O. W. en K.. . 
7. Subsidie gemeente 

Amsterdam .... 
8. Contributie donateurs 

Publicatiefonds . . . -
9. Vergoeding voor het 

bewaren van archieven -
10. Boekenfonds 
11. Effecten 
12. Interest . 

3.100.-
325.-

48.-

150.-

p.m. 

3.000.-

5.500.-

675.-

30.
p.m. 
20.-
90.-

Totaal 

N adeelig saldo . 

f 12.938.- (f 13.695.-) 

3.110.-1) 

f 16.048.-

I) Waartegen blijkens de Verlies- en Winstrekening gereserveerd is ten behoove 
van Jaarboek 1943 en deel 12 der Werken in totaal t 3000.- . 
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I. Algemeen: 
I . Secretariaat . . 
2. Penningmeester . 
3. Drukwerk . . . 
4. Contributie Ned. Co

mite voor Geschiedk. 
Wetenschappen .. 

5. Salaris boekhouder 
6. Uitkeering 
7. Belasting. . . . . 

UITGAVEN 

t 20.-
50.-
40.-

50.-
150.-
500.-
500.-

t 1.310.- (f 1.059.-) 

II. Arc hie f g e b 0 u w t e 's!G r a v e n h a g e : 
8. Schoonhouden . 130.-
9. Licht .. . 

10. Vuur .... ' . 
11. Onderhoud . . . 
12. Schilderen houtwerk 

achtergevel . 
13. Telefoon. . . .. . 
14. Waterleiding . 
15. Tuinonderhoud . 
16. Gas .... 
17. Inrichting . 
18. Afschrijving archief

gebouw .. 
19. Molestverzekering . . -

III. Arc hie f: 
20. Handschriften en do-

cumenten . .. t 
21. Bureaubehoeften 
22. Vervoerkosten . 

Transporteeren . t 
E CGN. · HIST. JAARBOEK. xxn . 

20.-
165.-
100.-

240.-
80.-
25.-
70.-
15.-

. 150.-

450.-
10.-

p.m. 
100.-
50.-

150.-

t 1.455.- (f 1.l15.-) 

24 
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Transport. . . . I 150.-
15.-

225.-
120.-

23. Bindwerk . . . 
24. Reis- en verblijfkosten -
25. Assurantie . . . . . -
26. Huishoudelijke arti-

kelen . . ..... - 20.-
27. Archiefcommissie . . p.m. 
28. Onderhoud archiefin-

richting . . . . . . - 30.-

IV. Per son eel: 
29. Directie . . .. I 1.200.-
30. Commies: salaris 

reiskosten. . 
verblijfkosten 

31. Ouderdomsrente 
32. Ziekte- en ongevallen

verzekering. . . 
33. Fonds Personeel. 

V. Pub 1 i cat i en: 
34. Publicatie-commissie. 
35. Jaarboek XXII . 
36. Honorarium 
37. Verzending. . . 

1.250.-
350.-
204.-
50.-

100.-
75.-

p.m. 
- 3.000.-

300.-
150.-

I 560.- (f 475.-) 

I 3.229.- (f 3.296.-) 

I 3.450.- (f 3. 100.-) 

VI. E con 0 m i s c h-H i s tor i s c h e 
Bibliotheek: 

38. Boekenfonds . . 
39. Aankoop boeken 
40. Bindwerk . . . 

Transporteeren . I 

p.m. 
800.-
50.-

850.-
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Transport. I 
41 . Bureaukosten . 
42. Huishoudelijke uitga-

yen 
43. Salaris Bibliotheca-

resse. 
44. Salaris assistente 
45. Vergoeding bij~ondere 

werkzaamheden . 
46. Concierge 
47. Vuur 
48. Licht 
49. Gas 
50. Telefoon . 
51. Waterleiding 
52 .. Schoonhouden 
53. Onderhoud . 
54. Assurantiel . 
55. Vervoerkosten 
56. Drukwerk 

VII. I n t ere s t : 
57. Interest . . . . . 

VIII. 0 n v 0 0 r z i e n e 
uitgaven: 

58. Onvoorziene uitgaven t 

Totaal uitgaven . 

850.-
200.-

125.-

1.500.-
600.-

250.-
624.-
450.-
160.-
75.-

300.-
55.-
50.-

100.-
80.-
75.-
50.-

t 5.544.- (f 4.513.-) 

400.- - 400.- (- 800.-) 

100.- - 100.- (- 100.-) 

t 16.048.- (f 14.458.-) 



BIJLAGE I 

CIRCULAIRE BEVATTENDE RICHTLIJNEN BETREFFENDE 
HET SCHIFTEN EN BE WAREN VAN BEDRIJFSARCHIEVEN, 
VERZONDEN DOOR DEN DIRECTEUR IN DEN AANVANG 

VAN 1943 

M. H. 

Ik neem de vrijheid mij tot U te wenden in verband met de mogelijk
heid, dat zich in Uw bedrijf problemen voordoen ten aanzien van het 
bewaren, dan weI opruimen, van oud archiefmateriaal. 

Het is stellig in den geest des tijds. - en wordt dan ook van over
heidswege met aandrang verzocht - om thans over te gaan tot het 
wegdoen van oud archief, opdat dit ter beschikking kan komen voor 
de vervaardiging van nieuw papier. Nochtans is het een zaak van 
algemeen be lang, dat hierbij gehandeld worde met oordeel des onder
scheids. Veel immers wat in direct economisch opzicht overbodig is 
geworden, kan van historisch stand punt beschouwd in hooge mate 
waardevol zijn. Het moet daarom naar mijn meening voor de histo
rische traditie van het Nederlandsche yolk schadelijk geacht worden, 
indien het bedrijfsleven ertoe zou besluiten zulk belangrijk materiaal 
aan de vernietiging prijs te geven. 

De kracht van ons land wortelt voor een aanzienlijk deel in zijn 
economisch leven, in de tallooze ondernemingen op het gebied van 
landbouw, industrie, scheepvaart, handel, bank-, assurantiewezen e.d., 
die het in de tweede helft der 19de en in de eerste decennien van d,eze 
eeuw tot een bloeienden staat hebben gemaakt. Vele waardevolle 
gegevens, waaruit eenmaal de geschiedenis van ons yolk beschreven 
moet worden, zijn nog te vinden in de archieven van bedrijven, die in 
de genoemde periode gewerkt hebben. 

Reeds te veel belangrijk materiaal is er voor de economische ge
schiedenis uit vroeger tijden verloren gegaan. In de hoop te kunnen 
bewerken, dat hetgeen thans nog aanwezig is, voor de toekomst be
houden blij£t, heb ik - uitgaand van een grondige ervaring op dit 
gebied, ook in overleg met anderen, die ter zake bevoegd zijn, - een 
korte handleiding samengesteld, die ik U zou willen verzoeken voor 
het bewaren en schiften van Uw bedrijfsarchieven te' volgen. Gaarne 
ook houd ik mij bereid U voor bijzondere gevallen van advies te dienen. 

, 
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RICHTLIJNEN TE VOLGEN BIJ HET SCHIFTEN EN BEWAREN 

V AN BEDRIJFSARCHIEVEN 
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I. Alle archieven, die van de 19de eeuw (en vroeger) dateeren, dienen 
zoo goed mogelijk geordend bewaard te worden. Ret materiaal be
treffende die periode is reeds z66 schaarsch geworden, dat het in 
het algemeen zin he eft a lles wat nog aanwezig is, voor vernietiging 
te behoeden. 

2. Voor de 20ste eeuw heerscht daarent egen veelal een overvloed van 
papieren, waarvan een groot gedeelte het bewaren niet waard is 
en waarvoor dus een schifting wenschelijk en zelfs noodzakelijk 
moet heeten. In het algemeen dient bewaard te worden alles 
wat onmisbaar is voor het begrijpen en kennen van de inrichting 
en den algemeenen gang van het bedrijf. Bewaard moe ten dus wor
den: 
a. de oprichtingsstukken e.d., 
b. eventueele notulen- en resolutieboeken, 
c. de series der boofdboeken van de boekhouding, 
d. de jaarstukken, jaarverslagen, eventueel ook kwartaal- en 

maandrapporten, staten van productiecijfers, arbeidsloonen, 
personeelsgetallen . enz., 

e . . belangrijke rapporten en memoranda van specialen (bijv. tech-
nischen) aard, kostprijsberekeningen e.d., 

I. stukken betreffende belangrijke wijzigingen in het bedrijf, 
g. briefcopieboeken, 
h. een keuze uit de ontvangen (eventueel ook uit de verzonden) 

brieven, 
z. contracten. 
Quitanties, rekeningen, girobiljetten e.d. zijn - afgezien van den 
hierbij in acht te nemen wettelijken termijn - voor historisch 
onderzoek in het algemeen van minder belang, zoodat vernietiging 
daarvan doorgaans zonder schade kan geschieden. Uiteraard vor
men bijzondere gevallen soms een uitzondering op dezen regel. 

3. Voor opberging is het gebruik van stevige mappen aan te bevelen 
en dat van volstrekt droge bewaarruimten noodzakelijk. 

4. Een goede ordening en bet opmaken van een globalen inventaris 
bevorderen het raadplegen en dikwijls het behoud van het be
waarde. 

N.B. Voor bepaalde gevallen is het Ned. Economisch-Ristorisch Ar
chief bereid tegen vergoeding ook de zorg voor het bewaren van 
nieuwere archieven op zich te nemen. 
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BIJLAGE II 

GLOBALE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER 
CULTUURONDERNEMING WAY-LIMA 

I. Notulenboek 1892-1909. 
2. Copieboeken 1892-1903. 
3. Grootboeken 1892-1909. 
4. Journaal 1892-1894. 
5. Memoriaalboeken 1895-1909. 
6. Kasboek 1892-1901. 
7. Balansen 1892-191 I. 
8. Brieven 1891 en 1892. 
9. Financieele bescheiden 1891-1892: Statuten en oprichting der 

N.V., wissels en kwitanties, 
rekening-courant met W. Suermondt Wzn. 1891-92, 
rekening-courant met G. M. Andreas 1891-1892, 
werkstaten 1892. 

10. Brieven en copiebrieven 1893, wissels en kwitanties. 
1 I. Brieven en copiebrieven 1894, wissels en kwitanties . 
12. Brieven en copiebrieven 1895, wissels en kwitanties. 
13. Brieven en copiebrieven 1896, wissels en kwitanties, werkstaten. 
14. Brieven en copiebrieven 1897; wissels en kwitanties, werkstaten. 
15. Brieven en copiebrieven 1898, wissels en kwitanties, werkstaten. 
16. Brieven en copiebrieven 1899, wissels en kwitanties, werkstaten, 

kasstaten en verkooprekeningen. 
17. Brieven en copiebrieven 1900, wissels en kwitanties, werkstaten . 
18. Brieven en copiebrieven 1901, wissels en kwitanties, werkstaten, 

verkooprekeningen. 
19. Brieven en copiebrieven 1902, wissels en kwitanties, werkstaten, 

rekening courant, kasstaten. 
20. Brieven en copiebrieven, 1903 wissels en kwitanties, werkstaten , 

kasstaten. 
21. Brieven en copiebrieven 1906, wissels en kwitanties, werkstaten . 
22. Brieven en copiebrieven 1906, kasstaten en werkstaten. 
23. Brieven en copiebrieven 1907, werkstaten. 
24. Brieven en copiebrieven 1908, werkstaten, kasstaten, verkoop

rekening. 
25. Brieven en copiebrieven 1909/1910, kasstaten, werkstaten. 
26. Brieven van en aan G. M. Andreas en J. R. Andreas, en verant

woordingsstukken G. M. en J. R. Andreas 1891-1894. 
27. Brieven aan en van Jhr. A. W. J. Graafland, aan en van E. G. A. 

Halewijn, aan en van diverse employes, 1893, 1894, 1895. 
28. Kwitanties (G. M. en J. R. Andreas) 1894, kwitanties (E. G. A. 

Halewijn en Jhr. A. W. J. Graafland) 1894. 
29. Verzonden telegrammen. 
30. Brieven van Hendrik Muller Szn. en van S. Muller Hzn. 1891-1894. 
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31. Correspondentie met Commissarissen 1892-1895, 
brieven van en aan D. Burger Dzn. 1892-1893, 
brieven van de fam. Andreas 1892, 
brieven van A. Waardenburg 1896, 
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brieven van en aan ambtenaren te Buitenzorg in de Lampongs 
1891-1893, 
brieven van en aan diversen 1891-1896. 

32. Statuten del' cultuuronderneming Way-Lima 1892, gew. 1901, 
gew. 1905. . 

33. Aanschaffing autocars. 
34. Prospectussen, inschrijvingsbiljetten aandeel- en obligatiehou

ders, 
contracten met obligatiehouders, 
correspondentie over de winstbewijzen del' Lampong Cultuur 
Maa tscha ppij 1909-1910, 
jaarverslagen 1892-1908. 

35 . Procuraties voor vergaderingen, 
mantels van obligatien der leening 1897. 

36. Dagbladen met advertenties der vergaderingen van aandeel
houders. 

37. Gedeponeerde afgestempelde aandeelbewijzen (3 gewone en 3 pre
ferente). 

38. Diverse oude papieren over Way-Lima, Kedongdong, Way
Ratai, Tandjong-Karang. 

BIJLAGE III 

GLOBALE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER 
CULTUURONDERNEMING KEDONGDONG 

1. Notulenboek der Cultuur Maatschappij Kedongdong 1894-1903. 
2. Statu ten, advertenties van vergaderingen, lijsten van aandeel-

houders en jaarverslagen. 
3. Brieven 1894 en 1895. 
4. Brieven, uittreksel· kasboek, werkstaten en wissels 1896. 
5. Brieven, copiebrieven, uittreksel kasboek, werkstaten en wissels 

1897. 
6. Brieven, copiebrieven, uittreksel kasboek, werkstaten en wissels 

1898. 
7. Brieven, copiebrieven, uittreksel kasboek, werkstaten en wissels 

1899. 
8. Brieven, copiebrieven, kasstaten, werkstaten en wissels 1900. 
9. Brieven, copiebrieven, rekening courant, verkooprekening, werk

staten en wissels 1901-1903. 
10. Ontvangen en verzonden telegrammen, brieven van de Directie. 
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11. Brieven van en aan den beer Van Broekbuyzen, 
brieven van en aan den beer Piepers, 
brieven van en aan diversen, 
financieele verantwoording van en aan den beer Suermondt, 
wissels en kwitanties. 

12. Copieboeken 1896-1908. 
13. Journaal 1895-1897. 
14. 3 aandeelbewijzen. 

BIJLAGE IV 

CORRESPONDENTIE BETREFFENDE ZAKEN IN DE 
LAMPONGSCHE DISTRICTEN 

/ 

1. Particuliere brieven 1892-1894. 
2. Copie boeken 1893-1900. 

BIJLAGE V 

GLOBALE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP BLANKERT & Co 

1. Notulenboek 1891-1906. 
2. Register van aandeelbewijzen. 
3. Bewijzen van aandeel 1891. 
4. Brieven en copiebrieven 1891-1896. 
5. Brieven en copie brieven 1898-1911. 
6. Grootboek 1891-1896. 
7. Journaal 1891-1869. 
8. Proefbalansen 1890-1894, 1895-1898. 
9. Balansen 1890-96. 

BIJLAGE VI 

STUKKEN BETREFFENDE EEN GELDLEENING GESLOTEN 
DOOR ROBERT VAN GILSE VAN DE ONTARIO FRUIT 

FARM, IN ONTARIO 

1. Brieven aan en van Robert van Gilse, Nov. 1896-1 Jan. 1906. 
2. Brieven aan en van Robert van Gilse, Jan. 1907-Juli 1907. 
3. Gedrukte akten der geldleening, jaarverslagen, kwitanties. 
4. Inscbrijvingsbiljetten 1896. 
5. Biljetten wijziging opricbtingsakte 1907. 
6. Register van obligatiebouders. 
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7. Ongezegelde en ongenummerde obligatien en coupon bladen 1896. 
8. Betaalde coupons Rob. van Gilse. 
9. Grootboek 1898-1906. 

10. J ournaal 1898-1906. 
11. Kasboek van Commissarissen der Geldleening 1896-1907. 

BIJLAGE VII 

INVENTARISSEN VAN DE OUDE ARCHIEVEN VAN EENIGE 
DEPARTEMENTEN DER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPI] 

TOT BEVORDERING DER NIJVERHEID 1) 

a. Departement Delft. 
I. Notulenboek vergaderingen van de Oeconomische Tak der We

tenschappen. classis Delft 1778-1780. 
2. Notulenboek vergaderingen van de Oeconomische Tak der We

tenschappen. classis Delft 1781-1786. 
3. Notulenboek van de vergaderingen der Commissie voor den 

Koophandel. Colonien. Handwerken en Fabricquen 1778-1789. 
4. Notulenboek van de vergaderingen der Commissie voor den 

Koophandel. Colonien. Handwerken en Fabricquen 1789-1825. 
5. Notulenboek Bestuursvergadering 1836-1852. 
6. Notulenboek Bestuursvergadering 1853-1859. 
7. Notulenboek Bestuursvergadering 1859-1860. 
8. Notulenboek Bestuursvergadering 1860-1888. 
9. Notulenboek Gewone vergadering 1836-1852. 

10. Notulenboek Gewone vergadering 1856-1883. 
11. Presentieboek vergaderingen 1869-1883. 
12. Algemeene Vergaderingen (convocaties. ingekomen stukken) 1873 

-1879. 
13. Gedrukte verslagen van de algemeene vergaderingen 1857-1888. 
14. Copieboek 1875. 
15. Ingekomen stukken 22 portefeuilles 1777-1888. 
16. Pakje gedrukte beantwoorde prijsvragen. 
17. Catalogus (h.s.) van geschreven en gedrukte stukken toebehoo

rende aan de Ned. Mij. tot bevordering der Nijverheid. te Delft 
1777-1872. 

18. Overdrukken van artikelen van Dr. L. Bleekrode. 
19. Maten en gewichten. door Prof. Ch. M. Scholten. 
20. Beantwoording prijsvraag no. 592: Koppelschroeven. 
21. Portefeuille bestekken 1882. 
22. Congres d'Electricite 1882. 
23. Staat aangaande den landbouw 1850-1852. 

1) Voor den inventaris van het archief der Maatschappij zelve. zie Econ. Rist. 
JaaTboek XI en XII. 
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24. 4 biljetten van de tentoonstelling van decoratief aardewerk, ge
bakken en cementtegeIs, gebrand gIas, 1885. 

25. Internationale tentoonstelling van Ambachtswerktuigen (3 pak
ken) 1907. 

26. Gedrukte programma's en verslagen van het Nijverheidscongres, 
1856, 1861. 1869. 

27. Handelingen van het Nijverheidscongres, 1860, 1861, 1862, 1865-
1876. 

28. Officieele mededeelingen (gedrukt) 1889, 1891, 1893-1898. 
29. Diverse gedrukte programma's van tentoonstellingen. 
30. De Nijverheid, Wekelijksche courant 1893. 
31. Economisch tijdschrift 1888, 1890, 1902, 1903, 1905. 

b. Depat'tement 's-Gt'avenhage. 
1. Rapporten en versiagen van de Oekonomische Tak 1778- \787. 
2. Register der notulen 1803-1807. 
3. Ingekomen stukken 1871-1872 port. 
4. Ingekomen stukken 1879 port. 
5. Ingekomen stukken 1884 port. 
6. Ingekomen stukken 1887-1889 port. 
7. Stukken en bescheiden van den Heer Berkhout waarn. secretaris 

1886. 
8. Jaarrekeningen 1901-1905. 
9. Ingezonden staten van gewassen en voortbrengselen van den 

landbouw 1844-1860. 
10. Visscherij tentoonstelling 1867. 
lOa. Visscherij tentoonstelling kwitanties 1867. 
11. Werkeloosheid, Brandspuiten, Haven van Scheveningen, Onder

wijs, Cooperatieve Vereenigingen. 
12. Herbarium Vivum van J . E . van der Trappen 1839, 2 dIn. 
13. Herbarium Vivum (gedroogde planten) van J. E . van der Trappen. 

c. Departement Schiedam. 
1. N otulen boek afdeelingsvergadering 1883-1893. 

d. Departement Purmet'end. 
l. 1 pak ingekomen stukken 19 t5. 

e. Departement Alkmaar. 
1. N otulen boe k Bestu ursvergadering 1854-1861. 
2. N otulenboek bestuursvergadering 1887-\903. 

t. Depat'tement Zierikzee. 
1. Notulenboek bestuursvergadering 1857-1859. 
2. Notulenboek bestuursvergadering 1859-1864. 
3. N otulen boek bestuursvergadering 1864-1877. 
4 . Notulenboek bestuursvergadering 1878-1891. 



BIJLAGEN BIJ HET VERSLAG OVER 1942 379 

5. Notulenboek afdeelingsvergadering 1871-1881. 
6. Ingekomen stukken 5 portefeuilles 1857-1891. 
7. Notulenboek ledenvergadering 1892-1909. 
8. Rekening en verantwoording 1908-1909. 
9. Notulenboek der commissie tot oprichting van een bad- en 

zweminrichting 1893-1894. 
10. Beschrijving van den kapitalen kustlichttoren staande aan de 

westzijde van het eiland Schouwen z.j. 

g. Departement Tilburg. 
1. Notulenboek bestuursvergadering 1860-1872. 
2. Notulenboek afdeelingsvergadering 1860-1884. 

BIJLAGE VIII 

INVENTARISSEN VAN DE ARCHIEVEN VAN TWEE 
AFDEELINGEN DER VEREENIGING TER BEVORDERING 

VAN FABRIEK- EN HANDWERKSNIJVERHEID IN 
NEDERLAND 

a. Aldeeling ·s-Gravenhage. 
1. Notulen Hoofdbestuur 1851-1902. 
2. Notulenboek Bestuursvergadering 1851-1859. 
3. Notulenboek Bestuursvergadering 1859-1873. 
4. Notulenboek Bestuursvergadering 1874-1902. 
5. Notulenboek Afdeelingsvergadering 1851-1857. 
6. N otulenboek Afdeelingsvergadering 1858-1864. 
7. Notulenboek Afdeelingsvergadering 1865-1875. 
8. Notulenboek Afdeelingsvergadering 1875-1898. 
9. Notulenboek Afdeelingsvergadering 1898-1902. 

10. Presentielijst 1884-1900. 
11. Presentielijst 1900-1902. 
12. Naamlijst der leden 1859-1860. 
13. Copieboek 1880-1881. 
14. Copieboek 1894-1900. 
15. Copie boek 1895-1902. 
16. In en uitgaande stukken (13 portefeuilles) 1864-1900. 
17. Rekening en verantwoording 1874-1880. 
18. Jaarrekeningen 1880-1905. 
19. Kwitanties 1900-1903. 
20. Gastentoonstelling 1886. 
21. Verslag over het bezoek. door daartoe uitgekozen werklieden. 

aan de tentoonstelling te Parijs in 1867 (h.s.) 
Circulaire aan de K. v. K .• hulp vragend voor inlandsche industrie 
(3 ex.). 
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Onderzoek omtrent de droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden 
en de Lauwerzee. 

22. Rapporten betreffende de ,lnternationale Tentoonstelling van 
voorwerpen voor het bedrijf en de huishouding van den hand
werkman, gehouden te Amsterdam 1869. 

23. Beantwoording der vragen omtrent het bakkersbedrijf, met circu
laires en vragen daartoe rondgezonden. 
Historisch overzicht der Vereeniging (fragment). 

24. Photographie en aanverwante kunstnijverheid, tentoonstelling 
1892. 

25. Rede van F. ¥aywald, De eerste ontginning van fabrijk- en hand
werknijverheid in 'Nederland (November 1854, Leerdam). 

26. Circulaires betreffende het voorstel tot fusie met de Maatschappij 
van Nijverheid. 
Wet (der Vereeniging) van 1890 en 1896. 
Catalogus van de voormalige bibliotheek der Vereeniging (1872). 
Rede van Mr. E. Fokker 1902 (5 ex.). 
Circulaires over bestekken van stoommachines aan polderbestu
ren 1899; idem aan gemeentebesturen met meer dan 10.000 in
woners. 

27. Reglement van orde van het Hoofdbestuur, 5 April 1878. 
Wet der Vereeniging 1851, 1866, 1868, 1875, 1888 (gebonden). 
"Creation et but de la Societe; statutes de la Societe" (h.s.) 

28. Gedrukte verslagen over de jaren 1853, 1856, ' 1857; 1863, 1866, 
1869, 1871, 1872, 1873-1885, 1887-1902. 

b. Afdeeling Utrecht. 
1. N otulenboek BestuUl'svergadering 1890-1902. 
2. Leden boek 1890-1902. 
3. Copieboek 1888-1895. 
4. Aanteekenboek van ingekomen en uitgaande brieven 1880-1900. 
5. Aanteekenboek van ingekomen en uitgaande brieven 1900-1902. 
6. Kasboek 1895-1903. 
7. Berichten uit de dagbladen, convocatiebiljetten enz. 1894-1902. 



BIJLAGE IX 

1. INHOUD VAN HET ARCHIEF DER NED. ZUID
AFRIKAANSCHE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ '). 

A. Afdeeling Algemeen betreffende de .oprich
tin g. d e r M ij : 

Twee portefeuilles onderhandelingen door concessionarissen gevoerd 
1884-'87. 

Een doos correspondentie, advertenti~n enz. van v66r en tijdens 
de oprichting. 

Een portefeuille overeenkomsten, ' correspondentie, telegrammen 
enz. van v. d. Wall Bake en Cluysenaer 1888-1891. 

Een portefeuille stukken van J. P. Moltzer betreffenderde oprich
ting. 

Notulen van het Transvaal-Comite, Vergaderingen ·l Mei 1884-4 
Nov. 1884. 

RaIDing der financi~ele uitkomsten van een spoorweg in de Trans
vaal van de Portugeesche Grenzen tot Nelspruit. Den Haag 7 Oct . 
1884: 

Een portefeuille stukken afkomstig van J. L. Cluysenaer. 
Twee portefeuilles correspondentie van diverse person en met jhr. 

Beelaerts van Blokland betreffende de oprichting. 
Een portefeuiUe diverse correspondentie betr. Delagoabaai Spoorweg. 

B. A f dee 1 i n g Com m iss a r iss e n. 
Twee dossiers notulen en punten van behandeling van commissaris

vergaderingen 1887-1907. 
Reglement van orde van den Raad van Commissarissen der N.Z. 

A.S.M. (11 ex.) . 

C. A f dee 1 i n g D ire c tie A m s t e r d a ID. 
Aantal 

nummers 
19 Bestuurders van het Delgingsfonds der N.Z.A.S.M. en Spaar

en Ondersteuningsfonds van het personeel der N.Z.A.S.M. 
1904-1906. 

30 Oprichting der Maatschappij, inschrijving, storting, coupons 
enz. 1887-1898. 

1) Zie het Jaarverslag over 1941. Het archief wordt bewaard in de Economisch
Historische Bibliotheek te Amsterdam, waar de volledige inventaris ter inzage Jigt. 
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Aantal 
nummers 

13 Correspondentie met regeering en regeeringscommissaris 
der Z.A.R. 1887-1904. 

4 Lijn op Portugeesch gebied 1887-1898. 
318 Personeelszaken 1887-1908 (onvolledig). 

1 Voorschot syndicaat groot t 6.000.000 Febr.-Sept. 1892. 
25 Geldbelegging Mei 1893-Sept. 1894 en 1899-1904 (on vol

ledig). 
10 Correspondentie met commissarissen der N.Z.A.S.M. 

1887-1909 (onvolledig) . 
32 Vervoer en corresp. met G. Pott 1890-1905 (onvolledig). 

2 AssurantH!n 1894, 1898 en 1899 (onvolledig). 
18 Diverse correspondentie (onvolledig). 

1 Dossier MoIster, Latorf en Reiman inz. surseance van beta
ling 1900-1903. 

2 Diverse leverantien 1899-1908 (onvolledig). 
4 Oost-Afrikaansche Compagnie 1887-1903. 

16 Correspondentie met Van Hattum en Co. 1888-1899. 
Stukken betr. Tramcontracten Aug. 1888. 
Aanvragen concessie spoorwegen in de O.V.S. Maart-April 
1889. 

3 Bestelde instrumenten 1888-1895. 
Patenten 1888-1890. 

8 Correspondentie met de Portugeesche Regeering, met den 
Heer G. A. A. Middelberg en met sectie-ingenieurs. 

4 Geopende Credieten 1890-1894 (onvolledig). 
8 Schuldbekentenissen, ambtenaren en beambten 1890-1899. 
2 Leverantien, obligatien en aandeelen 1887-1900. 

10 Stukken betr. touw, kabels, sleeptrossen, waterstations, reser
voirs, bassins, kranen, draaischijven, verfwaren, lakken 
enz. (onvolledig). 

60 Correspondentie met diverse personen en instanties o.a. 
C. L. Plate, Engelsche autoriteiten in de Kaapkolonie, F. C. 
Stoop, N. M. Rotbscbild en Z., Nationale Bank der Z.A.R., 
G. Pott, den Agent van bet Natalscbe Gouvernement,Bucknall 
Bros., Hansen en Scbroder,Mr. F. A. MoIster, Montague White, 
Labouchere en Reginald Statham, Villars en Ernst George, 
agent van O.V.S. te Londen, A. Goerz en Co., Ministerie van 
buitenlandsche zaken te 's Gravenbage, E. Grosclaude, Colo
nial Office te Londen, Dr. W. R. Bisschop, raadslieden te 
Londen, sir R. Solomon en Penn en Co. 

14 Correspond en tie betreffende de volgende zaken: regeling 
invoerrecbten voor de Z.A.R., Vaalrivierbrug, borgstelling 
voor Geveke en Co., huur van loods, bandelskade, admi
nistratie van het gebouw, het fonds tot het verkrijgen en 
verspreiden van kennis omtrent het Z.A~ recht, expositie van 



Aantal 
nummers 

BIJLAGEN BIJ HET VERSLAG OVER 1942 383 

materiaal op de Parijsche tentoonstelling in 1900, aanvragen 
om schadevergoeding door personeel, Tyne Valley Colliery Ltd. 

3 Portefeuilles betr. uitbetalingen, reglementen en mede
deelingen aan beambten en ambtenaren. 

10 Portefeuilles correspondentie i. v.m. spaar- en ondersteunings
fonds, crediteuren, Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, de As
sOclatie Cas sa, Voorschot Commissie, invaliden in Afrika, 
Wissel- en Effectenbank en diverse aangelegenheden. 

7 Portefeuilles betr. het arbitraal geding N.Z.A.S.M. contra 
J. C. van Hattum en Co. 

I Portefeuille stukken betr. geldverschaffing. 
2 Portefeuilles duplicaten der ontvangen mails. 
2 Portefeuilles processen verbaal van uitlotingen,opnemingen 

enz. 
3 Dozen kaarten alphabetisch gerangschikt i.v.m. personeel. 
3 Portefeuilles stukken betr. lijfrenten en pensioenen. 
2 Portefeuilles ad vie zen van Moltzer en rechtsgeleerden. 
2 Portefeuilles betr. de Deutsche Ost-Afrika Linie. 
3 Portefeuilles stukken betr. koop van meubelen enz. 

17 Portefeuilles stukken betr. personeel in Afrika en Europa. 
Portefeuille aandeelen. 

4 Portefeuilles verscbepingen, vervoer, zendingen in door
vracbt enz. 

16 Copieboeken van correspondentie der directie . 
. 1 Verzameling portretten van leden van person eel en fotogra

fieen van Zuid-Afrika. 
Dagboek van de directie der N.Z.A.S .M. 24 Mei 1884-11 
Juli 1884. 
Notulen van jaarlijksche en buitengewone vergaderingen 
van aandeelhouders, 13 Aug. 1887-:-3 April 1909. 
Portefeuille b evattende correspondentie van diverse personen 
in direct of indirect verb and met de N.Z.A.S.M. hoofd
zakelijk uit de jaren 1884-1892 . . 
Overeenkomsten en contracten. 
Portefeuille diverse stukken boofdzakelijk beheffende de 
N.Z.A.S.M. in den oorlog 1899-1902. 

23 Portefeuilles correspondentie betr. personeelszaken . 
25 Jaarverslagen over de jaren 1887-1907. 
47 Diverse gedrukte stukken bevattende o.a. concessies, statu

ten, overeenkomsten, instructies, bestekken, reglementen, 
verslagen, toelichtingen, memoranda, rapporten; alles i.v.m. 
bouw en exploitatie van verschillende spoorwegen in Zuid
Afrika. 
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D. A f dee lin g D ire c tie Pre tor i a. 
Aantal 

nummers 
9 . Porlefeuilles correspondentie directie Pretoria met directie 

Amsterdam. 
Porlefeuille rapporten van Volksraadcommissies ter inspectie 
van de werken der N.Z.A.S.M. 1891-1892. 

6 Porlefeuilles correspondentie, memories, verslagen, rappor
ten en dagboek van J. van Kretchmar van Veen over 
lotgevallen der N.Z.A.S.M. tijdens den oorlog in Zuid-
Afrika 1899-1902. . 
Porlefeuille rapporten van H. Burger, Du Buy en Westen
berg over de lotgevallen van den spoorweg tijdens den oorlog 
1899-1902. 
Portefeuille correspondentie in Zuid-Afrika met de regeering 
der Z.A.R. enz. over diverse zaken voortvloeiende uit den 
oorlog 1899-1902. 
Dagboek van J. C. van der Poel i899-1902. 
Porlefeuille stukken van G. A. A. Middelberg. 

E. A f dee lin g E x P 1 0 ita tie. 
Aantal 

nummers 
5 

57 
194 

1 
2 

36 
4 
2 

11 

1 
3 

1 
49 

6 

Diversen 1890-1894. 
Boekhouding. 
Personeel. 
Regeeringsaangelegenheden. 
Geldaangelegenheden. 
Materialen, diverse bestellingen. 
Op brengsten 1890-1 900. 
Mijnexploitatie. 
Aangelegenheden met Van Hattum en Co. 
Aangaande eigen en Porlugeeschen spoorweg en lossingspier 
te Louren~o Marques. 
Agentschap te Londen. 
Geneeskundige dienst. 
Running Power Kaapsche spoorweg. 
Selatispoorweg. . 
Correspondentie betr. algemeene zaken met den directeur, 
doorgaand verkeer en doorvrachten, Parkstation, de Vlak
laagte French Coal Mining Coy en de uitzending van am
bulances ten dienste van de Z.A.R. en den O.V.S. Sept. 1899-
Nov. 1899. 
Wekelijksche overzichten van M. P. Barendsen. 



Aantal 
nummers 

BIJLAGEN '-BI] HET VERSLAG OVER 1942 385 

26 Portefeuilles exploitatiestukken van diverse lijnen in de 
Z.A.R. 1891-1904. 

3 Exploitatiekassen 1893. 
Portefeuille uitkeeringstaten van exploitatie vanaf Jan. 
1898. 

5 Portefeuilles stukken van aanleg 1890-1898. 
11 Weekrapporten van algemeene dienst, weg en werken, mouve-

ment en handelszaken 1898-1902. 
1 Vreemde bestekken. 
9 Staten enz. van vervoer over de verscbillende lijnen. 
3 Stukken betreffende tarieven. 

Registers en inventarissen 1894-95. 
Balansstukken 1892-1900. 

2 Verzameling dienstorders 1894-1901. 
Stukken betreffende Nationale Bank, exploitatie, weg en 
werken enz. 
Afzonderlijk memoriaal van de exploitatiebescbeiden van 
den tramweg 1890. 

Gedrukte reglementen enz. : 
19 Diverse reglementen voor personeel i. v.m. treindiensten. 
7 Bijzondere bepalingen; wetten, voorschriften en kennisge

vingen i.v.m. de exploitatie van de verscbillende lijnen. 
9 Bepalingen omtrent de rechten en verplicbtingen van de 

beambten en ambtenaren der exploitatie. 
3 Regelingen i.v.m. vervoer over de diverse spoorwegen. 
3 Stukken i.v.m. rekeningen en rekenplichtig beheer. 

36 Dienstregelingen voor de verschillende spoorwegen der 
N.Z.A.S.M. 

51 Tariefbepalingen. 
19 Bepalingen voor doorgaand verkeer tussen Z.A.S.M.-spoor

wegen en de overige staten en kolonies van Zuid-Afrika. 
5 Tarieven enz. van verschillende stoombootlijnen. 

F. A f dee 1 i n g H 0 0 f din g e n i e u r: 
Aantal 

nummers 
11 Diversen (vervallen) 1887-1894. 
26 Aanleg Boekhouding 1887-1899. 
3 Regeeringsaangelegenheden 1887-1894. 

11 Geldaangelegenheden 1887-1894. 
21 Personeelszaken 1887-1898. 

7 Aangelegenheden Van Hattum en Co. 
10 Stukken betr. bouw en exploitatie van spoorwegen, rand

tram, telegraaflijnen en kolenmijn te Springs. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. XXII . 25 
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Aantal 
nummers 

5 Aansluiting bij Natalsche, Portugeesche en Kaapsche lijnen. 
2 Concessies voor aanleg van spoor- en tramlijnen. 

21 Spoorwegbouwmaterialen. 
Steenkolenonderzoek in Zuid-Afrika. 
Correspondentie inzake overdracht van geldelijke aangele
genheden aan exploitatie. 
Verzameling spoorweg- en landkaarten, plannen, grafische 
voorstellingen en albums van spoorwegonderdeelen. 

G. A f dee 1 i n g B 0 e k h 0 u din g. 
Aantal 

nummers 
6 Grootboeken 1887 tIm 1904. 

15 Journalen 1887 tIm 1909. 
18 Diverse rekening-courantboeken 1887 tIm 1908. 

1 Liquidatie N.Z.A.S.M. Labouchere Oyens en Co. 
35 Diverse memorialen 1887 tim 1904. 
11 Kassier- en kasboeken 1887 tim 1909. 
10 Diverse crediteurenboeken 1891 tIm 1902. 
11 Diverse debiteurenboeken 1895 tIm 1906. 

1 Stukken inz. Bucknall Brothers. 
1 Stukken inz. Deutsche Ost-Afrika Linie. 
5 Voorschottenboeken. 
6 Boekhouding van Spaar- en Ondersteuningsfonds. 
5 Boeken i.v.m. reservefonds. 

28 Stukken aangaande personeel. 
2 N.Z.A.S.M.-contracten van aanneming en levering. 
6 Bestelboeken 1892 tIm 1900. 
2 Agenda's betr. inkomende en uitgaande stukken. 
8 R egisters van inkomende en uitgaande stukken. 
2 Indices N.Z.A.S.M.-Aanleg. 
3 Justificatie, bescheiden en betalingen inz. J. C. van Hattum 

en Co. 
12 Klappers op den rekeningstaat, gedecedeerde bedragen enz. 
6 Zendingen van expediteurs in Nederland, Compagnie des 

Chargeurs Reunis en Deutsche Ost-Afrika Linie. 
2 Archief Boekhouding, Europa. 
3 N.Z.A.S.M. Uitkeeringen. 
7 Boeken aangaande effecten, contracten en boekhouding 

in het algemeen. 
7 Agenda, index, klapper en register van algemeene correspoD

dentie. 
9 N.Z.A:S.M. Associatie-kassa. 
5 Index op de correspondentie met diverse firma's en perso

nen. 
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7 Registers van personeel. 
2 Registers van zeilende goederen. 

12 Stamboeken van Europa en Afrika. 
15 Diverse kwitantil;n. 
5 Roosterboeken van dividendbewijzen en coupons. 
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33 Registers van statistiek, exploitatie, verzendingen, tarieven, 
vervoer en opbrengsten van verschillende spqorwegen. 

22 Dozen en portefeuilles met rekeningstaten 1887-1907. 
13 Financieele overzichten en afrekeningen met personeel. 
5 Justificatoire bescheiden betrekking hebbende op de bouw

rekening van de firma, 1890-1892. 
4 Inventarissen behoorende bij de balansen. 

20 Diversen i.v.m. algemeene boekhouding. 

H. A f dee lin g A I gem e e ned r u k w e r ken. 
183 nummers waaronder de volgende: 
3 portefeuilles met kranten waaronder De Volkstem, De Zuid-Afri

kaansche Post, Die Brandwag. 
Statuten en verslagen der Hollandsche Electrische Spoorweg Maat-

schappij te Amsterdam. 
Boeken en brochures over den Delagoabaai-spoorweg. 
Prospectussen van Duitsche en Engelsche machinefabrieken. 
E. C. Godee Moisbergen, Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. 
Belangrijke samenspraak, brieven, opstellen, rijmpjes enz. in ver-

band met de presidents-elektie, uitgegeven door Dr. F. V. Engelen
burg, Pretoria 1897. 

Eenige juridische geschriften over de zaak tusschen de N.Z.A.S.M. 
en de Engelsche Regeering. 

Foreign Office. Annual series 1886 No. 60. Diplomatic and Consular 
Reports on trade and finance, Portugal. 

De Bernsche Spoorweg-conventie van 14 Oct. 1890, toegelicht door 
Mr. C. D. Asser Jr. 's Gravenhage 1893. 

The Parliamentary Debates, London 1902. 
2 Portefeuilles met brochures, statuten, overeenkomsten enz. i.v.m. 

spoorwegen in Zuid-Afrika en artikelen over ZuidAfrikaansche aan
gelegenheden. 

Regulaties, instructies, tijdroosters enz. van de spoorwegen van de 
Kaapkolonie. 

John Noble, Cape of Good Hope official Handbook 1886. 
J. A. Fruin, De Nederlandsche Wetboeken, 's Gravenhage 1893. 
Reglementen enz. voor de Natalsche spoorwegen. 
Naville, Edouard, La question du Transvaal. GenilVe 1899. 
Westlake, J., L'Angleterre et les Republiques Boers. Etude de 

droit international. Paris 1901. 
Tractaten Z.A.R. met O. V.S. en Portugal. 
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Polemiek tusschen v. d. Wall Bake en P. J. Joubert, 1890. 
Feestuitgaven bij opening Delagoabaai-Pretoria-Spoorweg. 
Annual Reports of the Pretoria Chamber of Commerce, 1895-1898. 
Verscheidene Groenboeken, Regeeringsuitgaven van de Z.A.R. 
Jaarrapporten en officieele pUblicaties van de Oranje-Vrijstaatsche 

gouvernementsspoorwegen. 
Notulen en rapporten van verscheidene conferenties tusschen de 

spoorwegbesturen van de verschillende staten en kolonies van Zuid
Afrika. 

Cape of Good Hope, Reports of the general manager of railways . 
Natal, Reports of the general manager of railways. 
Several Imperial Bluebooks on Railways in South-Africa. 
Oude Gedenkboeken Z.A.S.M., Opening Delagoabaai-spoorwcg. 

2. ARCHIEF DER BATAVIASCHE OOSTERSPOORWEG 
MAA TSCHAPPIJ (ONVOLLEDIG) 1) 

Concessies, statuten, verslagen en overeenkomsten van de B.O.S.M. 
uit de jaren 1884-1898. 

Reglementen en prospectussen. 
4 Portefeuilles rekeningenstaten 1884-1898. 
Diverse inschrijvers. 
Rekeningboekje. 
2 Journalen. 
Grootboek. 

3. ARCHIEF DER FIRMA J. H. VAN DEN WALL BAKE 
V/H KERKHOFF EN CO 1905-1925 1) 

A. A f dee lin g A I gem e en: 
Diverse rec1ame-catalogi 1909, 1920-1925. 
Two in one Code Condenser. London 1910. 
Mercuur Code. Amsterdam 1897-1905. 

B. A f dee 1 i n g B 0 e k h 0 u din g e n Han del s z a ken: 
Leggers voor kwitantien enz. 
5 J ournalen. 
2 Memorialen. 
Registers van debiteuren enz. 
Administratieboeken van verschillende agentschappen in Neder-

landsch-Indie. 
Diverse Copieboeken van handelscorrespondentie. 
Diverse magazijnboeken van agentschappen in Ned.-Indie. 
Inkoop- en verkoopboeken. 
Rekeningboeken. 

') Zie de noot bij t. 
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Boeken Agentuur en Commissie 1905-1923. 
'5 Kasboeken. 
7 Orderboeken. 
6 Dozen met correspondentie. 
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21 Dossiers algemeene correspondentie, copieboeken, aanvragen enz. 
Copie-facturen van agentschappen in Indie. 
Jaarverslagen, statuten 1917-1921. 
7 Portefeuilles met kwitanties 1918-1923. 
5 Monsterboeken van manufacturen. 
Diverse debiteuren- en crediteurenboeken. 
8 Diverse Grootboeken. 
12 Dozen met correspondentie. 
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Prijscouranten, Beurs Amsterdam 1624-1626, 13 II. 
Prijzen van huizen te Amsterdam in de 1ge en 20e eeuw, 22 X. 

Raute, Benjamin, 9 III, 10 VII. 
Rejugiis, nijverheid, 7 II, 9 II. 
Rijntol, te Wijk bij Duurstede 1486, 10 V. 
Ridderboec, over de maatschappij in Brabant omstreeks 1400, 

22 I. 
Roentgen, G. M., memorien over ijzerindustrie 1822, 1823, 9 I. 
Rotterdam, in- en uitvoerstatistiek 1753, 7 IV. 
Rusland, handelsbetrekkingen, 1 VII, 2 IV. 

Sarphati, Dr. 5., Plannen voor Maatschappij voor Ned. Volks
vlijt 1857, 10 III. 
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Scheepvaart, Van Adrichem-papieren, 16e eeuw, 3 IV. 
--, rekeningen 1574-1576, 20 III. 
--, van Amsterdam op Spanje en Portugal 1591-1602, 17 

VII. 
--, op Guinea ± 1600, 2 III, 21 V. 
- -, van Hindeloopen in 17e en 18e eeuw, 21 VI. 
Schelde-delta, Invoer van aluin 1473-1475, 19 III. 
Slavenhandel, W.I. Compagnie 17e eeuw, 4 III. 
SOC1'ete Generale, zie Algemeene Maatschappij. 
Son, Coenraad eo Hendrick van, faillissement 1762, 22 VI. 
Spanie, vrachtvaart op, 1591-1602, 17 VII. 
Stadsfinancien, Antwerpen 1340-1344, 16 III. 
Steenindustrie, 17e eeuw, 2 II, 11 II. 
Suriname, bacovencontracten 20e eeuw, 4 VII. 

Tabak, handel en industrie, 18e eeuw, 22 V. 
Tariefwetgeving, Frankrijk, 1664-1667, 15 IV. 
Tentoonstelling, Internationale Economisch-Historische, 15 VIII. 
Textielindustrie, Nederland Ie helft 1ge eeuw I IV, V, 11 IV, 

12 VIII. 
--, Helmond 17e en 18e eeuw, 12 VI. 
--, Twente 1860, 14 III. 
Textielververij, Ie helft 17e eeuw, 20 II. 
Tollen, te Geervliet en Iersekeroord, 15e en 16e eeuw, 15 VII. 
Tolregisters, Finland 1559-1595, 15 II. 
--, Pondtol Kampen 1439-1441, 5 VI. 
Toltarief, Rijnvaart, Wijk bij Duurstede 1486, 10 V. 
Tuchthuismonopolie, van Amsterdam, 17e en 18e eeuw, 19 VI. 
Tulpenspeculatie I636/37, 12 I, 13 I, 18 IV, 22 III. 
Twente in 1860, 14 III. 

Utrecht, Evaluatie der munt in het Sticht, 17 V. 
--, gemeente en distributie 1914-1920, 6 I. 

Vee-uitvoer van West-Friesland naar Noord-Amerika in 1635, 
19 V, 22 II. 

Veemcontracten, Amsterdam 16e en 17e eeuw, 4 V. 
Vereenigde Staten, betrekkingen met, 1815/17, 1 VI. 
Verfindustrie, textielververij 17e eeuw, 20 II. 
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Verfstofbereiding 17e en 18e eeuw, 19 VI. 
Verzekeringswezen, zie Assurantie. 
V ingerhoedindustrie, 3 I. 
Vissering, 5., brief van H. Muller Szn. over Twente 1860, 14 III. 
Vissering, T., brief over oprichting van een Grootboek der Nat. 

Schuld in 1800, 17 VI. 
Volkstelling, in Holland in 1622, 21 III. 
V rachtvaart, zie Scheepvaart. 

Walvischtraan en -baleinen, handel in Frankrijk 1660, 13 III. 
Weddingschap-contracten, Hoom 16e eeuw, 21 IV. 
Weesp, porceleinfabriek ± 1770, 19 VII. 
West-Indie, handel ± 1825, 15 V. 
--, bankplannen ]. van den Bosch,S II. 
West-Indische Compagnie, slavenhandel 17e eeuw, 4 III. 
Wijk bij Duurstede, Rijntol 1486, 10 V. 
Willem I, Koning, zijdeteelt in Belgie, 19 II. 
Wisselbank, Amsterdamsche, 7 I, 11 V, 12 VII. 

Zierikzee, middelen van bestaan in 1576, 12 V. 
Zwarte Zee, handelsbetrekkingen 1820/21, 1 VII. 
Zijdehandel, kartelovereenkomst 17e eeuw, 6 IV. 
Zijdeteelt in Belgie onder Koning Willem I, 19 II. 



K2597 


	neha-jaarboek_22_0001
	neha-jaarboek_22_0002
	neha-jaarboek_22_0003
	neha-jaarboek_22_0004
	neha-jaarboek_22_0005
	neha-jaarboek_22_0006
	neha-jaarboek_22_0007
	neha-jaarboek_22_0008
	neha-jaarboek_22_0009
	neha-jaarboek_22_0010
	neha-jaarboek_22_0011
	neha-jaarboek_22_0012
	neha-jaarboek_22_0013
	neha-jaarboek_22_0014
	neha-jaarboek_22_0015
	neha-jaarboek_22_0016
	neha-jaarboek_22_0017
	neha-jaarboek_22_0018
	neha-jaarboek_22_0019
	neha-jaarboek_22_0020
	neha-jaarboek_22_0021
	neha-jaarboek_22_0022
	neha-jaarboek_22_0023
	neha-jaarboek_22_0024
	neha-jaarboek_22_0025
	neha-jaarboek_22_0026
	neha-jaarboek_22_0027
	neha-jaarboek_22_0028
	neha-jaarboek_22_0029
	neha-jaarboek_22_0030
	neha-jaarboek_22_0031
	neha-jaarboek_22_0032
	neha-jaarboek_22_0033
	neha-jaarboek_22_0034
	neha-jaarboek_22_0035
	neha-jaarboek_22_0036
	neha-jaarboek_22_0037
	neha-jaarboek_22_0038
	neha-jaarboek_22_0039
	neha-jaarboek_22_0040
	neha-jaarboek_22_0041
	neha-jaarboek_22_0042
	neha-jaarboek_22_0043
	neha-jaarboek_22_0044
	neha-jaarboek_22_0045
	neha-jaarboek_22_0046
	neha-jaarboek_22_0047
	neha-jaarboek_22_0048
	neha-jaarboek_22_0049
	neha-jaarboek_22_0050
	neha-jaarboek_22_0051
	neha-jaarboek_22_0052
	neha-jaarboek_22_0053
	neha-jaarboek_22_0054
	neha-jaarboek_22_0055
	neha-jaarboek_22_0056
	neha-jaarboek_22_0057
	neha-jaarboek_22_0058
	neha-jaarboek_22_0059
	neha-jaarboek_22_0060
	neha-jaarboek_22_0061
	neha-jaarboek_22_0062
	neha-jaarboek_22_0063
	neha-jaarboek_22_0064
	neha-jaarboek_22_0065
	neha-jaarboek_22_0066
	neha-jaarboek_22_0067
	neha-jaarboek_22_0068
	neha-jaarboek_22_0069
	neha-jaarboek_22_0070
	neha-jaarboek_22_0071
	neha-jaarboek_22_0072
	neha-jaarboek_22_0073
	neha-jaarboek_22_0074
	neha-jaarboek_22_0075
	neha-jaarboek_22_0076
	neha-jaarboek_22_0077
	neha-jaarboek_22_0078
	neha-jaarboek_22_0079
	neha-jaarboek_22_0080
	neha-jaarboek_22_0081
	neha-jaarboek_22_0082
	neha-jaarboek_22_0083
	neha-jaarboek_22_0084
	neha-jaarboek_22_0085
	neha-jaarboek_22_0086
	neha-jaarboek_22_0087
	neha-jaarboek_22_0088
	neha-jaarboek_22_0089
	neha-jaarboek_22_0090
	neha-jaarboek_22_0091
	neha-jaarboek_22_0092
	neha-jaarboek_22_0093
	neha-jaarboek_22_0094
	neha-jaarboek_22_0095
	neha-jaarboek_22_0096
	neha-jaarboek_22_0097
	neha-jaarboek_22_0098
	neha-jaarboek_22_0099
	neha-jaarboek_22_0100
	neha-jaarboek_22_0101
	neha-jaarboek_22_0102
	neha-jaarboek_22_0103
	neha-jaarboek_22_0104
	neha-jaarboek_22_0105
	neha-jaarboek_22_0106
	neha-jaarboek_22_0107
	neha-jaarboek_22_0108
	neha-jaarboek_22_0109
	neha-jaarboek_22_0110
	neha-jaarboek_22_0111
	neha-jaarboek_22_0112
	neha-jaarboek_22_0113
	neha-jaarboek_22_0114
	neha-jaarboek_22_0115
	neha-jaarboek_22_0116
	neha-jaarboek_22_0117
	neha-jaarboek_22_0118
	neha-jaarboek_22_0119
	neha-jaarboek_22_0120
	neha-jaarboek_22_0121
	neha-jaarboek_22_0122
	neha-jaarboek_22_0123
	neha-jaarboek_22_0124
	neha-jaarboek_22_0125
	neha-jaarboek_22_0126
	neha-jaarboek_22_0127
	neha-jaarboek_22_0128
	neha-jaarboek_22_0129
	neha-jaarboek_22_0130
	neha-jaarboek_22_0131
	neha-jaarboek_22_0132
	neha-jaarboek_22_0133
	neha-jaarboek_22_0134
	neha-jaarboek_22_0135
	neha-jaarboek_22_0136
	neha-jaarboek_22_0137
	neha-jaarboek_22_0138
	neha-jaarboek_22_0139
	neha-jaarboek_22_0140
	neha-jaarboek_22_0141
	neha-jaarboek_22_0142
	neha-jaarboek_22_0143
	neha-jaarboek_22_0144
	neha-jaarboek_22_0145
	neha-jaarboek_22_0146
	neha-jaarboek_22_0147
	neha-jaarboek_22_0148
	neha-jaarboek_22_0149
	neha-jaarboek_22_0150
	neha-jaarboek_22_0151
	neha-jaarboek_22_0152
	neha-jaarboek_22_0153
	neha-jaarboek_22_0154
	neha-jaarboek_22_0155
	neha-jaarboek_22_0156
	neha-jaarboek_22_0157
	neha-jaarboek_22_0158
	neha-jaarboek_22_0159
	neha-jaarboek_22_0160
	neha-jaarboek_22_0161
	neha-jaarboek_22_0162
	neha-jaarboek_22_0163
	neha-jaarboek_22_0164
	neha-jaarboek_22_0165
	neha-jaarboek_22_0166
	neha-jaarboek_22_0167
	neha-jaarboek_22_0168
	neha-jaarboek_22_0169
	neha-jaarboek_22_0170
	neha-jaarboek_22_0171
	neha-jaarboek_22_0172
	neha-jaarboek_22_0173
	neha-jaarboek_22_0174
	neha-jaarboek_22_0175
	neha-jaarboek_22_0176
	neha-jaarboek_22_0177
	neha-jaarboek_22_0178
	neha-jaarboek_22_0179
	neha-jaarboek_22_0180
	neha-jaarboek_22_0181
	neha-jaarboek_22_0182
	neha-jaarboek_22_0183
	neha-jaarboek_22_0184
	neha-jaarboek_22_0185
	neha-jaarboek_22_0186
	neha-jaarboek_22_0187
	neha-jaarboek_22_0188
	neha-jaarboek_22_0189
	neha-jaarboek_22_0190
	neha-jaarboek_22_0191
	neha-jaarboek_22_0192
	neha-jaarboek_22_0193
	neha-jaarboek_22_0194
	neha-jaarboek_22_0195
	neha-jaarboek_22_0196
	neha-jaarboek_22_0197
	neha-jaarboek_22_0198
	neha-jaarboek_22_0199
	neha-jaarboek_22_0200
	neha-jaarboek_22_0201
	neha-jaarboek_22_0202
	neha-jaarboek_22_0203
	neha-jaarboek_22_0204
	neha-jaarboek_22_0205
	neha-jaarboek_22_0206
	neha-jaarboek_22_0207
	neha-jaarboek_22_0208
	neha-jaarboek_22_0209
	neha-jaarboek_22_0210
	neha-jaarboek_22_0211
	neha-jaarboek_22_0212
	neha-jaarboek_22_0213
	neha-jaarboek_22_0214
	neha-jaarboek_22_0215
	neha-jaarboek_22_0216
	neha-jaarboek_22_0217
	neha-jaarboek_22_0218
	neha-jaarboek_22_0219
	neha-jaarboek_22_0220
	neha-jaarboek_22_0221
	neha-jaarboek_22_0222
	neha-jaarboek_22_0223
	neha-jaarboek_22_0224
	neha-jaarboek_22_0225
	neha-jaarboek_22_0226
	neha-jaarboek_22_0227
	neha-jaarboek_22_0228
	neha-jaarboek_22_0229
	neha-jaarboek_22_0230
	neha-jaarboek_22_0231
	neha-jaarboek_22_0232
	neha-jaarboek_22_0233
	neha-jaarboek_22_0234
	neha-jaarboek_22_0235
	neha-jaarboek_22_0236
	neha-jaarboek_22_0237
	neha-jaarboek_22_0238
	neha-jaarboek_22_0239
	neha-jaarboek_22_0240
	neha-jaarboek_22_0241
	neha-jaarboek_22_0242
	neha-jaarboek_22_0243
	neha-jaarboek_22_0244
	neha-jaarboek_22_0245
	neha-jaarboek_22_0246
	neha-jaarboek_22_0247
	neha-jaarboek_22_0248
	neha-jaarboek_22_0249
	neha-jaarboek_22_0250
	neha-jaarboek_22_0251
	neha-jaarboek_22_0252
	neha-jaarboek_22_0253
	neha-jaarboek_22_0254
	neha-jaarboek_22_0255
	neha-jaarboek_22_0256
	neha-jaarboek_22_0257
	neha-jaarboek_22_0258
	neha-jaarboek_22_0259
	neha-jaarboek_22_0260
	neha-jaarboek_22_0261
	neha-jaarboek_22_0262
	neha-jaarboek_22_0263
	neha-jaarboek_22_0264
	neha-jaarboek_22_0265
	neha-jaarboek_22_0266
	neha-jaarboek_22_0267
	neha-jaarboek_22_0268
	neha-jaarboek_22_0269
	neha-jaarboek_22_0270
	neha-jaarboek_22_0271
	neha-jaarboek_22_0272
	neha-jaarboek_22_0273
	neha-jaarboek_22_0274
	neha-jaarboek_22_0275
	neha-jaarboek_22_0276
	neha-jaarboek_22_0277
	neha-jaarboek_22_0278
	neha-jaarboek_22_0279
	neha-jaarboek_22_0280
	neha-jaarboek_22_0281
	neha-jaarboek_22_0282
	neha-jaarboek_22_0283
	neha-jaarboek_22_0284
	neha-jaarboek_22_0285
	neha-jaarboek_22_0286
	neha-jaarboek_22_0287
	neha-jaarboek_22_0288
	neha-jaarboek_22_0289
	neha-jaarboek_22_0290
	neha-jaarboek_22_0291
	neha-jaarboek_22_0292
	neha-jaarboek_22_0293
	neha-jaarboek_22_0294
	neha-jaarboek_22_0295
	neha-jaarboek_22_0296
	neha-jaarboek_22_0297
	neha-jaarboek_22_0298
	neha-jaarboek_22_0299
	neha-jaarboek_22_0300
	neha-jaarboek_22_0301
	neha-jaarboek_22_0302
	neha-jaarboek_22_0303
	neha-jaarboek_22_0304
	neha-jaarboek_22_0305
	neha-jaarboek_22_0306
	neha-jaarboek_22_0307
	neha-jaarboek_22_0308
	neha-jaarboek_22_0309
	neha-jaarboek_22_0310
	neha-jaarboek_22_0311
	neha-jaarboek_22_0312
	neha-jaarboek_22_0313
	neha-jaarboek_22_0314
	neha-jaarboek_22_0315
	neha-jaarboek_22_0316
	neha-jaarboek_22_0317
	neha-jaarboek_22_0318
	neha-jaarboek_22_0319
	neha-jaarboek_22_0320
	neha-jaarboek_22_0321
	neha-jaarboek_22_0322
	neha-jaarboek_22_0323
	neha-jaarboek_22_0324
	neha-jaarboek_22_0325
	neha-jaarboek_22_0326
	neha-jaarboek_22_0327
	neha-jaarboek_22_0328
	neha-jaarboek_22_0329
	neha-jaarboek_22_0330
	neha-jaarboek_22_0331
	neha-jaarboek_22_0332
	neha-jaarboek_22_0333
	neha-jaarboek_22_0334
	neha-jaarboek_22_0335
	neha-jaarboek_22_0336
	neha-jaarboek_22_0337
	neha-jaarboek_22_0338
	neha-jaarboek_22_0339
	neha-jaarboek_22_0340
	neha-jaarboek_22_0341
	neha-jaarboek_22_0342
	neha-jaarboek_22_0343
	neha-jaarboek_22_0344
	neha-jaarboek_22_0345
	neha-jaarboek_22_0346
	neha-jaarboek_22_0347
	neha-jaarboek_22_0348
	neha-jaarboek_22_0349
	neha-jaarboek_22_0350
	neha-jaarboek_22_0351
	neha-jaarboek_22_0352
	neha-jaarboek_22_0353
	neha-jaarboek_22_0354
	neha-jaarboek_22_0355
	neha-jaarboek_22_0356
	neha-jaarboek_22_0357
	neha-jaarboek_22_0358
	neha-jaarboek_22_0359
	neha-jaarboek_22_0360
	neha-jaarboek_22_0361
	neha-jaarboek_22_0362
	neha-jaarboek_22_0363
	neha-jaarboek_22_0364
	neha-jaarboek_22_0365
	neha-jaarboek_22_0366
	neha-jaarboek_22_0367
	neha-jaarboek_22_0368
	neha-jaarboek_22_0369
	neha-jaarboek_22_0370
	neha-jaarboek_22_0371
	neha-jaarboek_22_0372
	neha-jaarboek_22_0373
	neha-jaarboek_22_0374
	neha-jaarboek_22_0375
	neha-jaarboek_22_0376
	neha-jaarboek_22_0377
	neha-jaarboek_22_0378
	neha-jaarboek_22_0379
	neha-jaarboek_22_0380
	neha-jaarboek_22_0381
	neha-jaarboek_22_0382
	neha-jaarboek_22_0383
	neha-jaarboek_22_0384
	neha-jaarboek_22_0385
	neha-jaarboek_22_0386
	neha-jaarboek_22_0387
	neha-jaarboek_22_0388
	neha-jaarboek_22_0389
	neha-jaarboek_22_0390
	neha-jaarboek_22_0391
	neha-jaarboek_22_0392
	neha-jaarboek_22_0393
	neha-jaarboek_22_0394
	neha-jaarboek_22_0395
	neha-jaarboek_22_0396
	neha-jaarboek_22_0397
	neha-jaarboek_22_0398
	neha-jaarboek_22_0399
	neha-jaarboek_22_0400
	neha-jaarboek_22_0401
	neha-jaarboek_22_0402
	neha-jaarboek_22_0403
	neha-jaarboek_22_0404
	neha-jaarboek_22_0405
	neha-jaarboek_22_0406
	neha-jaarboek_22_0407
	neha-jaarboek_22_0408
	neha-jaarboek_22_0409
	neha-jaarboek_22_0410
	neha-jaarboek_22_0411
	neha-jaarboek_22_0412
	neha-jaarboek_22_0413
	neha-jaarboek_22_0414
	neha-jaarboek_22_0415
	neha-jaarboek_22_0416
	neha-jaarboek_22_0417
	neha-jaarboek_22_0418
	neha-jaarboek_22_0419
	neha-jaarboek_22_0420
	neha-jaarboek_22_0421
	neha-jaarboek_22_0422
	neha-jaarboek_22_0423
	neha-jaarboek_22_0424
	neha-jaarboek_22_0425
	neha-jaarboek_22_0426
	neha-jaarboek_22_0427
	neha-jaarboek_22_0428
	neha-jaarboek_22_0429
	neha-jaarboek_22_0430
	neha-jaarboek_22_0431
	neha-jaarboek_22_0432
	neha-jaarboek_22_0433
	neha-jaarboek_22_0434
	Begrooting 1941

