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Prof. Dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam, Sect'etaris. 
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Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, te 's-Gravenhage (1952) 
Dr. E. Heldring, te Amsterdam (1949) 
Mr. H. C. Hintzen, te Rotterdam (1951) 
Dr. M. W. Holtrop, te Amsterdam (1950)-
G. J. Honig, te Zaandijk (1951) 
J. Hudig W.Czn., te Rotterdam (1953) 
Ir. H. I. Keus, te Hengelo (0.) (1950J-
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, te 's-Gravenhage 
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Het Dagelijks Bestuut' wordt gevormd door de eerstgenoemde zeven 
leden van het Bestuur. 
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COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI~N 

Prof. Jhr. Dr. P. 1. van Winter, Vocwzitter 
Prof. Dr. 1. G. van Dillen 
Dr. W. S. Unger 
Prof. Dr. I. J. Brugmans, Secretaris 
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Prof. Dr. I. 1. Brugmans, Secretaris 

COMMISSIE VOOR HET ECONOMISCH-HISTORISCH 
STUDIEFONDS: 
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N.V. Beiersche Bierbrouwerij "De Amstel", te Amsterdam 
G. J. Bensink, te Rotterdam 
C. Th. J. van den Bergh, te Haarlem 
L. J. M. van den Berk, te Eindhoven 
Ir. F. W. H . van Beuningen, te Rotterdam 
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam 
Bibliotheek der Economische HogeschooI, te Rotterdam 
Bibliotheek der Vrije Universiteit, te Amsterdam 
G. Bicker Caarten A. J .zn., te Rotterdam 
Mr. P. A. Birnie, te Deventer 
C. G. H . Bloemen, te Heerlen 
A. J. Blijdenstein, te Enschede 
Prof. Dr. M. Bokhorst, te Pretoria 
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Mr. H. Bos, Kzn., te 's-Gravenhage 
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Prof. Dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam 
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J. G. BijIsma, te Leeuwarden 
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Centraal kantoor voor de Statistiek te Batavia. 
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M. Taudin Chabot, te Amsterdam 
Prof. G. N. Clark, te Wantage, Berks. 
Mr. R. P. Cleveringa, te Weesp 
Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel, te DriebergenJRijsenburg 
Mr. W. Cnoop Koopmans, te New York 
Mr. J. Coert, te Rotterdam 
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Mr. F. van Hasselt, te Voorst 
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Mevr. B. van Heek-Jannink, te Enschede 
Prof. Dr. F . van Heek, te Overveen 
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B. van der Heyde, te Leeuwarden 
Mr. H . C. Hintzen, te Rotterdam 
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Prof. Dr. E. W. Hofstee, te Wageningen 
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Hollandse Koopmansbank, te Amsterdam 
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Ir. H. I. Keus, te Hengelo 
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J. A. Kolkman, te Utrecht . 
KoninWijke Bibliotheek, te 's-Gravenhage 
Kon. Instituut v. d. Taal-, Land- en Volkenkunde, te 's-Gravenhage 
Koopman & Co., te Amsterdam 
Ir. K. Kooij, te Geldermalsen 
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, te 's-Gravenhage 
S. Korteweg, te Voorburg (Z.H.) 
H. J. de Koster, t e Wassenaar 
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Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage 
Mr. B. H. A. van Kreel, te Amsterdam 
E. H. Krelage, te Haarlem 
Mathieu ter Kuile, te Enschede 
Prof. H. W. Lambers, te Rotterdam 
Landsarchief, te Batavia 
Dr. P. W. de Lange, te 's-Gravenhage 
Ir. E. J. Langelaan, te Amersfoort 
A. Lankhorst, te Heeg 
A. J. de Leeuw, te Amsterdam 
A. C. Leeuwenburgh, te Amsterdam 
Mr. J. Leopold, te Rotterdam 
T. L. Leuftink, te Amsterdam 
Dr. Ph. B. Libourel, te Delft 
Th. Ligthart, te 's-Gravenhage 
Dr. H. Liitjens, te Amsterdam 
H. Maasdam, te Amsterdam 
J. G. Manger, te Zaandam 
W. K. W. Matthes, te Amsterdam 
Mr. Ph. A. J. Mees, te Rotterdam 
Mr. R. Mees, te Rotterdam 
S. N. Menko N. K.zn., te Enschede 
Mr. E. E. Menten, te 's-Gl'avenhage 
Mr. H. ter Meulen, te Amsterdam 
J. M. Meulenhoff, te Amsterdam 
Prof. Dr. A. Mey, te 's-Gravenhage 
Prof. Dr. J. L. Mey, te Haren (Gr.) 
J. L. F. de Meyere J. L. Fzn., te Amsterdam 
J. F. G. M. de Meyer van Delft, te Amstelveen 
C. W. Middelhoven, te Amsterdam 
Mr. J. Milius, te Den Dolder 
Prof. Dr. T. H. Milo, te Leiden 
Prof. Dr. G. Minderhoud, te Wageningen 
Mr. A. J. Moll Schnitzler, te Aerdenhout 
A. S. de M\linck Keizer, te Bilthoven 
Hendrik Muller, te Amsterdam 
G. van Musschenbroek, te Bussum 
F. H. J. Mijnssen, te Amsterdam 
Nederlandsche Bank, te Amsterdam 
N.V. Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij, te Rotterdam 
Nederlandsch Instituut van Accountants, te Amsterdam 
Nederlandsch Instituut voor Efficiency, te 's-Gravenhage 
J. G. van Neerven, te Eindhoven 
I. P. R. Nienhuys Mulder, te Wassenaar 
Prof. Dr. J. F. Niermeyer, te Amsterdam 
M. van Notten, te Driebergen 
Ed. Nijgh, te Rotterdam 
W. H. van Oordt, te Alphen aid Rijn 
Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf, te Rotterdam 
Openbare Bibliotheek, te Arnhem 
Openbare Leeszaal, te 's-Gravenhage 
N. Ottema, te Leeuwarden 
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A. E. Overdevest. te Wassenaar 
Firma Peck en Co.. te Amsterdam 
Ir. J. S. Pel. te Rotterdam 
Dr. A. F. Philips. te Eindhoven 
Prof. Dr. J. M. Pieters. te Nijmegen 
J. Poelenjee. te Amsterdam 
Prof. Dr. G. A. van Poelje. te 's-Gravenhage 
L. van der Pol. te Rotterdam 
L. F. Pont. te Amsterdam 
Prof. Dr. R. Post. te Nijmegen 
J. F. Posthuma. te 's-Gravenhage 
Prof. S. Posthuma. te Overveen 
Joh. J. Posthumus. te Bloemendaal 
• Prof. Mr. N. W. Posthumus. te Amsterdam 
U. Proost. te Amsterdam 
Provinciale Bibliotheek van Friesland. te Leeuwarden 
J. D. D, Pruissen. te Overveen 
Henri Raven. te Amsterdam 
Mevr. Dr. S. C. Regtdoorzee Greup-Roldanus. te Amsterdam 
D. C. Renooy. te Amstelveen 
Jhr. H. J. Repelaer van Driel. te 's-Gravenhage 
Jhr. D. F. Reuchlin. te Velp 
W. B. Reynen. te Haarlem 
H. Ringers. te Alkmaar 
Jhr. C. C. Roell. te Oegstgeest 
Rotterdamsch Beleggingsconsortium N.V .• te 'Rotterdam 
Rotterdamsch Leeskabinet. te Rotterdam 
Rotterdamsche Verzekering Societeiten. te Rotterdam 
Prof. Mr. G. M. G. H. Russel. te Amsterdam 
Th. A. W. Ruys. te Rotterdam 
Willem Ruys. te Rotterdam 
Jhr. Mr. F. C. J. van Rijckevorsel. te Maastricht 
Dr. P. Rijkens. te Londen 
Mr. G. J. Salm. te Amsterdam 
D. Salomons. te Amersfoort 
Jhr. J. A. G. Sandberg. te Wassenaar 
Mr. A. Schadee. te Rotterdam 
Mr. B. A. van Schaik. te Amsterdam 
J. H. Scheepmaker. te Amsterdam 
Prof. Dr. A. A. van Schelven. te Aerdenhout 
Jan Schilthuis. te 's-Gravenhage 
P. Schoen Pzn .• te Amsterdam 
W. A. Schrandt. te Leiden 
Mr. Dr. F. Sehuylenburg. Civ. lng .• te 's-Gravenliage 
Jhr. Jan Six van Hiilegom. te Amsterdam 
Mr. H. J. Sjollema. te Rotterdam 
Prof. Dr. B. H. Slieher van Bath. te Groningen 
W. C. Smidt van Gelder. te Aerdenhout 
H. Smidt van Gelder. te Amsterdam 
Mr. Dr. C. Smit. te 's-Gravenhage 
Dr. H. J. Smit. te 's-Gravenhage 
M. J. Smit. te Zevenbergen 
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Prof. Dr. Z. W. Sneller. te Amsterdam 
A. Solleveld. te Driebergen 
G. J. Stoop. te Amhem 
Abr. van Stolk & Zoonen N.V .• te Rotterdam 
Van Stolk's Commissiehandel N.V .• te Rotterdam 
C. T. Stork. te Hengelo 
N.V. Stijfselfabriek De Beyenkorf v/h M. K. Honig. te Koog aId Zaan 
Mr. \V. Suermondt Wzn .. te Rotterdam 
Louis Tas. N.V .• te Amsterdam 
C. J. Teppema. te 's-Gravenhage 
Mr. M. Tieleman. te Amsterdam 
N.V. Thomsen's Havenbedrijf. te Rotterdam 
Mr. J. Thors. te Amsterdam 
W. C. Treurniet. te Rotterdam 
Tj. J. Twijnstra. te Bilthoven 
C. van Uden. te Amsterdam 
Universiteits-Bibliotheek. te Amsterdam 
Dr. W. S. Unger. te Middelburg 
Vereniging voor den Effectenhandel. te Amsterdam 
Vereniging van oud-leerlingen der openbare Handelsschool te Amster-

dam .. Hou en Trouw". te Amsterdam 
W. Verhage. te 's-Gravenhage 
Dr. Th. Verhoeven. te 's-Gravenhage 
C. C. Vermeer. te Amsterdam 
Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart. te Amsterdam 
G. Verwey. te Amsterdam 
L. F. Verwoerd. te Blaricum 
Dr. C. Visser. te Delft 
Mr. A. T. Vos. te Appingedam 
H. A. A. de Vos. te Amsterdam 
M. P. Votite. te Baam 
D. de Vries. te Rotterdam 
Mr. C. T. de Vries Robbe. te Gorinchem 
N.V. de Vries Robbe & Co .• te Gorinchem 
Verbond van Nederlandse Werkgevers. te 's-Gravenhage 
A. M. van de Waal. te Amsterdam 
Dr. G. van der Wal. te Amsterdam 
J. Warner Jr .• te Oldebroek 
Mr. H. M. Wertheim. te Amsterdam 
Prof. Dr. Hans van Werveke. te St. Denys-Westrem bij Gent 
N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken. te Wormerveer 
Dr. J. J. Westendorp Boerma. te Zierikzee 
Prof. G. A. Ph. Weyer. te Amsterdam 
A. W. Wichers Hoeth. te Hilversum 
J. Rypperda Wierdsma. te Aerdenhout 
Mr. Jb. Willemier. te Bussum 
N.V. Wilton-Feyenoord. te Rotterdam 
Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter. te Groningen 
C. A. van Woelderen. te Wassenaar 
Mevrouw A. Wolff-Gerzon. te Amsterdam 
P. de Wolff. te Heemstede 
E. C. Wolsheimer. te Amsterdam 
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F. L. Wurlbain, te" Wassenaar 
Lamb. C. de Wys, te Tilburg 
S. S. Wysenbeek, te Rotterdam 
Ir. J. C. M. Wysman, te Amsterdam 
J. F. Wijsmuller, te Amsterdam 

xv 

N.V. IJzergieterij en Machinefabriek J. Zimmer & Zonen, te Amsterdam 
J. E. F : Zuylen, te Eindhoven 
Dr. A. Zijp, te Utrecht 

DONATEURS EN CONTRIBUANTEN: 

Amsterdamsche Bank N.V. te Amsterdam 
Banque de Paris et des Pays-Bas, te Amsterdam 
Blom en van der Aa, te Amsterdam 
British-American Tobacco Co. (Holland) Ltd., te Amsterdam 
I. de Bruyn, te Speiz, Zwitserland 
"De Centrale" N.V. Centrale Arbeiders Levensverzekering Mij. , te 

's-Gravenhage 
Centrale Suiker Maatschappij, te Amsterdam 
Deli-Maatschappij N.V., te Amsterdam 
J. Duyvis & Zoon, te Amsterdam 
Van Eeghen & Co., te Amsterdam 
Hollandsche Bank-Unie N.V., te Amsterdam 
Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, te Amsterdam 
Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, te Amsterdam 
Kamer van Kooph~ndel en Fabrieken voor Noord-Holland, te Amsterdam 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, te Leeuwarden 
Kas-Vereeniging N.V., te Amsterdam 
B. Klaare, te Wassenaar 
Lettergieterij "Amsterdam" v.h. N. Tetterode, te Amsterdam 
Nederlandsche Gist & Spiritusfabriek, te Delft 
Noord Europeesche Erts-Pyriet Maatschappij, te Amsterdam 
Mej. Dr. M. Simon Thomas, te Amsterdam 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam 
Werkspoor N.V. te Amsterdam 
Provinciaal Utrechtsch Genootscha,P van Kunsten en Wetenschappen, 

te Utrecht 

DONATEURS VOOR HET LEVEN: 

Jhr. Mr. J. C. de Beaufort, te Amsterdam 
W. C. Bonebakker, te Amsterdam 
J. E. J. Bonnike, te Amsterdam _ 
Deli Spoorweg Maatschappij, te Amsterdam 
J. P . Everout, te Amsterdam 
R. K. Fraay, te Johannesburg 
Handel Maatschappij H. Albert de Bary & Co., te Amsterdam 
A. de Koster, te Leiden 



XVI NAAMLI]ST DER LEDEN 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden 
A. C. Mees, te Wassenaar 
Chr. Moes, te Amsterdam 
Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem 
Pierson & Co., te Amsterdam 
J. L. Pierson, te Baarn 
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht " 
N.V. Verkade's Fabrieken, te Zaandam 
Ir. H. C. Wesseling. te Vlissingen 

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS: 

Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster-
dam 

N.V. Handelsvennootschap voorheen Maintz & Co., te Amsterdam 
De Javasche Bank, te Amsterdam 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam 
Firma 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' Gloeilampeniabrieken, te Eindhoven 
Pierson & Co., te Amsterdam 
Rhodius-Koenigs Handel Maatschappij, te Amsterdam 
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam 
Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij, te Rotterdam 
Twentsche Bank, te Amsterdam 

Het Archiei is gevestigd te 's-Gravenhage, Laan Copes van Catten
burch 83, Tel. IIo668. Commies: Mej. W. van der Burg. 

Het Archief is "geopend van 9-1 en 2-5 uur, des Zaterdags van 9-1 uur. 
De Economisch-Historische Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam, 

Heerengracht 218-220, Tel. 47270. Bibliothecaris: Dr. J. Suys. 
De Bibliotheek is geopend van 91/1-1 en 2-5 uur, des Zaterdags van 

9-1 uur. 



STATUTEN 
DER VEREENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 
GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE 

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 8 Juni 191.1. S. 170; gewijz. 
bij K.B. d.d. 9 Juni 1931, S. 699) 

Artikel I. 
De Vereeniging "Het N ederlandsche Economisch

Historisch Archief" is opgericht op 2 April I9I4. 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 
Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname en .9!!.~ao. 

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

van koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorres
pondenti~s, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en 
publicatien, betreffende bestaande of opgeheven handels
en industrieele ondememingen 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 
Vereeniging; 

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

e. door ~et verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de 
economische geschiedenis; 

t. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bron
nenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis 
van Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, 
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XVIII STATUTEN 

alsmede van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij 
het ondersteunen of het bevorderen van de uitgaven van 
dergelijke publicatien; 

g. door aile verdere wettige middelen, die tot het I 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. S. Het vereenigingsjaar loopt van I Januari tot ultimo 
December. 

Art. 6. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29 
jaar en II maanden, te rekenen van den dag der oprichting, 
zijnde 2 April 19141). 

Art. 7. Leden van de Vereeniging zijn: 
Ie. 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 t 200.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste 
f 25·- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

De rechten van de 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; 
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r 

het eindigen van het vereenigingsjaar; 
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan-

1) Verlengd bij K.B. van 20 Juni 1935 tot 2 April 1951. 



STATUTEN XIX 

betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 
Art. 9. Het Bestuur bestaat uit ten hoogste veertig leden, 

door en uit de leden der Vereeniging te kiezen~. ---
Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van 

zeven leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 

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

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

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

De directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Con
servator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur 
benoemd. 

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

men vertegenwoordigers 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 v66r elke benoeming een aanbeveling op. 
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende 
stem in aile aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun 
oordeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste een
maal per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte 
houdt van aIle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende. 

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

Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van 
zijn toestemming afhankelijk maken. 
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Art. I4. 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
J>ruik 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. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene 
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt 
uitgebracht over den toestand en de werkzaamheden van de 
Vereeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoor
ding wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de 
goedkeuring dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd. 

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

Algemeene Vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo 
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk 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 houdende 
met den werkkring van de Vereeniging. . 

Art. 18. AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij 
de vergadering hiervan met algemeene stemmen 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 statu ten, 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 ontbinding van de Vereeniging, zullen met in
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 ge-



STATUTEN XXI 

meente Amsterdam vervallen, mits op dat tijdstip de gemeente 
Amsterdam nog zorg draagt voor de verzameling op soortgelijke 
wijze, waarop zij dit bij besluit van 26 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 

7 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel I 

Het Bestuur vergadert in ieder geval eens per jaar en voorts 
zoo dikwijIs de Voorzitter of ten minste drie leden van het 
Bestuur dit wenschelijk oordeelen. 

Voor het nemen van besluiten wordt de aanwezigheid van ten 
minste zeven leden van het Bestuur vereischt. 

Art. 2. Het Dagelijksch Bestuur vergadert eens in het 
kwartaal en voorts zoo dikwijls de Voorzitter dit wenschelijk 
oordeelt. Het stelt telken jare in December de in art. 5 en 8 van 
dit reglement genoemde begrooting voor het volgend jaar vast. 

Art. 3. De Voorzitter handhaaft de reglementen en leidt in 
de Bestuurs- en Algemeene Vergaderingen de orde der werk
zaamheden. 

De Onder-Voorzitter vervangt den Voorzitter bij diens af
wezigheid. 

Art. 4. De Secretaris voert de correspondentie en houdt de 
notulen der vergaderingen. 

Hij dient jaarlijks bij het Dagelijksch Bestuur een ontwerp in 
voor het aan de Algemeene Vergadering uit te brengen verslag, 
vermeldende den toestand van de vereeniging en hare werk
zaamheden gedurende het afgeloopen jaar, welk verslag in de 
vergadering van het Bestuur ter goedkeuring wordt aangeboden 
en vervolgens in de jaarlijksche vergadering :wordt uitgebracht 
aan de leden. 

Art. 5. De Penningmeester is belast met het geldelijk beheer 
van de Vereeniging. Hij doet de bijdragen van de leden jaarlijks 
v66r den ren Maart invorderen. Hij bewaart de kas en is verant
woordelijk voor de gelden of geldswaardige papieren die zich 
onder zijn berusting bevinden. Beschikbare gelden worden door 
hem belegd volgens machtiging van het Dagelijksch Bestuur. 

Hij dient jaarlijks bij het Dagelijksch Bestuur de stukken ter 
rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar in. Deze 
stukken worden aan de vergadering van het Bestuur en ver
volgens aan de Algemeene Vergadering ter goedkeuring voor
gelegd. 
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Hij dient elk jaar in de maand December bij het Dagelijksch 
Bestuur een begrooting voor het volgend jaar in, opgemaakt 
naar de hem volgens art. 8 van dit reglement door den Directeur 
verschafte raming van uitgaven en inkomsten. 

Art. 6. Het Bestuur heeft het algemeen toezicht op de ver
zamelingen en de publicatien van de Vereeniging. 

Art. 7. Het Bestuur kan, voor zooveel noodig, uit zijn 
midden commissien benoemen. 

Art. 8. De Directeur van het Archief geeft jaarlijks aan het 
Dagelijksch Bestuur schriftelijk verslag omtrent zijn ambtelijke 
werkzaamheden en omtrent den staat van het Archief en de 
Bibliotheek in het afgeloopen jaar. Dit verslag wordt vervolgens 
aan de vergadering van het Bestuur uitgebracht, dat beslist op 
welke wijze het ter .kennis van de leden zal worden gebracht. 

Hij dient jaarlijks v66r I December bij den Penningmeester 
zijn raming van de uitgaven en inkomsten voor het volgende 
jaar in. 

Hij is gehouden zich bij zijn werkzaamheden te richten naar 
de door het Dagelijksch Bestuur voor elk jaar in December van 
het daaraan voorafgaande jaar vastgestelde begrooting. Over
schrijding van deze begrooting en van de daarop voorkomende 
afzonderlijke posten mag niet voorkomen dan na toestemming 
door het Dagelijksch Bestuur. 

Art. 9. Ieder lid heeft het recht aan het Bestuur nieuwe 
leden ter benoeming voor te dragen. Den benoemde wordt 
schriftelijk bericht van zijne benoeming gegeven, onder toe
zen ding van een exemplaar van de Statuten der Vereeniging. 
De jaarlijksche contributie wordt voor de nieuw benoemde 
leden gerekend in te gaan op I J anuari voorafgaande aan hun 
benoeming. 

Art. 10. De leden ontvangen zooveel mogelijk een exem
plaar van al de pUblicatien, na hunne benoeming vanwege de 
Vereeniging uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de donateurs na 
hunne toetreding. 



REGLEMENT VOOR HET 
ECONOMISCH-HISTORISCH STUDIEFONDS 

Artikel I 

De Commissie van het Economisch-Historisch Studiefonds 
wordt opgericht door het Nederlandsch Economisch-Historisch 
Archief krachtens art. 7 van het Huishoudelijk Reglement. 

Art. 2. Het doel der Commissie is de bevordering der econo
misch-historische studie in Nederland. 

Art. 3. Middelen ter bereiking van het doel zijn onder meer: 
a. Nederlandsche historici in staat te stellen wetenschappelijk 

werk op economisch-historisch gebied te ondememen in 
binnen- en buitenland; 

b. de uitgave te bevorderen van studien als onder a bedoeld, 
voor zoover deze niet met andere middelen kan worden 
bereikt; 

c. het verleenen van aanvullende subsidies in de sub a-b ver
melde gevallen. 

Art. 4. Het Bestuur bestaat uit drie leden. De Directeur van 
het Archief en de Penningmeester van het Dagelijksch Bestuur 
zijn leden van het Bestuur. -

Voor de eerste maal treden op de heeren prof. mr. N.W. 
Posthumus, voorzitter, dr. F. Ph. Groeneveld, penningmeester, 
en mr. Am. ]. d'Ailly, lid. 

Art. 5. Het Bestuur vult zich zelf aan na overleg met het 
Bestuur van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. 

Art. 6. J aarlijks brengt de Commissie een verslag aan het 
Bestuur van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 
uit. 
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HET INSCHRIJVINGSREGISTER VAN DE KAMER 

ZEELAND DER VERENIGDE OOST-INDISCHE 

COMPAGNIE, MEDEGEDEELD DOOR DR W. S. UNGER 

INLEIDING 

Zoals men weet waren in Zeeland - met name in Middelburg, 
dat zijn rol als belangrijkste handelsstad na de rampen van IS72 
en volgende jaren spoedig had hemomen - na de voorspoedige 
afloop der eerste schipvaart twee groepen van kooplieden op 
Indie gaan uitreden: in de tweede helft van Maart 1598 voeren 
zowel voor Balthasar de Moucheron c.s. als voor Adriaen Hen
drick zone ten Haeff en vennoten schepen resp. naar Atjeh en 
naar Bantam 1). Overeenkomstig de wens der Staten-Generaal, 
die op J"goede eenichheyt" tussen de verschillende compagnieen 
hadden aangedrongen, hadden zij het jachtterrein min of meer 
stilzwijgend verdeeld. De poging echter, in het begin van I598 
ondemomen, tot samenwerking te geraken tussen de Hollandse 
en Zeeuwse compagnieen, die op Indie uitreedden, had geen 
succes I). Maar onder de verontrustende verhalen over de ge
varen der ongebreide1de concurrentie was aan het Y zowel als 
aan de Schelde althans plaatselijke samenwerking bereikt. In 
November I600 vond een uitbreiding plaats van de compagnie 
van Ten Haeff met het grootste deel der vennoten van ' zijn 

1) Zie W. S. Unger, De oudste reizen der Zeeuwen naar Oost-Indie 
1598-1604 (Werken Linschoten Ver. LI), 's-Gravenhage, 1948; dez, De reso
lutien der compagnie op Oost-Indie te Middelburg, 1601-1602 (Econ. 
Rist. Jaarboek XXIII, p. I vlg.). 

I) F. W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indie, III, p. 9. De 
voorstelling, door mij in Econ. Rist. Jaarboek XXIII, p. 3 en p. 8, van 
het volgende gegeven, is door een betreurenswaardig misverstand niet 
geheel vlekkeloos; op p. 3, regel II v. 0., worde i.p. v.: in Nov. 1600 her
haalde poging, gelezen: eerste poging, In n. II worde: 13 vervangen door: 
9. De laatste alinea van p. 8 worde: Een jaar na de "samensmelting" der 
Zeeuwsche compagnieen hebben de Staten-Generaal weer een poging 
etc. In plaats van: Een jaar later, kome op de laatste regel: Spoedig 
daarop. 

\ 
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tegenspeler De Moucheron. "Vereenigde Zeeuwsche Compagnie" 
noemde deze combinatie zich. Doch hoezeer zij de mening voor
stond, dat zij de enige was, De Moucheron was er ook,nog, en in 
Augustus 1601 deed hij onder J oris van Spilbergen een zeer 
belangrijke reis naar Indie uitgaan 1). Toch was hij ook weer 
niet helemaal vreemd aan de nieuwe onderneming: de vergade
ring woonde hij slechts eeninaal bij 2), doch blijkens het accoord 
met Parduyn, gesloten toen in 1602 zijn financiele moeilijkheden 
begonnen, bar hij in de bekende "reis der 14 schepen", uitgereed 
door de nj .1)',. e compagnie . tezamen met de Hollandse, voor 
duizend gul<fen in de Zeeuwse uitreding deelgenomen 3). De 
taak der Staten-Generaal, die een jaar na de "samensmelting" 
hun poging to~ fusie van de Hollandse en Zeeuwse ondernemingen 
hervatten '), was dan ook niet aIleen deze te . doen samengaan, 

1) De reis van joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam. 
1601-1604 (Werken Linschoten Ver. XXXVIII). en Unger. Oudste 
reizen, p. 205 vlg. 

2) Unger. Resolutien (Econ. Rist. Jaarboek XXIII). p. 52. 
3) J. R. de Stoppelaar. Balthasar de Moucheron (,s-Gravenhage. 1901), 

Aant. p. 34 n. 3. Hij wordt echter in de lijst der .contractanten (Econ. 
Rist. Jaarboek XXIII. p. II) niet genoemd. Elders (Res. Kamer Zeeland 
f. 112 vs.) wordt vermeld, dat zekere P. Baseliers "als transport hebbende 
van B. de Moucheron" voor 500 £. dus 3000 gulden. inschreef . 

• ) In dit verband zij gewezen op de merkwaardige "memorie betrefiende 
het varen in compagnie naar Oost-Indie", een plan betrefiende een mis
schien aIleen theoretisch ontworpen reis - met geen uitgevoerde althans 
zijn de hier weergegeven concrete gegevens over aantal schepen enz. 
te rijmen-, die De Stoppelaar, B. de Moucheron. p. 195. in uittreksel 
heeft gepubliceerd. Zij moet worden gedateerd na eind 1600 - concen
tratie der voorcompagnieen te Amsterdam en te Middelburg - en v66r de 
bespreking der algehele samensmelting een jaar later. Uitrusting, ver
houding van bootsgezellen en soldaten over beide partijen. verdeling 
van de in te lropen peperlading zou naar verhouding 2: 1 worden ge
regeld; in het "colegie tot het gouvernement van aIle voorvallende saecke 
ende directie van de voyage" zou de verhouding 'bijna gelijk zijn; de 
generaal zou echter van de Hollandse vloot komen. Aan Zeeland werd 
dus in de memorie groter invloed toegekend dan de Kamer tenslotte 
kreeg. Dat De Moucheron er de opsteller van zou zijn geweest, gelijk 
De Stoppelaar. Inisleid door het feit dat het stuk onder zijn papieren 
wordt aangetrofien (Gem.-archief, Vere, v.m. loket O.I.C. no. 9). meende, 
is onwaarschijnlijk; reeds prof. van Brakel (De Hollandsche handels
compagnieen. p. 6 n. I) heeft dit gesteld. er op wijzend dat genoemde 
aanwezigheid geredelijk verklaard kan worden uit het feit, dat De M., 
ten einde achter de plannen zijner tegenstanders te komen. zich een 
exemplaar had verworven. Maar dat het stuk van de compagnie van 
Ten Haefi zou zijn uitgegaan. is zonder meer niet aannemelijk. De 
spelling - W ~eren, au voor ou - wijst in ieder geval op zuidelijke invloed. 
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doch evenzeer de tegenstelling Ten Haeff-De Moucheron te ver
zoenen. 

Voorgegaan door een suggestie der Staten van Hoiland, die 
echter begrepen dat vereniging van aile bestaande compagnieen 
tot een algemene onderneming niet hun werk kon zijn, maar 
tot de competentie der Staten-Generaal behoorde, riepen deze 
laatste tegen den 26en November 1601 bewindhebbers van aile 
bestaande Indische compagnieen bijeen. Aanvankelijk ging 
ailes goed, doch op de onredelijke eis der Zeeuwe!' - d.w.z. de 
bovengenoemde Verenigde Zeeuwse Compagnu- -," dat niet 
hoofdelijk zou worden gestemd, doch elk der vier t ~lCpen, waar
uit de algemene compagnie zou bestaan, 'een stem zou hebben, 
werd de zaak uitgesteld "tot beter gelegentheyt " . Spoedig 
daarop evenwel hernamen de Staten-Generaal h:~n poging 1). 
15 Jan. 1602 waren aile compagnieen wederom fp Den Haag 
vertegenwoordigd, Zeeland zelfs met zes afgevaardigden, waar
onder ook De Moucheron. Maar terwijl de andere Zeeuwen heel 
wat toeschietelijker waren dan twee maanden daarvoor - de 
magistrale rede van Johan van Oldenbarnevelt had hen onge
twijfeld tot betere gedachten gebracht - dreigde de hals
starrigheid van De Moucheron roet in het eten te werpen. We1 
verklaarde hij zich voorstander van een verenigde compagnie -
"hebbende in voorige tyden daertoe altijt getracht" 2) - doch 
op voorwaarde dat een aantal door hem te steilen eisen zou 
worden ingewilligd. Voor niet minder dan 100.000 gulden wilde 
hij deelnemen - de hoogste inschrijver zou ten slotte een met 
53000 gulden zijn -, doch die eerst storten wanneerzijn schepen, 
die nu op de vaart naar Indie waren, zouden zijn t eruggekeerd. 
Hij maakte aanspraak op e~n bewindhebbersplaats, doch wilde 
de vergaderingen aileen bijwonen "als het hem:'te passe sal 
coomen" 3). Bovendien wenste hij zijn relaties aaR: de Oostkust 

1) Zie J. K. J. de Jonge, Opkomst Ned. gezag in Oost-Indie, I (,s-Grav. 
-Amsterdam, 1862), p. 140 vlg., 262 vlg. ; J. A. van der Chijs, Ge
schiedenis van de stichting der Vereenigde O.I.C. (Leiden, 1857), I, p. 
107 vlg. ; Stapel, a .w., III, p. 13 vlg. - De bij De longe, a.w., p. 262, 
uitgegeven "articulen" worden thans, in het gemeente-archief van Vere 
niet meer aangetrofien. 2) De Jonge, a.w., I, p. 282. 

3) T.a.p., p. 283. Veel gebruik heeft hij daarvan echter niet gemaakt, 
doch - merkwaardig verschijnsel! - in de absentenlijst der bewind
hebbersvergadering 1601-1603 (Res. Kamer Zeeland f. 122 vlg.) wordt 
zijn naam nooit genoemd. 



4 BET INSCHRIJVINGSREGISTER VAN DE KAMER ZEELAND 

van Afrika te handhaven 1).22 Januari kwam men met hem tot 
een accoord. De bewindhebbersplaats werd hem toegestaan en 
vrijheid werd hem verleend, eerst drie of vier maanden na de 
oprichting der nieuwe £ompagnie te verklaren, met welk bedrag 
hij wilde deelnemen; ook zou hij de eerste betaling van zijn 
inschrijving niet contant behoeven te voldoen. Maar de vrije 
vaart op Oost-Afrika werd hem ontzegd. 

Ook andere moeilijkheden moesten worden overwonnen. 
Vlissingen en Vere trachtten groter deel te krijgen in de equipage 
en bleken belust op een of meer bewindhebbersplaatsen 2), het
geen Zieriksee en Goes tot een gelijke eis bracht, waar niets 
van kwam 3). En een deel der kooplieden, de negotianten, zoals 
het in de stukken heette, wilde zelfs geheel vrij blijven. Maar 
na langdurige en moeizame onderhandelingen t), waarbij Van 
Oldenbamevelt zowel als Prins Maurits hun gewicht in de schaal 
legden en door persoonlijke besprekingen te Middelburg met 
een beroep op het algemeen landsbelang alle weerstand over
wonnen, werd de fusie een feit: 20 Maart 1602 werd de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie geboren. De meergenoemde Zeeuwse 
compagnie, versterkt nu met De Moucheron, werd hierin als 
Kamer Zeeland geincorporeerd. De dertien "contractanten" 
der v.z.e. - de eerste dertien inschrijvers 6); Jan Meussins 
was inmiddels overleden - en Balthasar de Moucheron, als 
laatstovergeblevene van zijn compagnie, traden als bewind
hebbers der Kamer op 8). Maar hoewel volgens art. 25 van het 
octrooi dit getal ten hoogste 13 zou mogen bedragen, hetgeen 

1) De Stoppelaar, a.w., p. 193, wijst ter verklaring hiervan niet ten 
onrechte op zijn verzwakte finantiele positie; aan zijn plannen aan 
gene zijde van de Kaap een nieuwe winstgevende bedrijvigheid te be
ginnen dreigde de bodem te worden ingeslagen. 

I) Bakhuizen van den Brink,; Isaac Ie Maire (De Gids, 1865 p. I vlg.), 
dwaalt als hij zegt, dat Vere "niet eens het regt op een bewindhebber" 
bekwam; De Moucheron kan inderdaad als zodanig gelden, hoe weinig 
hij zich ook aan die taak gelegen liet liggen. 

') 30 Nov. 1602 werd besloten dat men aan elke commissaris der steden 
Zieriksee, Goes, Vere (dit is boven de regel geschreven) en Tolen zou 
schenken een dozijn schotels uit de aangebrachte buit. Zou dit toch op 
zeker verband van deze steden met de Compagnie wijzen ? 

t) Zie hiervoor Stapel, a.w., III, p. 15 vlg. 
I) Vgl. Econ. Hist. Jaarboek XXIII, p. II. Van Vlierden was in de 

plaats van sr. Hesse getreden . 
• ) T.a.p., p. 4 en D. 49. 
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door uitsterven zou worden bereikt, werd hier vooreerst het 
omgekeerde vertoond. Eind April werden twee nieuwe bewind
hebbers, beiden burgemeesters, aangenomen: Comelis Somer 
van Vere 1), Jan Bouwensz. Schot van Vlissingen 2). Of Somer 
voor De Moucheron in de plaats kwam dan weI of hier van een 
tweede Veerse zetel sprake is, is niet geh~el duidelijk 3). De 
Moucheron, die de vergaderingen slechts eenmaal had mee
gemaakt '), was dien dag speciaal geciteerd voor een bespreking 
der nieuwe equipage, doch niet verschenen. Ook daarna komt 
hij in de presentielijst niet meer voor, en in het begin van Juni 
was hij in ieder geval volledig "ausrangiert"; het verzoek echter 
van Lieven de Muelenaer, in zijn plaats bewindhebber te mogen 
worden, werd gewezen van de hand Ii). Zodoende waren er nu 
nog 15 bewindhebbers. Maar spoedig zou dit aantal weer uit-

1) Reeds 8 Febr. 1602 werd in geval van De Moucherons overlijden of 
vertrek - het land zijner vaderen lokte hem reeds (zie Res. St.-Gen. 3 
Juni 1602. vermeld bij De Stoppelaar. a.w., Aant. p. 89 n. 16)1 -
door Vere gestreefd alsdan een "ander gequalificeerd persoon" in zijn 
plaats te stellen (a.w., p. 198) . 

2) Bij diens benoeming deed zich een formele strubbeling voor. Een 
gemachtigde van Vlissingen verklaarde (Res. Kamer Zeeland 6 Mei 1602) 
geen bezwaar te hebben tegen de benoeming van Schot. doch "onder 
protestatie dat de naeste electie in dier voughen te doene dat sylieder 
verstaen dat dese camer sal drye persoonen denomineren ende by de 
stadt Vlissynghe om daeruuyt (te) kyesen". Hij kreeg ten antwoord dat 
de Kamer niet anders gedaan had als met Z.Exc. was besproken; wat de 
toekomst betreft. dat het octrooi "daervan een artickel houdt waer
mede men behoorde te vrede te wesen". (Art. 26 van het octrooi bepaalde, 
dat bij vacature de bewindhebbers der betrokken kamer een voordracht 
zouden opmaken van drie bekwame en geziene personen. uit welk drietal 
de Staten der provincie een voordracht zouden doen; zij zouden dat recht 
ook aan een ander lichaam mogen delegeren. Het zou regel worden dat de 
benoeming werd overgedragen aan de besturen der steden. waar de kamers 
gevestigd waren). 

3) De bewering van Van der Chijs, a.w .• I, p. u8, dat beide plaatsen 
twee bewindhebbersplaatsen zouden hebben, kan uit de enigszins ver
warde toestand dezer eerste maanden zijn voortgevloeid (immers ook 
J. L. Coolen was een Vlissinger). Voor de latere jaren is echter van een 
speciale vertegenwoordiging geen sprake; na 1621 werd de W.I.C. voor 
beide v.m. smalsteden een prachtige afieiding. 

, ) Nl. 30 Maart. Bijzonder serieus, althans normaal. kan zijn bewind
hebberschap kwalijk worden genoemd. Ook van deelneming in het 
kapitaal der Compagnie is niet gebleken. 

5) Res. Kamer Zeeland 10 Juni 1602 (f. 62" .); zie ook De Stoppelaar, 
a.w., Aant. p. 89 n. 16. - 26 Juli werd op een brief der Staten-Generaal 
hierover geantwoord. dat de Kamer zich refereerde aan het voorgaande. 
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breiding lijden: de notulen van 20 Juni vermelden een nieuwe 
naam, S~on Lodewijcx, ongetwijfeld te identificeren met den 
Simon Lodewijcx zone van Alteren, die in het inschrijvings
register voorkomt 1). Hoewel diens inschrijving slechts de helft 
van de voor een bewindhebber voorgeschreven 6000 gulden 
bedroeg, maakte hij niettemin deel uit van het college, dat nu 
dus uit 16 person en bestond. Geheel duidelijk is zijn positie " 
overigens niet; de resolutien van 20 Jan. 1603 bevatten het 
besluit, dat hij niet meer ter vergadering zou compareren "dan 
ten tyde, daertoe ontboden sijnde". Een bewindhebber dus in 
buitengewone dienst? Terzelfder tijd overleed A. Ie Clerq, zodat 
er nu weer 14. bewindhebbers over waren. Een half "jaar later 
treedt zijn zoon Jacques ten tonele; 21 Juli 1603 werd besloten 
dat men "hem sal aennemen, om te commen op de vergaderynge 
van het gebesogneerde in de' retouren van de 4 schepen" 2), en 
in de volgende maanden komt hij onder de presente bewind
hebbers voor, het laatst 14 Febr. 1604. De resolutien van 25 

April doen echter een abrupt einde vermoeden: besloten werd 
toen voort te procederen tegen Le Clerq en hem tot betaling 
aan te sporen. Wederom bestond nu het college uit 14 man. 

Terwijl de inschrijving der deelneming in de uitrusting der 3 
schepen, die deel uitmaakten van de onder De Weert en Van 
Warwijck voor rekening der V.Z.C. vertrokken vloot van 14 
schepen nog lopende was 3), werd ook te Middelburg de storting 
van het kapitaal opengesteld. De in het octrooi (art. II) voor
geschreven begindag, I April, werd hier een weinig overschreden. 
Reeds 4 April 1602 t) werden 600 placcaten gedrukt "tot waer-

1) Zie hiema p. 21. Merkwaardigerwijze wordt hij echter Diet ge
noemd bij de verdeling der functies (Res. 21 Sept. 1602) toen 3 bewind
hebbers tot tresorierS. drie maal 4 als leden der XVII werden aangewezen. 

I) Betreft de schepen. in 1601 uitgereed voor de Verenigde Zeeuwse 
Compagnie en eind Mei 1603 teruggekeerd; zie Oudste reizen. p. XLV vlg. 

8) Resolutieregister 1602-1604 f. II2VS.-II3vs. Tussen 28 Juni en 21 
Aug. 1603 werd door 171 inschrijvingen met bedragen. varierend van 50 
tot 7075 £ VI .• " ruim 125000 £ of 750Qoo gld. bijeengebracht. Colen
brander. Kol. geschiedenis. II. p', 246 n. I. vermeldt ten onrechte een 
bedrag van t 660000. 

t) Het voorschrift van art. II van het Octrooi. dat v66r 1 April de 
aanplakking der biljetten moest plaats vinden. werd bier dus Diet precies 
opgevolgd. 
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schuwinge van alle deghene, die in de police vant nyeuw ac~oort 
begheeren te teeckenen"; 23 Mei werd besloten te doen drukken 
2000 billetten "om te doen leveren an de steden van Zeelant, 
ende voorts uyt te stellen tot advertissement van een yder, die 
in dese compagnie zoude begheeren te adventtieren". 2 Augustus 
I602 werd besloten dat "van Dysendaghe comende (= 6 Aug.) 
2 personen van de bewindhebberen zullen gaen beginnen te 
setten van de 2 uren naer den noene tot den vyeren om te ont
fanghen alle de tekenaers, die begheren te tekenen, ende sal 
het tour van setten soo ommegaen van dach tot dach, ende dat 
vervolghende de rolle, soo dye in de police staen". 

3 Augustus echter begon, blijkens het inschrijvingsregister 1), 
de storting met een inschrijving van Adriaen ten Raeff, die tot 
den fatalen datum, 3I Aug., werd voortgezet. Dien dag bleek 
voor I333882 gulden te zijn ingetekend, even een vijfde van het 
algemeen totaal 2). En al geeft deze lijst niet op alle vragen ant
woord, die bij de bestudering er van zieh opdoen, enkele dingen 
zijn daaruit toch weI op te maken: omtrent aantal der inschrij
vingen en inschrijvers, hun bedragen en hun herkomst zijn wij 
voldoende ingelicht. 

Ret totaal der inschrijvingen beliep 302, met 264 diverse in
schrijvers, hetzij voor zieh, hetzij voor anderen, niet-participan
ten; van ongeveer I20 dezer zijn wij in staat summiere 'of meer 
uitgebreide gegevens· te verschaffen. De overgrote meerderheid 
moet uiteraard in Zeeland, met name op Walcheren en vooral in 
Middelburg gevestigd zijn geweest 3). Behalve, naar denamen 

1) Bewaard in Archief der O.I.C., Kamer Zeeland (inv. Kol. archief no. 
10191). De bewering van Stapel, Gesch. van Ned. Indie, III, p. 28, dat 
aIleen het Amsterdamse intekenboek bewaard is gebleven, is volkomen 
onjuist. 

2) De verschillende opgaven bij Colenbrander, Stapel en in het meer
genoemde Resolutieregister der Zeeuwse Kamer 1602-1604 stemmen niet 
geheel overeen, al lopen zij niet ver uiteen. Voor Zeeland geeft Colen
brander (a.w., p . 246) 1300000, Stapel (a.w., p. 28) 1300405 gld. 4 st., 
het Resolutieregister (f.77·' .) 1333882 gld. ; het algemeen totaal wordt 
resp. als 6440000, 6424588 gld. en 4 st. (dat werd later afgerond tot 
6440200 gld.) , en 6459840 gld. vermeld. 

I) Op het einde der 17e eeuw daarentegen woonden van de participan
ten der Kamer Zeeland niet minder dan 160 buiten die provincie, waar
van weer 108 te Amsterdam. Zij vertegenwoordigen 1599335-12-6 kapi 
taal, dus bijna de helft; Amsterdammers hadden daarvan 1439261-5-8 
in handen (H. Brugmans, Handel en Nijverheid van Amsterdam in de 
17e eeuw, p. 106). 
ECON.-HIST. JAARBOEK. XXIV 3 
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te oordelen, een twintigtal Engelse deelnemers, Merchants 
adventurers zonder twijfel- geen hunner participeerde voor 
meer dan 9000 gulden - komen slechts weinigen voor wier 
buiten-Zeeuwse herkomst vermeld wordt 1); daaronder echter 
merkwaardigerwijze een Gouwenaar met t 20.000 2) en de groot
vader der gebroeders De Witt te Dordrecht, op wiens naam zelfs 
de hoogste inschrijving staat 3). Onmiskenbaar is ook de deel
neming van Vlamingen, na I580 en vooral I585 in groten get ale 
in de Walcherse steden gevestigd. Bewindhebbers - Muenicx, 
Le Clerq, Becker - zowel als gewone participanten van zuide
lijke origine, grotere en kleinere, doch vermoedelijk weI aile in 
Zeeland gevestigd, komen op onze lijst voor '). 

Omtrent het' bedrag der inschrijvingen qp een naam ver
vaardigden wij de volgende tabel: 

I inschrijving van 1 53000 I inschrijving van 1 8000 

I 
" " 5

0000 2 inschrijvingen van " 7 800 

I 
" " 45000 5 " 7 200 

I 
" " 4 0600 I inschrijving van" 6700 

I 
" " 3

6600 12 inschrijvingen van " 6000 
I " 35700 4 " 5400 
I 

" " 3 2 400 I inschrijving van I' 5000 

I 
" " 3 0000 I 4900 

I 
" " 27000 I 

" " .. 4 800 

I " 24600 3 inschrijvingen van " 4500 

I 
" .. 24000 4 .. .. 4 000 

I " I' 1, 20000 14 " 3 600 

4 inschrijvingen van" 18000 I inschrijving van II 3300 
I inschrijving 

" " 17200 I 
" 3 1 5 0 

I 
" " 17000 20 inschrijVingen van " 3 000 

I 
" " " 16800 I inschrijving van " 2700 

3 inschrijvingen van " 15000 6 inschrijvingen van " 2400 

1 inschrijving van .. 14400 I inschrijving van II 2200 

1 .. " 13800 I .. 2100 

I 
" " 13200 3 inschrijvingen van " 2000 

1 
" .. " 13000 3 2 1800 

9 inschrijvingen van " 12000 4 " " 1500 

1 inschrijving van .. 10800 23 1200 

1 
" " 

.. 10000 3 1000 

6 inschrijvingen van .. 9000 19 900 

1) Zo twee uit Breskens (toen Vlaanderen), beiden voor 14000, Mn uit 
Fijnaert, een uit Heusden, een uit Haarlem, met geringe bedragen. 

I) Zie hierachter Aantekeningen no. 93. 
a) Alsvoren no. 21. 

') Voor Amsterdam, zie Verslag Ned. Philologencongres 1947 te 
Leuven, p. 80. 
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I inschrijving van t 800 I inschrijving van t 360 
I 

" 700 17 inschrijvingen van " 300 

31 inschrijvingen van " 600 1 inschrijving van " ISO 

I inschrijving van " 450 I 100 
2 inschrijvingen van " 400 I 72 

Zo hoog als te Amsterdam, waar Isaac Ie Maire met t 97000 

de hoogste inschrijver was, mikte men in Zeeland niet; de hoge 
dunk, die Stapel 1) van De Moucheron had, blijkt evenwel 
een Iuchtverheveling: niet aIleen niet meer - wij zagen boven 
dat hij zelf met een bedrag van t 100.000 goochelde -, maar 
geen cent droeg hij tenslotte bij in deze ondememing 2); zijn 
zon had· haar j:enith al overschreden! De hoogste inschrijving 
was hier, zoals uit het bovenstaande blijkt, f 53000, gefoumeerd 
door Comelis Frans Witten sone te Dordrecht. De bekende 
geringe inschrijving van den Amsterdamsen burgemeester 
Pauw ten name van een zijner dienstboden yond te Middelburg 
zijn tegenhanger in de som, die dr T. Roelsius inschreef voor zijn 
trouwe Betje, nl. t 723). Verwant hieraan is de deelneming der 
jeugdige kinderen van burgemeester Boreel, wier spaarpot 
blijkbaar is omgekeerd '). 

Beschouwt men, na deze maxima en minima, bovengenoemde 
bedragen nader, dan ziet men dat 37 inschrijvers boven de 
f IOOOO bijdragen met tezamen t 770IOO, 227 daarbeneden bleven 
met een totaal van t 563782. Twee eigenaardigheden doen zich 
daaruit zien: am de ene kant blijkt ongeveer 1/7 der aandeel
houders in het bezit van meer dan de helft van het kapitaal en 
daarmee van de ondememing; aan de andere kant: welk een 
spreiding van bezit! Behalve de "big 37" waren 227 personen 
voor een bedrag, wisselend van f 72 tot f 9000, bij de zaak ge
interesseerd; 79 hunner namen voor minder dan f 1000, 142, 

dus bijna de helft, voor hoogstens f 2000 dee!. 

1) Stapel, a.w., III, p. 29. 
2) In de uitreding der Zeeuwse deelneming in de reis der 14 schepen 

had hij voor 1000 £ deel (Res. Kamer Zeeland 1602-1604 Ld. 23 Mei 
1602, 24 Juni 1603). - Ook zijn vennoten hadden maar gering deel aan 
de Compagnie. Comelis Muenicx en A. Ie Clerq waren reeds eerder naar 
de Compagnie van Ten Haeff overgegaan; voor Licven de Meulenaere 
werd voor t 12000 ingeschreven, Franc;:ois Somermans deed dit voor 
f 9000, Hugo Brentens voor f 1500. That's all. 

8) Zie hierachter Aantekeningen no. 62. 
') Alsvoren no. 36. 
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Merkwaardig is het ook enkele inschrijvingen en inschrijvers 
nader te bezien. Dat De Moucheron en zijn laatste getrouwen 
weinig bijdroegen, zagen wij reeds; belangrijke figuren in de 
Middelburgse handelswereld van die dagen als Symon Par
duyn - de promotor der N oordse reizen! - en Pierre Ie Moyne 
schitteren geheel door afwezigheid. 

Opmerkelijk zijn de inschrijvingen, door sommigen ten be
hoeve van derden gedaan. Ten Haeff, die voor zich zelf voor 
118000 inschreef, stortte bovendien voor vier anderen tezamen 
127000; Laurens Bacx, die voor eenzelfde bedrag participeerde, 
schreef voor zekeren P. van Loore voor 130000 in. A. Ie Clercq, 
ook participant voor 118000, stortte voor een ander 110000. 

Everard Becker, die in totaal voor 135700 deelnam, partici
peerde ten name van een ander voor 1 14400. Lieven Lampsins' 
aandeel bedroeg 1 12000, doch hij schreef voor C. Lampsins en 
J. Lambrechtse Coolen ieder voor 19000 in, en voor twee andere 
Lampsins voor 1 3600. Balthasar van Vlierden, die zelf voor 
124600 bijdroeg, schreef 118000 in voor zekeren A.N.M., 1 12000 

voor G. Bartolotti, 1 7200 voor H. L. en niet minder dan 1 24000 

voor C. Thibaut, tezamen dus 161200 boven zijn eigen portie. 
Ook bij de geringere deelnemers komen deze verhoudingen 
voor 1). 

Het zou stellig onjuist zijn te menen, dat die meervoudige 
participanten dat hele bedrag zelf hebben gefoumeerd. Regel 
zal zijn geweest, dat anderen hun die bedragen hebben ter hand 
gesteld. Wanneer die persoon buiten Middelburg woonachtig 
was, wordt die handelwijze al heel gemakkelijk verklaard. 
Minder begrijpelijk echter is het wanneer wij b.v. zien dat voor 
Amoult Verhouve, een der bewindhebbers die zelf voor 1 18000 

participeerde, een andere inschrijver 1 18000 . stortte. En de 
hoogste participant, de reeds genoemde Comelis Frans Witten 
sone, te Dordrecht, schreef zelf voor slechts 1 3000 in, terwijl 
zekere Blasius Nachtegael . niet minder dan 150000 voor hem 
stortte. En waarom schreef de bewindhebber Geeraert van 
Schoonhoven voor den groot-aandeelhouder Comelis Muenicx 
boven diens bijdrage (f 36000) nog 1 I4000 in? 

1) Nog ingewikkelder is het geval van P. Eems, die zelf voor 160'0 
inschreef, doch uit naam van J. L. Coolen voomoemd voor drie per
sonen voor resp. 900, 1200 en 1800 gulden. 
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Een moeilijk geval hierbij is Pieter Lijntgens. Met 160000 op 
een na de grootste aandeelhouder der Amsterdamse Kamer, 
schreef hij in de Middelburgse voor 145000 in en door Bakhuizen 
van den Brink en volgende auteurs werd hij ' voor vermogend 
gehouden. Zijn aanslag in het bekende Amsterdamse kohier 
van 15851) doet hem inderdaad ais redelijk weigesteid kennen, 
maar volgens Yzerman 2) was hij althans in 1610 - de onder
handelingen met Hendrik IV! - tamelijk berooid. Dat zijn 
Amsterdamse inschrijving voor eigen rekening was, moet weI 
worden aangenomen, want prof. Van Dillen deeide mij mede, 
dat ingeval van inschrijving voor rekening van anderen dit in 
het Amsterdamse register steeds werd vermeld. En hoezeer dit 
ook voor de te Middelburg gevolgde praktijk aannemelijk te 
achten is, het lijkt toch vreemd dat hij ook hier voor zo een groot 
bedrag zelve zou hebben geparticipeerd. Wij weten, dat hij voor 
de Verenigde Zeeuwse Compagnie als Amsterdams vertegen
woordiger optrad 3), en ook met de Kamer onderhieid hij aan
vankelijk goede betrekkingen '). Zou het nu zo vreemd wezen 
dat hij, behalve schepen en schepelingen, victualien, geschut en 
realen van achten, ook participant en aan de Compagnie four
neerde? Een resolutie der V.Z.C. spreekt van bericht aan 
Lijntgens om de "teeckenaers" te Amsterdam "oock aen te 
dyenen" 5). En de resolutie der Kamer van 28 Maart 1602-

het is ook mogelijk dat het op een afn:;kening der V.Z.C. slaat, 
maar het tast de kern der zaak niet aan - maakt melding van 
een schrijven aan Lijntgens dat, zo iemand zijn geld "trecken" 
wil, men hem dat zallaten volgen "ende goeddoen den intrest 
a 71/2 percento". Hieruit is weI aannemelijk, dat hij ook finan
tieele relaties behartigde. 

Boven merkten wij reeds op dat het register niet antwoordt op 
aIle vragen, die men zou willen stelIen. De gedetailleerde re-

1) J. G. van Dillen, Amsterdam in IS8S, p. 44. 
I) J. W. Yzerman, Een en ander over P. Lintges (Bijdrage Taal-, 

Land- en Volkenkunde van Ned. Indie, dl. 84, p. 132 vlg.). 
S) Econ. Rist. Jaarboek XXIII, p. 14-17, 20, 2S-30, 34, 3S, 37-44, 47, 

48, So, SI. 
') T.a.p., p. 44. 
5) De resolutien d.d. 2i April 1603 doen echter zekere wrijving ver

moeden: besloten werd scherpelijk te antwoorden op het "stuck van de 
cleene estime, die hy maeckt van de vryentschap, duer de Compagnie 
hem ende aen synen soone bewesen". 
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gionale verdeling der participanten is niet vast te stellen, en 
oak over hun beroep zijn maar weiDig aanwijzingen. Het over
grote deel zal in de handelswereld dier dagen zijn grotere of 
bescheidener rol hebben gespeeld; over een niet onbelangrijk 
aantal, nl. 45%, konden wij, vrnl. uit de resolutien der Zeeuwse 
Admiraliteit 1), soms tamelijk summiere, soms meer uitvoerige 
gegevens over hun bedrijvigheid bijeenbrengen, en ook onder 
hen, omtrent wie Diets werd aangetroffen, zullen talrijke zaken
lieden schuilen. Daarnaast komen onder de deelnemers, zij het 
met bes<;heiden bedragen, een aantal gezeten ambtenaren voor: 
de vertegenwoordiger van den Eersten edele, de tresorier en de 
raadpensionaris der Staten, de rentineester van Beoosten 
Schelde,_ de pensionaris van Goes, eeD raadsheer in de Hoge 
Raad, een medicus, een ~otheker, een conrector 2). Daarnaast 
enkele ambachtslieden: een zilversmid, een beenhouwer, een 
pasteibakker, een tapitsier, een brouwer, een kuiper. Tenslotte 
enkele eerzame weduwen, w.o. die van Marnix. 

Ook over de afwikkeling der storting,waarover door Heeren 
XVII reeds spoedig afwijkende beslissingen werden genomen 3), 
kan voor Zeeland niets worden medegedeeld. 

Over de uitgave van het inschrijvingsregister der Zeeuwse 
Kamer kan . het volgende worden gezegd. Ten overstaan der 
daartoe aangewezen bewindhebbers hebben de participanten 
na de door een klerk gescl)reven inleiding soms eigenhandig 
het be drag hunner deelneming ingeschreven, enkele zelfs die 
bekrachtigend met hun handtekening, soms deze overlatend 
aan den klerk. Enkelen bedienden zich van de Franse, anderen 
van de Engelse taal. Hoewel de formulering der inschrijving 
niet absoluut eenvormig was, zijn de afwijkingen, althans princi
pieel, zo weinig belangrijk dat het niet nodig leek het hele stuk 

1) Bewaard op het Algemeen Rijksarchief, inv.-De Hullu nos. 2447-
2453. - Opgemerkt worde dat onze documentatie in zover eenzijdig is, 
dat destijds bij de bewerking dezer registers het verzamelen van gegevens 
betreffende Middelburgse kooplieden voorzat; van de misschien niet on
talrijke Vlissingers werd geen bijzondere notitie gemaakt. 

2) Zie de Aantekeningen op het register sub 19, 22, 24, 26, 27, 33, '49, 
53, 59, 62, 63. 91, 1I8. 

S) Zie F. W. Stapel, Aandeelbewijzen der Oostindische Compagnie 
(Econ. Rist. Jaarboek XIII, p. 240 vlg.). 
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integraal over te nemen en is volstaan met de vermelding van 
bedragen en namen. Van de dagen van inschrijving is in de noten 
rekenschap gegeven. Het "ben tevreden" van Ten Haeff yond 
veel navolging; enke1e vulden dit aan met de woorden: "te 
risiqueren", anderen schreven of ga yen op: "in te leggen" of "te 
aventueren". Meer varia tie is er in de sacrale formule - die 
overigens bij enkelen ontbreekt -: die Godt voorspoedt wi! 
verleenen; die de Heere wil segenen; die Godt ghelieve te seghe
nen; die Godt wil segenen; die Godt zeghene; die God wil. be,. 
waren ende seghenen. Mr. J. van den Warck tenslotte schreef: 
ende bidde, dat Godt Almachtig deselve wil b~waren. \ 

Met de vermelding van bovengenoemde toelichtende aan
tekeningen hebben wij deze uitgave besloten. 

W.S.U. 

HET INSCHRIJVINGSREGISTER 

(f. I) Alsoo tot vorderinge van de nayigatie, handelinge ende 
commercie beocisten ' de Cape de Bonna Esperance ende door de 
Strate van Magellaen by octroye van de Ed. M. Heeren Staten 
Generael der Vereenichde N ederlanden opgerecht es eene gemene 
compaignie omme aldaer alleene voor den tijt van twintich 
jaeren a) te mogen navigatie ende handelinge doen, mits dat in 
deselve compagnie alle ingesetenen der voorscr. landen met 
groote ofte c1eene sommen sullen werden ontfangen - soo ist 
dat wy, ondergeschreven, beloven elcx onse hieranvolgende 
geteyckende somme oP. te brenghen ende te furnieeren in drie 
paymenten ofte termynen, t'elcken ongevaerlick een derdepart, 
te weten den eersten termijn prima Octobris aO 1602, den twee
den prima Octobris aO .1603, ende den derden termijn een jaer 
daernaer, belovende van sulcx te doene in geen gebreke te 
blyven, daervoor verbindende yedereen van onsluyden sijn 
persoon en de goederen, stellende d'selve ende den keure van dien 
tot bedwanck van allen heeren, rechten ende rechteren, met 
conditien ende voorwaerden dat ingevalle iemanden van ons
~uyden t'eenigen tyde eenige specerien ofte andere waeren, 

a) De Compagnie was aangegaan voor 21 jaar, doch daar de boeken 
telkens na 10 jaar zouden worden afgesloten en de in het eerste jaar 
jaar uitgerede schepen daar buiten zouden worden gehouden, is deze 
afwijking begrijpelijk. 
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deze gemeene compagnie concemerende, quame te coopen, 
dat onse naergescreven capitale sommen met de winninge ofte 
advance (die God Almachtich sal mogen commen te ver
leenen}j daervooren verbonden ende geaffecteert sullen sijn 
niettegenstaende eenige transpoorten, cessien ofte overdrachten, 
die by yemandt van onsluyden voor date van deselvige com
paignie geschiet ofte gedaen zoude mogen wesen anders als 
voor den bouchouder van deze camere met kennisse van twee 
bewinthebberen derselver, van we1cke overdrachten ende 
transpoorten pertinente notitie by den bouchouder in een 
particulier register gehouden zal worden, waeraff e1cke partie, 
by twee bewinthebberen alsvooren onderteyckendt - sijnde, 
d'selve partie alsdan by den bouchouder overgedragen sal 
mogen werden. 

11.18.000 

25·000 
18.000 
12.000 
36.000 
9.000 

12.000 
12.000 
9.000 

18.000 

18.000 
9.000 

12.000 
6.000 
6.000 

12.000 

Ick Adriaen ten Haeff 1) a) ben tevreden in dese 
companiea, die Godt beware, voor de somme 
van achtien dusent guldens, tot 40 gr. elcken 
gulden, desen 3en Agosti a 0 1602 in Middelburch. 

Jacob Boreel l ). 

Jan Lambrechssen Coolen 8). 
Jacob de Waert '). 
Comelis Muenicx 6). 
Adriaen Bomene 8). 
Laurens Back 7). 
Everart Becker 8). 
Amoult ·de Clercq 9). 
Guilliame Cobrysse 10) uuyt den naem ende voor 

rekeninge van Aemout Verhouve 11). 
Geeraert van Schoonhoven 11). 
N yclaes Pieters 13). 
Baltazar van Vlierden 14). 
Comelis Somer 15). 
Jan Bouwensen Schot 18). 
Baltasar van Vlierden 14 uuyten naeme van Gui~ 
lamme Bartolotti. 

a) Aantekeningen 1-120, zie hiema p. 25 vlg. 
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3.600 

I3.200k) 
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Guilliame van de Put 17). r 
Andre OyseI IS). 

Aernout Verhouve 11). 
J osua van Sonnevelt. 
Johannes Huyssen 19). 
Roland Faulconnier 20). 
Roland Faulconnier liD) noch, te weten 600 gld., 

competerende Maria de Lobel, ende 600 gld., 
competerende Susanna de Lobel. 

Cornelis Frans Wittes sone 21). 
Hans P(ieters) van Essen. 
Jeremias Jenes uuyt de name van heeren Christof 

Schermart. 
Jeremias Jenes voor my selver. 
Jeremias Jenes uuyt de naeme van de weduwe van 

wijlen (?) Adrien Hermans. 
Pieter Luenis' sone 
Emmery de Lyere 22). 
Wilhelmus Nicolai. 
Jacob de Waert ') uut den naeme van Aernout 

Vlamne tot Zierikzee. 
Jacob Boreel ll) noch. 
Wouter Welters. 
Antonius Criecke . 
Vincent et Robert de la Barre. 
Guillam van Ee 28). 
Nicollas Clement. 
J ohan van der Meersche 2'). 
Gille Lernoult 115). 
Johan Huyssen 19) van weghen mijn zwagher 

Albertus Joachim 26). 
Ghijsbrecht Hermans sone de Vrye. 
Jacques de Malderee 27). 
Joos van der Platen, waervan de dryhondert 

_ a) Van hier af: 9 Aug. 1602. 

c) 13 Aug. 1602. 

b) Van bier af: 12 Aug. 1602. 

d) Van hier af: 14 Aug. 1602. 

f) 20 Aug. 1602. e) Van hier af: 16 Aug. 1602. 

g) Van bier af: 21 Aug. 1602. 
i) Van hier af: 23 Aug. 1602. 

k) Van hier af: 26 Aug. 1602. 

b) 22 Aug. 1602. 

j) Van hier af: 24 Aug. 1602. 
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gulden sijn voer rekeninge van J.V.P. 
Jacob Boreel t) noch. 
Laurens Back 7) van wegen Peeter van Loore. 
Baltazar van Vlierden 14) noch. 
Baltazar van Vlierden 14) voor rekeninge van 
Christiaen Thibaut 28). 
Baltazar van Vlierden 14) voor rekeninge van 

A.N.M. 
Adriaen Bomene 6). 
Lodewijck d'Herde 29). 
Segher Corsselis 30). 
Jan Jacobs sone. 
Blasius Nachtegael 81) voor rekeninge van dheer 
- Comelis Frans Wittens sone 21). 
Nochdheer Witt ens sone 11) voor rekeninge van 
Wouter Coels, rentmeester van de Finert. 
Franchoys Somerman 32). 
J ohan van der Meersche uuyten naem ende van 
weghen mijn swaegher mr johan van Santen 33). 
Maerten de Bucker. 
Aemout Verhouve 11) voir rekeninge van Willem 

Chambers, van Londen. 
Ghijsbrecht Saucelle 3'). 
Thomas de la Fosse, apothecker. 
Frederick Muntynck 36). 
Susanna van Regenmortel, we-duwe van Jacob 

Jans sone de Wieghe, van Bresken(s). 
Nicollas Houtman. 
Comelis de Bruyne voor Martincken Andriesen. 
Guilliame Booreel, soo voor my als voor mijn drye 
gebroeders Jacob, Pieter ende Josephus BoreeI 86). 

Hans Putz . . 
Guilleame van de Put 17) noch. 
Pieter ende Germein Poulle. 
Wauter van der Poort 37). 
Salomon Janssen. 
Jeremias van · den Casteele. 

a) Van hier af: 27 Aug. 1602. 

b) Van hier af: 28 Aug. 1602. 
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Daniel Godin 38). 
Daniel Godin 38) noch voor rekeninge van H.D.C. 
Johan Radermacher de jonge 39). 
Luvo Lampsins 40). 
Luvo Lampsins 40) voor mijn vader Comelis 

Lampsins 41). 
Luvo Lampsins 40) noch voor ffilJn schoon vader 

Jan Lambrechsins Coolle 3). 
Guilliame Cobrysse 10). 
Thomas Huyer, van Londen. 
Robaert Barke. 
Willam Essyngeton. 
Mathewe Hamondt, van Londen. 
John Combe. I 

Robert ende Willem Palmer. 
John Whitsale. 
Francoyse Grenoires. 
Nicholas Vristo (?). 
Willem Pynde. 
J ohanes Maillairt 42). 
Amoult Ie Clerq 9) encore. 
Jan Inghels van der Burcht 43). 
Everart Becker 8) noch. 
Everart Becker 8) voor een rekeninghe apart B 

noch. 
Jaques Hoste 44). 
Jaques Cool. 
Roelandt van Praet 45). 
Danel Pointell, van Londen. 
Heyltgen Claes, ende tselve deur ordre van Y tgen 

Claes, mijn suster. 
Pieter Lintges 46). 
Henrick Heyninx. 
Geeraert van Schoonhoven 12) voor rekeninge van 

Comelis Muenicx 6). 
Franchoi:; Jheronimus. 
Jan Jacobs sone. 

a) Van hier af: 29 Aug. 1602. 
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William Graves. 
Franc;oys Beydaels '7). 
Comelis Pieterssen Cock, beenhouwer. 
Lodewijck d'Herde 29) noch. 
Jan Golit '8). 
Adriaen ten Haeff 1) noch. 
Everart Becker 8) noch. 
Everart Becker 8) noch voor rekeninge van C.D.L. 
Bonifatius d'Jonge U). 
Nicolaes Cauwe 50). 
Pieter Coome 60&). 
Jacob Boreel 2) noch. 
Jaques Noirot 51). 
Thomas Barnes. 
N icolaes Meyros 5S). 
Jacob Campe 53). 
Jan A. Zoggaert 5'). 
Jacob Simonse Schotte 55). 
Pieter Basseliers d'jonghe 56). 
Jacques Gelle 57). 
Franc;ois Hercke 58). 
Jan van der Warck &9). 
Gregorius Gillis. 
Comelis Rijser. 
Alexander de Renialme 60). 
Nicolaas Claes'sone Honich 81). 
Thobias Roelsius 62). 
Thobias Roelsius 62) voor reeckeninge van Betken 

Bate. 
Comelis de Meyer de jonge. 
Jacobus Thomas 'sone Drioter. 
Bemaert Adriaensen van der Goes. 
Petrus Montanus 63). 
Jan Pieter Maert sone. 
Aemoult van Ceters M). 
Rougier van Peene 65). 
Peeter de Slachmulder 66). 

----
a) Van hier af: 30 Aug. 1602. 
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Jacob Bencken 87) . 
Guillame Heermans. 
Gillis Gillis 'sone de Smidt. 
Steven Comelis Tenijs 88). 
J ehan Groulart. 
Joost Meskens 69). 
Hans Heyndricx. 
Franchois Rogiers 70). 

(f. 6 .... ) gOOa) Jacob deWaert ') uyt den naeme van Andries van 
der Wiele d' oude ter Veerre. 

(f. 7) 
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Jacob de Waert ') noch voor Martijncken Gelijns 
dr. goo gld. ; Willem Jaspers Drieweegen goo gld.; 
Pauwelyne Comelis ISO gld.; Lijsbet Adryaens 
300 gld.; J anneken van Tielt 300 gld.; L. J. met 
G.R. 600 gld. 

Pieter Basseliers 56) noch. 
Egbert van Staverden 71). 
Jan 72) ende Abram Droochbroot 78). 
Jan Droghebroet 72) noch voor Pieter Drossaet. 
Abraham Droogbroot 78) voor Nic1aes van Heyst 

den jongen. 
John Whithall. 
Jo(hn) King. 
Hans N ullens. 
J acues de Bot 7&). 
Hans Verkniert. 
Martin de la Voye. 
Pierre du Quesnoy 75). 
Peeter Haeck 76). 
Laureys Boudine 77). 
Davidt Wilmerdonx 78). 
Comelis Wilmerdoncx 79). 
Nicolaes Lotsen Gael, poorter tot Haerlem. 
Adriaen Comelis'zone de jonghe. 
Piere Pelu. 
Comelis Claeys 'sone 80). 
Adriaen Bommene de jonge, ende dat voor myne 

a) Van hier af: 31 Aug. 1602. 
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rekeninge ende voor rekeninge van Jaques Bom
mene, Aechken Bommene, Lyvijncken Bom
menee, ieder sal hierin heryderen een vierdepart. 

Abraham van Pere81). 

Jan Turner. 
Thomas Wryght. 
Peeter de Slachmulder de jonge. 
Pieter de la Palma 82). 
Pieter Eems 83) voor rekeninge van Margriete 

Wouters. 
Pieter Eems 83) uut den naeme van Jan Lam

brechtse Coolle 3), ende dat voor rekeninghe 
van Pieter Piterssen Trijst. 

Pieter Eems 83) uut den naeme van Jan Lam
brechtssen Coolle 3), ende dat voor reekeninghe 
van Jan Lambrechts sone. 

Pieter Eems 83) . . 
Jaques de Ie Berghe. 
Baltazar van Vlierden u.) voor rekeninge H.L. 
Joos van den Vivere 8'), pasteybacker. 
J ohan Zomer. 
Nicolaes Pillietier 86) voor mijn 1800 gld. ende 

voor rekeninge van Wouter van Marievoorde 86) 
gelijcke 1800 gld. 

Comelis Symons sone. 
Femande Michiels. 
Nicolas Wreynsen. 
Nicolas Wreynsen uuyt den name van Hendrick 

de Maecht 87). 
Jan Kendricke. 
Jan Kendricke uut a) den name van Robert Ducie. 
Pieter van Peene 88). 

Matthijs Jacobs sone de Wieghe. 
Adriaen Adriaense van der Goes 89). 
Jan Jacobsen. 
Matheus de la Palma 90). 
Simon Schotte 91). 

a) Hs. heeft: out. 
, 
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Josine de Lannoy, dame douariere du Mon St. 
Aldegonde 92). 

Maerten Jan zone Moel 93), van der Goude. 
Symon Lodewick sone van Alteren 9'), uyt den 

naeme ofte van wegen van mijn moeder Geer
truyt Symons, de weduwe van Jan Meeussins 96). 

Symon Lodewick sone van Alteren "). 
Jan Tutt. 
Franchois Thibaut 96). 
Peeter Belten. 
Peeter Robert. 
Laurens Back 7). 
Johan Pyeters van Rhee. 
CorneIis Copal. 
Nyc1aes Schoutens. 
Matheus van Burkele 97). 
Jan Jans sone Snouck 98). 
Lieven Lampsins 40) voor Jan ende Jacob Lampsins. 
Davidt van Deynse voor rekeninghe van Pieter 

van Deynse. 
Davidt van Deynse. 
Marguerite Mercher, vefve de Jean Theart. 
Guillaume Bonte. 
Michiel van Bruheze 99). 
Michiel van Bruheze 99) noch, ende dat voor reke-

nynge voor Willem Willems sone tot Zierixzee. 
Hubrecht Berek 100). 

J aecques Caen. 
J oos Rielandt voor de ' rekeninge van H. H. 7200 

gId.; voor de rekeninge van M. R. 3400 gId.; 
voor de rekeninge van C.D.R. 2400 gid. 

Pieter van Trille 101) voer rekeninge van P.M. 
Boudewijn van Liesfelt .l 
Hans Broers, brouwer. 
Laurens Back de jonge, voor Hans van de Kerck-

hoven. 
Hans Fierens. 
CorneIis Symons sone. 
Pieter BoreeI, voor mine eigen rekeninghe 600 gId., 

/ 
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ende noch 100 gld. voor de twee kynderen van 
Antuenis Pieters sone Soeteman, daer moeder 
af was Caterine uuytten Wijngaerde. 

Adriaen Pieters de 'Vroe 101). 

Adriaen van der Hooghe 108). 

Jan Biscop ende compagnie. 
Christiaen van Bavieren. 
Willem Pieters soen van SavelpoeI, cuyper. 
Nicolaes Sae1 10f). 

Claes Janssen Faeck a). 
Michiel Lowijs. 
Hans LuIs 105). 

Comelis de Bruyne voor Baptista van Regemortel. 
Comelis de Bruyne. 
Maliaert de Mel. 
Anthoine Michiels. 
Jacque Bac1au. 
J ohan Huyssen 19) voor mijn swagher Alberto 

J oachimi 26). 
J. van Tongerlo 106). 
Jan van Houte. 
Jaques van Meteren. 
Johannes Maillairt U) noch. 
Isaac de Visscher 107). 

Jacob Magnus 108). 

Michiel de Lannoy lOti). 

Pieter Lintges de jonge 110). 
Jaques de Keyser in den naeme van Lievin de 

Mueleneere 111). 
Adriaen Comelis Buisero 1~1) voor rekeninghe van 

Margriete de Knuyt. 
Adriaen Comelis Buisero 111). 
Blasius Nachtegael 31) voor rekeninge van d'heer 

Comelis Frans Wittens sone 11). 
Vincent Seghers 113). 
Jean Ie Cambre. 
Jan Golit. 
Andre Oysel 18). 

a) Onderteekend: Facke. 



(1. II) 

fl. 300 

4.800 

300 

6.600 

1.200 

300 

300 

300 

3.000 

1.000 

600 

7.200 

' 300 
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Robert Jolijt 114). 

Johan Radermacher de jonge 39). 
Jaspaer de Winter. 
Aernout Verhouve 11) noch. 
Adriaen ten Haeff 1) voor reckeninghe van Robert 

Joliet 114) 100 pont VI. ende Coernelis Jans zone 
voor reckeninge ghelike 100 pond VI. 

Adriaen ten Haeff 1) voor reckeninghe van J anne-
ken ende Liesbet Coernelis. 

Sussanna van Eeckhout a). 
Pierre Bourse. 
Bonifatius de Jonge 49) voor ende van weghen 

Johan Anthonisse de Jonge, mijn vader llIi). 
Bonifatius de Jonge '9) voor my zelven. 
Cornelis Mugghe 116). 
Jaques van Hecke. 
Franssoos Mostynck 117) voor rekeninghe van mij 

ende mijn 2 sonen, namelijck Jakus ende Hen
drick Mostynck. 

Arnoult Ie Clerq 9) pour compt des heritiers de feu 
Fern Dornelle, et la reste pour moy. 

Willem Geraerts Verhoutert, woonende tot Heus-
den. 

Pieter Lombaert 118). 
Johan van Matenesse voor Lisse Nic1aes' zone. 
Daniel Lernoult. 
Huybrecht Brentens 1111). 
Hans LuIs 105). 

Johan van Matenesse voornoemt nacho 
Joris Fortsen. 
Clara van der Eyghenen, weduwe van Pieter 

Eems 83). 
Jacob Eeuwouts de Craen. 
Nic1aes van Heyst de jonge 120) voor rekeninge 

voor den burgemeester b) Roques Hoffer 111), ./ 
woonende tot Ziriczee. 

Willem Verhoutert noch. 

a) Geteekend: Nicollas Houtman. 
b) Hs. heeft: brugmeester. 

BeON.-HIST. JAARBOEK. XXIV 



(f. 12) 
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fl. 3.000 
1.800 

600 

300 
6.300 

8.200 
300 

3.000 
1.200 

14.400 
1.800 

300 
1.200 

Herman Huszman. 
Gillis della Faille 122). 
Jacques van Liesfelt. 
Vincent Seghers 113). 
Jacob de Waert ') noch 6000 gld., ende noch 300 

gld. voor rekenynghe van D.V. 
Nicolaas Pieters 13). 
David Marien. 
Lieven Lampsins '0). 
Adriaen ten Haeff 1) voor rekeninghe van Cor-

nelis Jansen Vallecoert. 
Geeraert van Schoonhoven U) noch. 
Roland Faulconnier SO) noch. 
Joost Meskens 69). 
J ehan Ghoulart. 

(f. 12 n .) 3.000 Blasius Nachtegael 31) voor rekeninge van d'heer 
Comelis Frans Witt ens sone 11) noch. 

Somma fl. 

1.800 

1.000 

600 

4.200 

1333.882 

Comelis Francke U3) voor rekeninge van sr J aec
ques Hayman. 

Comelis Francke US) voor rekeninge van sr Abra
ham van Hoygaerde. 

Comelis Francke 123) voor rekeninge van sr Mathijs 
Adriaens sone in Duvelant. 

Comelis Francke US) voor mijn eyghen rekeninghe. 

Aldus gedaen ende gearresteert binnen der stadt Middelburch 
in Zeelandt desen XXXI Augusti anno 1602 tusschen den 12e 
ende een uren in der nacht, present de bewinthebberen, hier 
onderteekendt: 

(w.g.) Adriaen ten Haeff. 
Adriaen Bomene. 
Everart Becker. 
Aemout Verhouve. 
Amoult Ie CIercq. 
Laurens Back 

Nicolaes Pieters. 
J. P. de Waert. 
G. van Schoonhoven. 
Bar. van Vlierden. 
Jacob Boreel. 

(Algemeen Rijksarchief, Kol. Arch. no. 10191). 

, 
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AANTEKENINGEN 

1) Sehreef bovendien voor anderen in voor /2700. Zie over hem: 
Unger, Oudste reizen, p. XXV vlg., waaraan toe te voegen: sinds 1590 
diaken, sinds 1600 ouderling der Ned. Herv. gemeente (Nagtglas, De 
algemeene kerkeraad der Nederduitseh-Hervormde Gemeente te Middel
burg van 1574-1860 (Middelburg, 1860), p. 71, 148). 

I) Sehreef in totaal in voor / 40600. Zie over hem: E. H. J aarboek 
XXIII, p. 6 n. 25. Was sinds 1580 diaken, sinds 1588 ouderling (Nagtglas, 
a.w., p. 70, 147). Koeht 1610 heerlijkheid Westhove, 1614 Domburg. Had 
16II deel in bedijking in Hul~terambaeht (Res. Admiraliteit Zeeland 
II Juni 16II). 

8) Sehreef in totaal in voor /27000. Zie over hem: E. H. Jaarboek 
XXIII, p. 6 n. 32. 

') Zie t.a.p., p. 4 n. 14; ouderling in 1606 (Nagtglas, a.w., p. 72). 
6) Sehreef in totaal in voor / 50000. Zie over hem: E. H. J aarboek 

XXIII, p. 5 n. 23, waaraan toe te voegen: Not. Geeom. Raden 8 Aug. 
1599 over uitreding naar Guinee. Komt nog in 1637 voor op de lijst der 
59 hoofdparticipanten (R. A. in Zeeland, Aanwinsten 1900, no. 12), 
waaruit een keus moest worden gedaan in de vaeature-Boreel. 

e) Sehreef in totaal in voor /15000. Zie over hem: E. H. Jaarboek 
XXIII, p. 4 n. 15. 

7) Sehreef in totaal in voor / 18000, en bovendien voor /30000 voor 
P. van Loore. Zie over hem t.a.p., n. 16. 

8) Sehreef in totaal in voor /35700, en bovendien voor /14400 voor 
een ander. Zie over hem t.a.p., p. 7 n. 34. Hij was afkomstig van Ant
werpen (Revue beIge de filologie et d'histoire, 1948, p. 1290). 

8) Sehreef in totaal in voor / 18000, en bovendien voor /10000 voor 
een ander. Zie over hem: E. H. Jaarboek XXIII, p. 4 n. 18, p. 6 n. 27. 

10) Voor eigen insehrijving, zie hiema f. 4. Had in 1617/8 deel aan 
handel in suiker, gekomen van Lissabon (Res. Admiraliteit 22 Jan. 1618). 
Komt nog v60r op de lijst, vermeld hierboven n. 5. 

11) Sehreef in totaal in voor / 36600 en bovendien voor / 5400 voor een 
Engelsman. Zie over hem: E. H. J aarboek XXIII, p. 7 n. 35, aan te 
vullen met de mededeling, dat hij in 1615 indigo naar Antwerpen verzond 
(Res. Admiraliteit 4 Mei 1615). 

12) Sehreef in totaal in voor /32400 en bovendien /14000 voor Comelis 
Mueniex. Zie over hem: E. H. J aarboek, XXIII p. 7. no. 36. 

18) Sehreef in totaal in voor /17200. Hij overleed spoedig, zie t.a.p., 
p. II, doeh in ieder geval na 22 Sept. 1603, zie Unger, Oudste reizen, 
p. 200. Over zijn handelsbedrijvigheid is niets bekend. 

14) Sehreef in totaal in voor /24600, en bovendien voor anderen voor 
/61200. Zie over hem: E. H. Jaarboek XXIII, p. 7 n. 38, waaraan toe 
te voegen: was sinds 1599 diaken, sinds 1612 ouderling (Nagtglas, Ker
keraad, p. 72, 150). 

16) Sehepen en burgemeester van Vere 1591-1617. Verkreeg met zijn 
medereders in 1596 . bewapening bij de toerusting van nieuwe boten 
zoals de "andere visehboots" hebben gehad (Res. Admiraliteit 19 Juni 
1596). Bewindhebber,29 April 1602. 

18) Bewindhebber alsvoren. Vermoedelijk een broeder van Jasper 
Bouwens Sehot, burgemeester van Vlissingen. Over zijn bedrijf is niets 
bekend. 

/ 
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17) Schreef in totaal voor t 16800 in. Hij kocht in 1599 van B. de _ 
Moucheron Kaapverdische huiden (Res. Admiraliteit 29 Sept. 1599). 

18) Schreef in totaal voor t 17000 in. Zond een verzilverd kabinet naar 
den koning van Frankrijk (Res. Admiraliteit 14 Aug. 1600. Dreef met mr 
S. Schotte en Pierre du Quesnoy 1615 vlg. nering tot het maken van 
"eaffa ende diverse andere nieuwe geinventeerde sijdewercken" (Kesteloo, 
Stadsrekeningen Middelburg, AIehlef Zeeuwsch Gen., VIII, I p. 51, 
3 p. 62; J. van de Graft, De tapijtfabrieken der XVle en XVIIe eeuw 
(Middelburg, 1869), p. 138 vlg.). 

18) Mr J. Huyssen, sebreef bovendien voor zijn zwager mr A. Joachimi 
(zie n. 26) in voor t 2200. Geb. 1566, gestorven 1634. Werd in 1591 pen
sionaris van Goes. Was gedeputeerde der AdIniraliteit 1602, 1605 (Unger, 
Oudste reizen, p. 160, 162, 176, 222). 

10) Verhandelde in 1593 tarwe naar Italie (Res. Admiraliteit 7 Jan. 
1593)· 

11) Was de hoogste inschrijver; behalve dit bedrag tekende B. Nagte-
gael (zie n. 31) t 50000 voor hem in. Was geboren 1545; 1575-1620 schepen 
of burgemeester van Dordrecht, Hollands gedeputeerde in de Zeeuwse 
AdIniraliteit 1596-1599 en lid van de in 1599 opgerichte Raad van 
Vlaanderen (N.N.B.W., III, kol. 1449). Was de grootvader der ge
broeders De Witt. 

II) Jhr E. van Liere, gouverneur van Willemstad, verkocht in 1593 
aan de stad Middelburg ruim 'I4 gemet lands in Mortiere (Kesteloo, Stads
rekeningen, A.Z. Gen. VII, I p. 104). 

13) Was diaken sinds 1606 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 150). 
I.) Rentmeester der Staten van Zeeland, sehepen, raad en tresorier 

van Middelburg 1608-1625 (Kesteloo, Stadsrekeningen, A.Z. Gen., VIII, 
I p. 45, 62). Schreef ook t 3000 in voor zijn zwager mr J. van Santen. 
Was diaken sinds 1607 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 150). 

Ii) Verhandelde in 1592 Artesische tarwe naar ltalie (Res. Admiraliteit 
13 Jan. 1592). 

II) Mr A. JoachiIni was secretaris en pensionaris van Goes 1587-1625; 
later gezant (Nagtglas, Levensberichten, I, p. 485, waar begin loopbaan 
volkomen fo!!t). In totaal werd voor hem ingescbreven t 2200. 

11) Jhr J. de Maldere werd 1588 baljuw van Vere, 1596 representant 
van den Eersten Edele van Zeeland (tot zijn dood in Nov. 1607), was 
raad der AdIniraliteit en ambassadeur (zie Lantsheer-Nagtglas, Zel. 
Illustrata, I, p. 142, 190). 

18) Merkwaardigerwijze werd over hem niets gevonden. Ongetwijfeld 
een verwant van den Christiaen Thibaut, die in de Middelburgse stads
rekening van 1594 als houtkoper voorkomt (Kesteloo, Stadsrekeningen, 
A.Z. Gen., VII, I p. 120), en 1600 als handelende op Brazilie (Resolutien 
Staten-Generaal, ed. Japikse, XI, p. 345). 

18) Sehreef in totaal in voor t 2400. 

10) Komt in de notulen der Vel. Zeeuwse Compagnie voor in verband 
met de levering van geschut in Engeland (E. H. Jaarboek XXIII, p. 23). 

31) Hoewel in de 17e eeuw diverse Nachtegaelen op Walcheren voor
komen, is omtrent dezen niets anders gevonden dan dat hij in 1637 (vgl. 
boven n. 5) beedigd hoofdparticipant was. In 1602 nam hij nog niet 
zelfstandig deel, doch schreef in 3 partijen voor Cornelis Frans Wittens 
sone (zie n. 21) voor t 50000 in . 

• 1) Was een der vennoten van De Moucheron geweest, zie E. H. Jaar
boek XXIII, p. 6 n. 30, en Unger, Oudste reizen, p. 220, 223. 
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88) Was pensionaris van Middelburg van 1593 tot 1601; daarna raads
heer in de Hoge Raad (Kesteloo, Stadsrekeningen, A.Z. Gen., VII, 1 p. 
47, VIII, 1 p. 64· 

84) Was diaken ' in 1596 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 149, waar Soulelle 
wordt gespeld). 

U) Komt als goud- en zilversmid voor 1602, 1609, 1610 (E. H. Jaarboek 
XXIII, p. 54, Kesteloo, a. w., VIII, 1 p. 72, 75)· r 

88) Kinderen van J. Boreel (zie n. 2) en resp. geboren 1590, 1592, 1597, 
1599 (a.w., p. 108). 

87) Ouderling der Ned. Herv. · gemeente sinds 1586 (Nagtglas, Kerke
raad, p. 70). Behoorde 1593-1595 tot de correspondenten van het Leidse 
handelshuis D. van der MeuIen, o.a. betr. Barbarije (Inv. archief D. v. d. 
Meulen (Gem.-archief, Leiden) no. 458); kocht voor hem in 1590 rozijnen 
in, aangekomen uit S. Lucar (ib. no. 147). In 1593 voerde hij 25000 pond 
smeer naar 's vijands land (Res. Admiraliteit 21 Juni 1593). 

88) Ongetwijfeld lid der bekende Middelburgse familie. 
88) Scbreef in totaal in voor t 12000. Was geboren 1575 als zoon 

van Johan Radermacher de oude, wijnhandelaar (zie Nagtglas, Levens
berichten van Zeeuwen, i.v.). Kwam via Antwerpen uit Aken naar 
Zeeland. Verhandelde in 1615 graan naar Portugal (Res. Admiraliteit 
29 Juni 1615); had 1617/18 aandeel in suikeraanvoer van Lissabon 
(alsv. 17 Nov. 1617, 22 Jan. 1618). Was een der vennoten van De Mou
cherons derde reis (Unger, Oudste reizen, p. 220, 223). 

40) Schreef in totaal in voor t 12000, en bovendien voor verwanten 
voor t 12600. Werd in 1604, afkomstig van Oostende, poorter van Middel
burg (Kesteloo, Stadsrekeningen, A.Z. Gen .• VIII. I p. II2). Zijn portret 
is in het Sted. Museum te Vlissingen. 

41) Eveneens van Oostende. Was 1590 te Vere koopman in haring 
(Res. Admiraliteit 6 Oct. 1590). 

42) Scbreef in totaal in voor f 4000. Voerde in 1588 met licent 18000 
pond zoetemelkse kaas naar Antwerpen (Res. Admiraliteit 13 Oct. 1588); 
bandelde in 1594 in Hoornse kaas (alsv. 9 Sept. 1594, zie ook alsv. 28 
Aug. 1595); voerde naar Noorwegen en Maasterland 7000 gezouten 
huiden (alsv. 17 Mei 1594), vandaar 3200 huiden (alsv. 8 Jan. 1596); 
oneetbare smoutboter, dienende om lakens te bereiden, naar 's vijands 
land (alsv. 16 Jan. 1597). 

(8) Was lid van het stadsbestuur 1592-1604, in welk jaar hij overleed 
(Kesteloo, Stadsrekeningen. A.Z. Gen .. VII, I p. 107. VIII. I p. 61). Was 
diaken sinds 1590, ouderling sinds 1598 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 71. 
148). Vermoedelijk een der 24 consuls van 1589, zie De Stoppelaar, 
B. de Moucheron, p. 47. Leverde Spaanse wijn aan de Ver. Zeeuwse 
Compagnie (E. H. Jaarboek XXIII, p. 29). 

U) Was 1593 ouderling (Nagtglas, Kerkeraad, p. 71). 
(5) Vermoedelijk de R. van Praet, koopman, geboortig van Oudewater, 

die in 1608 te Vlissingen overleed, oud 50 jaar (A.Z. Gen., 1913, p. 80). 
") Geboren in Zuid-Nederland C. 1540, C. 1580 te Amsterdam ge

vestigd, waar hij 1616 overleed. Betaalde in de "capitaele impositie" van 
1585 veertig gulden (Van Dillen, Amsterdam in 1585, p. 44), een rede
lijk boge aanslag. Hij was vertegenwoordiger der Ver. Zeeuwse Com
pagnie in Amsterdam (zie E. H. Jaarboek XXIII, p. 14 vlg.) en te
kende in de kamer Amsterdam der O.I.C. voor t 60000 in (Stapel, 
Geschiedenis Ned.-Indie, III, p. 29). In 1610 nam hij deel aan de onder-
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/ 
handelingen met Hendrik IV over een Franse O.I.C. Zie ookhierv66rp. II . 

• ?) Verkocht in 1593 een erf aan de stad ter verbetering der Bogard
straat (Kesteloo. Stadsrekeningen. A.Z. Gen .• VII. I p. 17). 

U) Schreef in totaal voor t 5400 in. 
n) Mr B. de J onge schreef in totaal in voor t 3000 en eenzelfde bedrag 

voor zijn vader. Was secretaris der Staten van Zeeland 1599-1615 (daar
v66r pensionaris van zijn geboortestad Zieriksee). 1615-1625 raadspensio
naris van Zeeland (Lantsheer-Nagtglas. ZeI. Ill .• I. p. 392). 

50) Vermoedelijk de N. Cau. geb. Zieriksee 1564. gestorven Middelburg 
1635. die 1595-1601 deel uitmaakte van het bestuur van Zieriksee. 
1601-1635 rekenmeester van Zeeland (P. D. de Vos. De vroedschap 
van Zierikzee. Middelburg. 1931. p. 123). 

50 ,) Sinds 1584 klerk van het Staten comptoir. sinds 1594 griffier 
der Rekenkamer; zie K. Heeringa. Het archief van de Staten van Zee
land (,s-Gravenhage. 1922) p. XXI. 

51) "Vermoedelijk een uit Antwerpen afkomstig koopman en reeder" 
(Dr F. W. T. Hunger. Acht brieven van Middelburgers aan Carolus 
Clusius. A.Z. Gen .• 1925. p. III). Over zijn handelsbedrijvigheid -
die. gezien zijn inschrijving. niet gering moet zijn geweest - is niets 
bekend. Hij behoorde tot die Middelburgse kring van botanici. die met 
den vermaarden Clusius in betrekking stonden. Voor zijn brieven aan 
dezen uit 1601. zie t.a.p .• p. 131 vlg. 

62) Was tussen 1580 en 1594 lid van het stadsbestuur van Middel
burg (Kesteloo. Stadsrekeningen. A.Z. Gen .• VII. 1 p. 116). later raad 
ter Admiraliteit (Unger. Oudste reizen. p. 160. 174). sinds 1581 diaken. 
1592 ouderling (Nagtglas. Kerkeraad. p. 70• 147). 

68) Mr Jacob Campe. geb. te Vere 1573. Gecommitteerde Raad van 
Zeeland wegens Vere 1598-1625. Zwager van Hugo de Groot (Nagtglas. 
Levensberichten. I. p. 103). 

6&) De jeugdige Andries de la Faille rapporteerde 16 Juni 1595 uit 
Middelburg aan zijn oom D. van der Meulen te Leiden n.a.v. zijn ver
trek als leerling bij 't Zoggaert: hy en is nyet bemindt onder de coop
luyden noch van nyemandt (Archief D. v . d. Meulen. inv. no. 265) . In 
1597 verhandelde hij solfer naar Caen (Res. Admiraliteit 6 Dec. 1597); 
in 1600 en 1601 was hij schepen van Middelburg (Kesteloo.Stadsrekeningen. 
A.Z. Gen .• VIII. I p. 64). eerste raad ter Admiraliteit (Unger. Oudste 
reizen. p. 220). Was diaken in 1593-1598 en 1602 (Nagtglas. Kerkeraad. 
p. 149). 

65) Was o.a. 1588. 1591. 1597 burgemeester van Middelburg. 1584 
diaken. 1593 ouderling (a.w .• p. 70. 174). 

68) Afkomstig van Antwerpen blijkens grafschrift. Schreef in totaal 
voor t 4500 in. In Mei. Juni en Nov. 1602 is sprake van "transport 
hebbende van 500 £ van B. de Moucheron. gerekent in een meerder 
partye van 1000 £" (Res. Kamer Zeeland (inv. no. 4066) f. 60vs .. 63vs, 
113). doch dit betreft vermoedelijk de uitreding der drie schepen.;van 
1601; 24 Juni (alsv. f. 64) is sprake van 1000 £. die M. "heeft getekent 
in de police van de leste vertrocken schepen naer Oostyndien". Hij 
had in 1614 deel in handel van tapijten uit Brabant naar den koning 
van Denemarken (Res. Admiraliteit 20 Oct. 1614) en in 1618 aan een 
onderneming naar Barbarije (alsv. 22 Oct. 1618). Overleed 1639 (Prins. 
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden kerken Zeeland. p. 
167). 
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67) Burgemeester van Vlissingen, zie A.Z. Gen., 1913, p. 92. 
68) Kreeg 1588 (Res. Admiraliteit 26 Sept. 1588) vergunning lakens 

naar Bordeaux te hebben gezonden. In 1591 (alsv. 6 Juni 1591) zond hij 
Schotse "plets" naar Brugge, in 1592 en 1593 (alsv. 20 Aug. 1592, 10 Juni 
1593) voerde hij pastel naar 's vijands land en importeerde 1607 (alsv. 
17 Dec. 1607) pastel van Portugal. Handelde ook in Ieperse saaien 
(alsv. 16 Dec. 1593) en in lijnwaad (alsv. 18 Juli 1598). Was 1590 diaken, 
sinds 1597 ouderling (Nagtglas, Kerkeraad, p. 71, 148). 

69) Mr Jan van den Warck(e) of Wercke werd in 1575 pensionaris van 
Middelburg, diende daarna als zodanig te Antwerpen 1579-1584, van 
1588-1599 wederom van Middelburg, 1599-1614 raadpensionaris van 
Zeeland, t 1615. (Verslagen 's Rijks OudeArchieven, 1919, II, p. 140 vlg.). 

60) Vervoerde 1605 olie naar Antwerpen (Res. Admiraliteit 26 Febr. 
1605). Was diaken sinds 1606 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 150). 

61) Schepen van Vere sinds 1596 (Ermerins, Zeeuwsche Oudheden, 
Vere, 3e stuk; p. 73) . 

82) Dr T. Roelsius was stadsgeneesheer van Middelburg 1591-1602 
(Kesteloo, Stadsrekeningen, A.Z. Gen., VII, I p. 52, VIII, I p. II3). 
Behoorde tot de meergenoemde kring van botanici (A.Z. Gen., 1925, 
p. III). . 

63) Geboortig van Antwerpen, 1585 naar Walcheren geemigreerd, 
1600-1603 ondermeester (conrector) der Latijnse school te Middelburg, 
daarna van die te Amsterdam, t 1625 (J. G. Voegler, Geschiedenis van 
het Middelburgsch Gymnasium (A.Z. Gen., VII, 4 p. 363). Hij "ver
meerderde" een plattegrond van Arnemuiden, die ill een der uitgaven 
van Guicciardini uitkwam (H. M. Kesteloo, Geschiedenis en plaats
beschrijving van Arnemuiden (Middelburg, 1876), p. 144, 145). Zie ook 
N.N.B.W., X, 645. 

84) Van Citters. Geboren te Antwerpen 1561, overleden 1634. Koop
man te Middelburg. Kocht in 1610 de heerlijkheid Gapinge (Zel. Ill., 
I, p. 740) . 

86) Voerde 1594 Frans lijnwaad van Rouaan naar Middelhllrg en van
daar naar Spanje (Res. Admiraliteit 20 Sept. 1594). Was diaken 1592, 
ouderling sinds 1596 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 71, 148). 

88) Was diaken sinds 1590, ouderling 1609 (a.w., p. 72, 148). 
17) Misschien de J. Bynckens, die kassier was van de Ver. Zeeuwse 

Compagnie (E. H. Jaarboek XXIII, p. 19 e.a.)? 
88) Schepen van Middelburg 1599, burgemeester 1600, 1602, 1605, 

Gecommitteerde Raad van Zeeland 1605 (Kesteloo, Stadsrekeningen, 
A.Z. Gen., VII, I p. 120, VIII, 1 p. 52, 60, 63) . Was diaken in 1594, 
ouderling sinds 1601 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 71, 149) . 

89) Scbreef in totaal in voor 11500. Zond in 1600 wijn aan Daniel 
van der Meulen (Inv. archief no. 433). Verhuurde 1601 een kamer aan de 
Ver. Zeeuwse Compagnie (E. H. Jaarboek XXIII, p. 16). Voerde 1602 
kabelgaren naar Rouaan (Res. Admiraliteit 9 Nov. 1602). Was min of 
meertendienste der Compagnie, zie Unger, Oudste reizen, p. 184, 185, 190. 

70) Een der 24 consuls van 1589. Voerde ill 1591 uit Engeland huiden 
ill voor doorvoer naar 's vijands land (Res. Admiraliteit 15 Juli 1591), 
in 1592 koren vandaar naar ltalie (alsv. 17 Febr. 1592). Deed in Hont
schootse saaien (alsv. 19 Jan. 1593), verzocht in 1604 visitatie van 
"gebrocken stucken van noten" (alsv. 20 Oct. 1604). Was diaken sinds 
1597 (Nagtglas, Kerkeraad, p . 149). Stond 1592-1596 in briefwisseling 

( 
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met het handelshuL;-Van der Meulen te Leiden (Inv. archief no. 619). 
71) Was sinds 1597 diaken (Nagtglas, Kerkeraad, p. 149). 
11) Was sinds 1587 ouderling (a.w., p. 70). 
73) Was sinds 1609 diaken (a.w., p. 150). 
74) Later concierge van het geb011w der Kamer (Res. 23 Jan. 1603). 
71) Was 1616 borg voor de boratweverij van J. Huart (Kesteloo, Stads-

rekeningen, A.Z. Gen., VIII, I p. 119, 3 p. 62). 
18) Verhandelde 1589 olijven naar Antwerpen (Res. Admiraliteit 20 

April 1589), voerde 1594 Rouaans lijnwaad naar Spanje (alsv. 14 Juti 
1594), 1595 huiden naar 's vijands land (alsv. 31 Juti 1595), 1598 zout 
naar "Oosten" (alsv. 20 Juli 1598), had 1600 belang bij schip van Venetie 
(alsv. 8 Mei 1600), stond in relatie met kooplieden van Rouaan (alsv. 
12 Oct. 1605, 23 Febr. 1608), voerde 1609 Oosterse lakens in en uit 
(alsv. 5 Sept. 1609), vertegenwoordigt 1611 een koopman te Antwerpen 
(alsv. 16 Mei 1611). Was sinds 1590 diaken, sinds 1594 ouderling (Nagt
glas, Kerkeraad, p. 71, 148). Dat hij vereenzelvigd mag worden met den 
bekenden baljuw van den Opstand is onwaarschijnlijk; eerder is aan
nemelijk, dat dit de Pieter Haeck is, die in 1585 van Antwerpen kwam ' 
(zie a.w., p. 148 n . • ~J. 

77) Vermoedelijk dezelfde als de L. Boudens, die 1596 als lasthebber 
V<Ul den Rotterdamsen koopman Hans van der Veke (ook Res. Admi
raliteit 12 Juni 1600 noemt die relatie) met consent 2300 spiezen naar 
Frankrijk voerde (alsv. 7 Oct. 1596) en 1597 haring uit Engeland, be
stemd voor Italie, op Walcheren deed lossen (alsv. 31 Jan. 1597) en 
tarwe naar Marseille voerde (alsv. 24 April 1597). In 1604 vervoerde hij 
suiker naar Lilloo (alsv. 8 Nov. 1604), 1605 voerde hij suiker aan van 
S. Thome (alsv. 14 Febr. 1605), 1606 had hij procuratie van koopman 
van Calais (alsv. 21 Oct. 1606). Straatvaart wordt in 1607 gemeld (alsv. 
19 Dec. 1607); in 1611 zond hij was naar Antwerpen (alsv. 17 Dec. 1611). 
In 1615 wordt een tabakaffaire met Sevilla gemeld (alsv. 25 Maart 1615) 
en handel in Rijselse changeanten uit Gent (alsv. 7 Dec. 1615). In 1616 
betaalt hij het convooi naar Engeland voor zending van "merckelicke 
quantiteyt contante penninghen" tot betaling van den koning (alsv. 25 
Juni 1616). Misschien niet groots, doch weI uitermate verscheiden was zijn 
bedrijvigheid. Was ouderling sinds 1597 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 149). 

18) Vervoerde 1609 bedorven "sumack", uit Frankrijk ontvangen, 
naar Antwerpen (Res. Admiraliteit 27 Mei 1609). 

1') Had 1605 bemoeienis met schip van La Rochelle, bevracht met 
zout en brandewijn naar de Oostzee (alsv. 5 Febr. 1605). 

80) Misschien de Vlaamse vice-admiraal, gestorven 16n, oud 68 jaar 
(A.Z. Gen., 1913, p. 26) ? 

81) Koopman en facteur te Vlissingen. Voerde 1602 soIfer naar Londen 
(Res. Admiraliteit 18 Dec. 1602), en 1609 ossen- en koeienhorens, van
daar gebracht naar Mechelen (alsv. 28 Sept. 1609). 

81) Wijnkoper (Kesteloo, Stadsrekeningen, A.Z. Gen., VIII, I p. 112), 
schepen 1605, 1606 (alsv., p. 63), baljuw van Middelburg 1612-1630 
(alsv., p. 59, 3 p. 24). "'as diaken sinds 1600, ouderling 16n (Nagtglas, 
Kerkeraad, p. 72, 149). 

81) Schreef zeIf in voor f 600, zijn weduwe later voor f 300. 
U) Wordt 1604 als rederijker vermeld (Kesteloo, Stadsrekeningen, 

A.Z. Gen., VIII, I p. 91). 
81) Geboren te Middelburg 1575, overleden 1625 (Prins, Gedenkwaardig-
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heden, p. 182). Was sinds 1615 diaken (Nagtglas, Kerkeraad, p. 151). 
81) Zwager van den vorigen. Afkomstig van Oostende en wonende te 

Vere; bracht 1612 twee haringbuizen in zee, waarvoor hij subsidie ont
ving (Not. van Vere (Gem.-Archief, Vere) 16 Juni 1612 f. i.). Hij over
leed in 1624, 78 jaar oud (Prins, Gedenkwaardigheden, p. 284). 

87) Vermoedelijk de deelgenoot in het bekende tapissiershuis (Van de 
Graft, Tapijtfabrieken, p. lU). 

88) Diaken sinds 1603 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 150). 
81) Voerde in 1593 graan uit Engeland en Frankrijk naar Italie (Res. 

Admiraliteit I4 Oct., 8 Nov. 1593), liet 1596 een schip uit Tercera ge
komen kalefateren (alsv. 8 Jan. 1596). Was 1600 betrokken in aanvoer van 
braziliehout uit Lissabon (alsv. 16 Nov. 1600). Raad of schepen van 
Middelburg 1602-1613, . postmeester 1613 (Kesteloo, Stadsrekeningen, 
A.Z. Gen., VIII, I p. 49, 61). 

to) Ongetwijfeld een lid der reeds in de 16e eeuw te Middelburg voor
komende familie van die naam, waarover echter niets naders is gebleken. 

al) Secretaris van Middelburg 1599-1627 (Kesteloo, Stadsrekeningen, 
A.Z. Gen., VII, I p. 49, VIII, I p. 66, 3 p. 32). Had 1615 en 1627 deelinde 
caffa-nering (alsv. VIII, I p. 51, 3 p. 62). 

tI) Weduwe van Philips van Marnix, heer van Mont St. Aldegonde. 
Zij overlee4 in 1605. 

9S) Geboren c. 1592, overleden 1604 te Gouda. Was daar gasthuis
meester, kerkmeester van St. Jan, souverein der saayen en greinen, 
burgemeester nog in 1604 (mededeling archivaris van Gouda) . 

• ') Schreef voor zich zelf in voor t 3000 en bovendien voor t 6000 
voor een ander. Werd 20 Juni voor het eerst als Simon Lodewijcx zonder 
meer al:> bewindhebber genoemd, doch weI in bijzonder verband (vgl. 
hierv66r p. 6). Vermoedelijk dezelfde, die als koopman van Amsterdam in 
1601 huwde met Margaritha Maertens Moel (vgl. no. 93); althans de na 
te noemen heerlijkheid wijst op Goudse relaties. Was sinds 1618 raad, 
sinds 1619 schepen van Middelburg (Kesteloo, Stadsrekeningen, A.Z. 
Gen., VIII, I p. 60). In 1629 boekhouder van de schutterij van de bus 
(alsv. 3. p. 59). Wordt in 1631 vrijheer van Jaarsveld genoemd (alsv., p. 
26). 

95) In 1593 koopman genoemd en verzocht namens een ander molenste
nen en Rijnwijn naar Antwerpen te mogen voeren (Res. Admiraliteit 4 J uni 
1593), namens een Dordtenaar Rijnwijn naar Nieuwpoort (alsv. 21 Juli 
1594). Voerde in 1595 Spaanse wol naar Brugge (alsv., 28 Sept 1595). 
Deed 1598 te Vere schip uit Danzig lossen (alsv. 29 Aug. 1598). Maakte 
deel uit van de Compagnie op Oost-Indie te Middelburg en woonde 22 
Nov. 1601 daarvan voor het laatst een vergadering bij (E. H. Jaarboek 
XXIII p. II). 

") Werd in Oct. 1603 aangenomen "ten dienste van de Compagnie 
in deze equipage," zonder nadere aanduiding (Resol. Kamer Zeeland 
2 Oct. 1603) . 

J 81) Kreeg consent voor lichting van talk te Lilloo (Res. Admiraliteit 
26 Nov. 1596). 

98) Was een Vlissinger (Res. Kamer Zeeland f. II2 ., .). 
et) Komt sinds 1608 voor onder de schepenen van Vere, burgemeester 

1624 vlg. (Ermerins, Zeeuwsche Oudheden, VI, p. 76 vlg.). 
100) Verzoekt namens een aantal kooplieden van Amsterdam ontslagen 

te worden van de cautie, gesteld over de lichting van tabak e.a. goederen, 



/ 

32 HET INSCHRIJVINGSREGISTER VAN DE KAMER ZEELAND 

door hen in 1606 uit West-Indie ontvangen (Res. Admiraliteit 25 Juli 
1609). Was diaken in 1605 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 150). 

101) Zond in 1592 "gestorte pastel", door hem ontvangen van de eilan
den van St. Michiel, naar Antwerpen (Res. Admiraliteit 9 Maart, 21 en 
27 Dec. 1592). 

102) Schepen van Middelburg 1599-1604, burgemeester 1602 (Kesteloo, 
Stadsrekeningen, A.Z. Gen., VII, 1 p. 121, VIII, 1 p. 60, 64), ouderling 
sinds 1604 (Nagtglas, Kerkeraad, p. 71), rentmeester van Zeeland Be
westen Schelde 1608, overleden 1609 (Kesteloo, a.w., VIII, 1 p. 114). 

108) Burgemeester van Middelburg 1586, 1598 (alsv., VII, I p. 45), 
schepen of raad 1602-1608 (alsv. VIII, 3 p. 61). 

10') Vermoedelijk afkomstig van Broek in Waterland, burgemeester 
van Amemuiden 1606, 1608 (Kesteloo, Amemuiden, p. 199, 227, 288n. I). 

105) Schreef in totaal in voor t 2400. Verhandelde 1598 partij kroonas 
(Res. Admiraliteit 20 Mei 1598). 

108) Kocht van de Compagnie "alle de witte getwerende zyde", mee
gekomen met de veroverde kraak (Res. Kamer Zeeland 16 Jan. 1603). 

107) Was in 1615 deken der rederijkers (Kesteloo, Stadsrekeningen, 
A.Z. Gen., VIII, I p. 91). 

108) Mr J. Magnus, burgemeester, scbepen of raad van Middelburg 
1595-1625, gedeputeerde naar de Staten-Generaal (alsv., VII, 1 p. 46, VIII, 
I, p. 59, 62). 

108) Komt in de stadsrekening 1590 voor als bouwer van een huis 
(alsv. VII I p. 23). 

110) Vermoedelijk een zoon van P. Lijntgens (zie nr. 46). Blijkens de 
resolutien van 29 Aug. 1602 werden op verzoek van den boekhouder 
P. Lijntges 3 gecommitteerden aangewezen om op zijn zaken "naerder 
te enquireren ende met bem aff te doene"; 26 Sept. d.a.v. werd zijn 
verzoek om verrekening van "sijn part naer advenante sijn tekenynge in de 
peper voor retour gecommen", afgeslagen "om redenen". Ook in de reso
lutien uit het begin van 1603 is meermalen van dezen P. Lijntges jr. sprake. 

lll) Handelde 1599 met anderen in graan naar Portugal (Res. Admi
raliteit 3 Maart, 10, 19 Juli, 24 Aug. 1599), 1600 wijn en suiker naar 
'5 vijands land (alsv. 12 Jan. 1600) . Zijn verzoek "als veel inhebber" 
de bewindbebbersplaats van De Moucheron te mogen bebben, werd 10 
Juni 1602 "met de meeste voysen" afgeslagen (Res. Kamer Zeeland 
1601-1604 f. 62' .). 

112) Sloot voor de wezen - de Knuyt in 1606 een overeenkomst met 
tresoriers van Amemuiden over aflossing van aan die stad geleende 
gelden (Kesteloo, Arnemuiden, p. 164). 

113) Schreef in totaal in voor t 1800. Verhuurde 1601 tapijten voor 
de Abdij (Van de Graft, Tapijtfabrieken, p. 1I8) en 1613 voor het stad
buis (Kesteloo, Stadsrekeningen, A.Z. Gen., VIII, I p. 1I7). 

11') Was 1601 waterbaljuw (alsv., p. III). Vermoedelijk zwager van 
A. H. ten Haeff. Deze schreef t 1200 voor hem in. 

115) Geboren 1546, overleden 1617. Raad, schepen of burgemeester van 
Zieriksee 1580-1615, heemraad van Schouwen, gedeputeerde ter Staten 
van Zeeland sedert 1585, heer van Haamstede, Oosterland en Sir-Jans
land (De Vos, Vroedschap van Zierikzee, p. 148). 

116) Vermoedelijk een Zierikseeenaar (Mogge); zie over dit geslacbt 
mI B. F. W. von Brucken Fock, Het Geslacbt Mogge (Zierikzee, 1895). 

117) Was sinds 1615 ouderling (Nagtglas, Kerkeraad, p. 73). 



DER VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE 33 

118) Vermoedelijk de Pieter Lombaert. koopman dezer stad. die. oud 
52 jaar. in April 1614 in de Koorkerk te Middelburg werd begraven 
(Prins. Gedenkwaardigheden. p. 156). 

110) Was afkomstig van Antwerpen. Voerde in 1600 bedorven vijgen 
naar Rouaan (Res. Admiraliteit 8 Nov. 1600). had met J Boreel in 16n 
deel aan bedijking in Hulsterambacht (alsv. II Juni 16n. 18 April 1612), 
overleed 1612 (Prins. Gedenkwaardigheden, p. 163). 

120) Geboren te Antwerpen 1574, overleden Zieriksee 1653. Was ijzer
kramer. Maakte van 1614-1653 deel uit van de regering van Zieriksee. 
(De Vos, Vroedschap, p. 282 vlg.). 

1%1) Geboren 1541, gestorven 1606. Meermalen burgemeester van Zierik
see en rentmeester van Zeeland Beoosten Schelde (Nagtglas, Levensbe
richten, I, p. 394; De Vos, a.w., p. 141 vlg.). 

10) Een der spruiten van de tak, verwant aan den Leidsen koopman 
D. van der Meulen. Kwam Dec. 1593 uit Barbarije (Inventaris archief 
Van der Meulen no. 458). 

lIS) Boekhouder van de Compagnie op Oost-Indie (E. H. Jaarboek 
XXIII, p. 16 vlg.) en van de Kamer Zeeland der O. 1. C. 

\ 
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DE SPAANSE LAKENFABRIEKEN TE GUADALAJARA 

EN DE LEIDSE LAKENINDUSTRIE IN HET BEGIN 

DER ACHTTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD , 
DOOR C. PAUW, HIST. DRS. 

De naam van Alberoni, gunsteling en almachtig minister van 
Philips V in de jaren 1715-1719, is meer bekend geworden door 
het falen van zijn pogingen Spanje weer in het bezit te stellen 
van zijn verloren gegane Italiaanse bezittingen, dan door zijn 
optreden als organisator van het binnenlands bestuur of door 
zijn ondememingen die ten doel hadden Spanje's natuurlijke 
hulpbronnen te exploiteren ten behoeve van het land zelve. 
Door de mislukking van de expeditie in de Middellandse Zee 
is de kar~aal, vooral door zijn biografen uit de vorige eeuw, 
te gemakkelijk verwezen naar de categorie van avonturiers en 
desperado's, die door de uitkomst van hun ondememingen het 
bewijs leverden van de foutieve opzet. De plannen die Alberoni 
had voor de opbouw van een gezonde Spaanse economie zijn 
mede veroordeeld door zijn politiek echec. Biografen van deze 

, eeuw hebben een gunstiger oordeel over hem geveld en zij 
hebben vooral de nadruk gelegd op het feit dat in de jaren na 
zijn optreden gebleken, is dat de kardinaal op economisch gebied 
weI degelijk het goede voor Spanje gezien heeft 1). Bij de be
oordeling van de merites van Alberoni moeten we zijn maat
regelen echter zien in het licht van de opvattingen uit zijn tijd. 
In het begin der 18de eeuw was voor vele economen het mer
cantilistische stelsel nog altijd het alleenzaligmakende middel 
om de welvaart van een land tot groter hoogte te brengen. Dit 
geldt zeker voor een land waar de vorst opgevoed was aan het 
Franse Hof en daar van jongsaf vertrouwd was geraakt met de 
ideeen der Franse economen uit de 17de eeuw. 

1) Uitgebreide literatuur over het werk v;:tn Alberoni bij: Luciano de 
Taxonera, Felipe V, Barcelona, 1942. De Taxonera heeft trouwens in 
1945 een biogIafie van Alberoni geschreven. 
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Veel direct succes hebben de maatregelen van Alberoni en 
zijn vorst niet gehad. Zij . hadden te strijden tegen een soort 
van nationale apathie en tegen de afkeer die de Spanjaarden 
hadden tegen elke vorm van arbeid met werktuigen. Hun 
streven is echter goed geweest, en wanneer zich in de l8de eeuw 
in Spanje op economisch gebied een zekere renaissance open
baart, is het Alberoni geweest, die gesteund door Philips V, de 
Spanjaarden uit hun droom gewekt heeft 1). 

Wat voor Alberoni geldt, geldt in zekere zin ook voor de 
Groningse edelman, Johan Willem van Ripperda, zij het dan 
ook dat de rol die Ripperda in Spanje gespeeld heeft van ge
ringer formaat is geweest dan die van de kardinaal. Ret is hier 
niet de plaats de strijdvraag te beslechten in hoeverre ook 
Ripperda aileen avonturier en intrigant is geweest, of misschien 
ook man van uitzonderlijke kwaIiteiten. Een ding kan echter 
met zekerheid vastgesteld worden: hij is geen fantast geweest. 
Eenmaal in Spaanse dienst, heeft hij zich met volle toewijding 
achter de plannen van Alberoni, zijn vriend en beschermer, 
gezet, heeft ze na diens val uitgewerkt en heeft nieuwe ont
worpen met een zeer goed besef voor de reaIiteit. 

Alberoni en Ripperda zijn als buitenlanders door de Span
jaarden van hun tijd niet gewaardeerd, maar veel van hun 
ideeen zijn na hun vertrek overgenomen door de nationale 
ministers, zoals Patifio en Campillo 2). 

Kort nadat Alberoni de algehele leiding van staatszaken in 
handen gekregen had, werden . de eerste maatregelen op econo
misch gebied genomen, die resulteerden in de grote koninklijke 

1) Over deze Spaanse renaissance: Earl J. Hamilton. Money and 
economic recovery under the first Bourbon. 1701-1746. The journal of 
Modem History. Vol. XV. no. 3. Sept. 1943. Hamilton ziet in--het feit, 
dat onder Philips V een eind komt aan de chaos op monetair gebied in 
Spanje, een bewijs van het. economisch herstel vap .het land. Overigens 
noemt Hamilton alleen de naam van Philips. als vertegenwoordiger van 
zijn tijd. en laat geen nadruk vallen op Alberoni. de man der ideeen. 

S) Een verandering van waardering vindt men zeer sterk bij De 
Taxonera in: El duque de Riperda. Madrid. 1945. Ripperda werd in 1715 
gezant der Republiek in Spanje. In 1718 vraagt hij ontslag en krijgt dit 
in 1719. In hetzelfde jaar treedt hij in Spaanse dienst. weet het vertrouwen 
te winnen van de koningin. in 1724 wordt hij naar Wenen gestuurd. waar 
hij de onderhandelingen met Oostenrijk tot een goed einde brengt. Hierna 
is hij enkele maanden eerste minister van Spanje. maar valt in 1726 in 
ongenade. 
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instructie van 4 Juli 1718, waarbij o.a. de oprichting bevolen 
werd van koninklijke "fabrieken". Verder moesten overal in den 
vreemde geschoolde arbeiders gezocht worden die door verleide
lijke aanbiedingen naar Spanje gelokt moesten worden. 

In 1718 werd ook de oprichting bevolen yah de eerste konink
lijke "lakenfabriek". De bedoeling was de Spaanse wol die in 
hoofdzaak naar Engeland en de Republiek verhandeld werd in 
eigen land te verwerken en hierdoor de invoer van het afgewerkte 
product te verminderen. WeI bestonden in Spanje reeds enige 
"fabrieken", maar deze hadden een noodlijdend bestaan. De 
nieuwe koninklijke "fabriek" moest een modelinrichting worden, 
van waaruit de nationale Iakenindustrie kon opgebouwd worden. 

< Als plaats van vestiging werd aangewezen het kasteel van 
Azeca, gelegen aan de Taag tussen Arangues en Toledo, maar 
in verband met de grote transportmoeilijkheden en de onge
schiktheid van het water werd de hele inrichting overgebracht 
naar Guadalajara, een plaats ten Noorden van Madrid, gelegen 
aan de Xenares. 

Het is niet met zekerheid te zeggen in hoeverre de gezant der 
Republiek, Ripperda, steun verleend heeft bij de oprichting. 
Waarschijnlijk is het dat hij Alberoni als getrouw vriend zijn 
adviezen heeft gegeven, waarschijnlijk is het ook dat hij bij het 
zoeken naar geschoolde arbeidskrachten de raad heeft gegeven 
deze te zoeken in de Hollandse steden, speciaal in Leiden. WeI 
is hij zo verstandig geweest zich tijdens zijn ambtsperiode niet 
actief in te laten met de werving van arbeiders. Dit was trouwens 
niet nodig. Een onderdeel van het economische plan van Alberoni 
was ook het aanstellen van speciale werfagenten in het buiten
land. In den Haag werkte vanaf 1717 Carlo del Sotto, direct 
gesteund door de Spaanse gezant Beretti-Landy, later zendt 
Ripperda een zekere TagH 1). Dit soort agenten werkte hier 
gedurende de gehele eerste helft der 18de eeuw. In 1747 werft 
nog Diego Pereira de Flores in Amsterdam fluweelwerkers voor 
Spanje 2). Ook de Spaanse consuls waren uiterst actief, vooral 
die te Amsterdam, Manuel del Acosta. Ten opzichte van Ripperda 
wordt door enkele historici weI aangenomen dat hij zich na zijn 

1) De officiele aanstelling van Del Sotto in Arch. Stat. Gen.-Lias 
Spanje, 6828 op 27 December 1717 en idem, 6829 op 22 Augustus 1720. 

I) Burg. Arch. Port. Handel 9, Gemeentearchief Amsterdam. 
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demissie in 1718 zelf ook nog bezig heeft gehouden met de 
werving in Leiden 1). Later zou hij dit gedaan hebben door 
bemiddeling van zijn zaakwaarnemer Meinhardt van Troyen te 
Amsterdam 2). Daar echter de Spaanse gezant in den Haag de 
eer van de werving ook voor zich opeist, is het beter de beant
woording van deze vraag in het midden te laten, daar noch in 
Leiden, noch in Amsterdam notarieel vastgelegde arbeids
contracten te vinden zijn 3). 

Het doet ook weinig ter zake, een feit is dat een vrij groot 
aantal Hollandse, vooral Leidse arbeiders gehoor gegeven 
heeft aan de lokroep van de Spaanse wervers en zieh, al of niet 
vergezeld van hun gezin, naar Spanje begeven heeft. Reeds in 
1716 waren enkelen op eigen gelegenheid gegaan, maar na de 
oprichting van de "fabriek" te Guadalajara vindt een massa
transport plaats. De mededeling van de gezant Beretti-Landy 
dat van Texel 2000 personen zouden weggegaan zijn, zal weI 
berusten op een geheugenfout 4), maar zeker is dat in 1719 te 
Guadalajara een Hollandse kolonie van minstens ongeveer 
300 personen aanwezig is, waarbij 50 volwaardige mannelijke 
arbeidskrachten. Zij kwamen onder leiding van Ripperda, die 
inmiddels in Spaanse dienst was getreden e{l door de koning 
belast was met het super-intendentsehap van de koninklijke 
"fabrieken". Deze leiding kan moeilijk anders geweest zijn dan 
een administratieve, aangezien van Ripperda onmogelijk ver
wacht kan worden dat hij de in dit bedrijf noodzakelijke tech
nisehe kennis bezeten heeft. 

De taak van de Hollanders was de "fabriek" bedrijfsklaar te 
maken, zelf voorwerker te zijn, maar bovenal medewerking te 
verlenen bij de instructie van de ongeschoolde Spaanse werk
krachten. Deze werkkrachten werden o.a. geleverd door het 
vondelingengesticht te Madrid, waarvan Ripperda enkele 

1) W. A. van Verschuer, Het Staatkundig Bedrijf van Johan Willem 
van Ripperda, 1861, bi. 34. 

I) Luciano de Taxonera, El Duque de Riperda, bi. 137. Van Troyen's 
naam wordt in de biografieen van Ripperda herhaaldelijk genoemd. 
Uit de notarHHe protocollen van notaris Schabaelje te Amsterdam 
blijkt ook, dat zij nauw contact hadden. Van transacties ten behoeve 
van Guadalajara blijkt echter niets. 

8) Bijlage 15. 
') Bijlage 15. 
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malen kinderen betrokken heeft 1). Annex Guadalajara werden 
twee weefscholen opgericht, een te Almonacid de Zurita, de 
ander te Fuente la Encina 2). 

Het succes der koninklijke "lakenfabriek" is aanvankelijk 
niet groot geweest. AIle kinderziekten die doorgemaakt konden 
worden, werden ook doorgemaakt. Gebrek aan grondstoffen, 
ongeschiktheid van het water, slechte kwaliteit van het product 
en in verband hiermede een te geringe afzet. Bovenal echter 
kwamen de moeilijkheden met de Hollandse arbeiders. Deze 
konden moeilijk wennen aan de hun geheel vreemde omstandig
heden, zij verdroegen het voedsel niet en velen stierven door 
ziekten. De leiding van het bedrijf was in onbevoegde handen 
en vooral heerste ontevredenheid over het onvoldoende nakomen 
van de verplichtingen van Spaanse kant. In Holland waren 
gouden bergen beloofd, die veelal chateaux en Espagne bleken te 
zijn, zelfs al was hun als woon- en werkplaats een werkelijk 
chateau en Espagne aangewezen. Er kwamen spoedig emstige 
confiicten en in hun nood wendden zij, die hun land en hun stad 
ontrouw waren geworden zich tot de vertegenwoordiger van dat 
land. 

Op 24 April I7I9 was als gezant der Republiek in Madrid 
gearriveerd Willem Maurits Cats van Colster. Kort na zijn aan
komst zond het Leidse stadsbestuur, ongerust geworden door de 
geruchten over de Spaanse plannen, hem een missive, waarin 
het in1ichtingen vroeg over de fabriek te Guadalajara 3). 

De voomaamste reden dezer ongerustheid was de vrees voor 
concurrentie, niet de zorg voor de medeburgers die een onbe
stemde toekomst tegemoet gingen. 

Guadalajara was voor Leiden in deze tijd niet de enige be
dreiging, in Kopenhagen werden dezelfde plannen gesmeed '), 

1) Luciano de Taxonera, EI duque de Riperda, bi. 410. 
I) A. Mounier, Les faits et la doctrine economiques en Espagne sous 

Philippe V-Geronimo de Uztariz, Bordeaux, 1919, bi. 104. 
I) Bijlage 2. 

t) Posthumus, Bronnen tot de Geschiedenis der Leidse textielnijver
heid, VI, No. 226. Voor de concurrentie die Leiden in deze tijd in 't 
algemeen bedreigde, vgi. N. W. Posthumus, De industrieele concurrentie 
tusschen Noord- en Zuid-Nederlandsche Nijverheidscentra in de XVIIe 
en XVIIIe eeuw, in Melanges d'histoire oHerts a Henri Pirenne. Hierin 
wordt gewezen op de mededinging van Eupen, Aken, Tilburg en vooral 
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en in dit licht bezien is de gerechtelijke verklaring van I7I9, 
waarbij aan allen die zich hadden laten werven voor het buiten
land ontheffing van contractuele verplichtingen toegestaan 
werd, mits zij van hun werving mededeling deden aan de stede
lijke autoriteiten, begrijpelijk 1). 

Dat de werving voor de Spanjaarden vergemakkelijkt was door 
de sociale toestanden in Leiden wordt begrijpelijk als men een 
blik werpt op de conjunctuuraverzichten, zoals die door 
Posthumus gegeven zijn 2). Het is opmerkelijk dat de grate 
transporten naar Guadalajara (in I7I8/I7I9 en I728/I729) 
samenvallen met, dus een gevoig zijn van, de perioden van 
achteruitgang en depressie in de Leidse Iakenindustrie van de
zelfde tijd. 

Op het moment dat Cats van Coister de missive van het 
Leidse stadsbestuur ontving, had hij zich nog niet op de hoog
te gesteld van de situatie, maar had al weI zijdelings te doen 
gehad met de Iakenwerkers. Velen onder deze waren "van de 
gereformeerde religie", hoewel de opdracht aan alle wervers 
in het buitenland steeds luidde zoveel mogelijk Katholieken te 
zoeken. Deze Protestantse arbeiders hadden de gewoonte de 
godsdienstoefeningen in de legatie van de Republiek bij te wonen. 
Een conflict van de nieuwe gezant met Ripperda gaf er aan
leiding toe dat de laatste aan de onder zijn leiding gestelde 
arbeiders verbood de godsdienstoefening bij te wonen, een 
maatrege! die door de kolonie te Guadalajara opgevat werd 
als een inbreuk op de arbeidsbepalingen, waarbij vrijheid van 
religie bedongen was 3). 

Na de brief uit Leiden liet van Coister inlichtingen inwinnen 
in Madrid bij de lakengrossiers en- winkeliers. Deze verzekerden 
dat zij nog altijd de Leidse lakens prefereerden boven alle 
andere. De Spaanse lakens werden voor geen ander doe! gebruikt 
dan voor de uniformen van het officierencorps I). Van Colster, 
door grate ijver bevangen, verzocht bovendien aan twee Neder
landers die toevallig in Madrid vertoefden, Egmond van der 
Nieuwenburgh uit Leiden en diens vriend Vegelin van Claer
Verviers. Leiden kon deze concurrentie niet volhouden, omdat de Leidse 
lonen veel te hoog waren in vergelijking met de lonen elders. 

1) Posthumus, Br. L.T.N., VI, NO.3. 
I) Posthumus, Gesch. Leidsche Lakenind., III, bI. 1132. 
I) Bijlage I. ') Bijlage 3. 

KeON.-HIST. JAARBOKK XXIV 
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berghen, een bezoek te brengen aan Guadalajara en hem van dit 
bezoek rapport uit te brengen 1). In dit rapport, dat bewaard is 
gebleven, vinden we vermeld dat er ontevredenheid heerste 
onder de arbeiders die wegens kleinigheden achter slot en 
grendel waren gezet en op allerlei manieren beknibbeld werden. 
Het belangrijkste is echter dat de Hollanders een uitstekend 
loon kregen. Indien er niet gewerkt werd, kregen de weyers per 
dag 20, de scheerders 30 stuivers Hollands geld. Waren zij aan de 
arbeid dan kregen zij meer. Vergelijken we deze lonen met die, 
welke ter zelfder tijd te Leiden gegeven werden dan wordt het 
des te meer begrijpelijk dat ook na 1719 vele anderen het grote 
avontuur gewaagd hebben, ondanks de sombere berichten die 
naar Holland gezonden werden en ondanks de tegenwerking van 
het Leidse stadsbestuur en . de gezanten der Republiek. 
Posthumus geeft een aantal loonoverzichten en hieruit blijkt 
dat de gemiddelde Leidse lonen ver bleven beneden die van 
Guadalajara, waarbij nog in aanmerking genomen moet worden 
dat de Hollandse kolonie daar ter plaatse yrije kost en inwoning 
had 2). 

In de nieuwe "fabriek" waren ten tijde van het bezoek van 
Nieuwenburgh en Van Clae,rbergen ongeveer 18 getouwen, 
waarvan slechts een klein aantal in gebruik was. Het lag in de 
bedoeling het aantal op Ite voeren tot 50. 

In dezelfde brief, waarin hij het Leids stadsbestuur in kennis 
stelt van zijn bemoeiingen, kan Van Colster met een zekere 
voldoening zeggen dat hij aan twee Leidenaars, die het in Guada
lajara te benauwd hadden gekregen, paspoort had gegeven om 
naar Leiden terug te gaan 3). 

Van Coister schrijftniet aan het stadsbestuur dat hij aan
vankelijk de zaak niet aangedurfd had en bang voor moeilijk
heden de Leidenaars aan de .deur had afgescheept en ze rustig 
de straat had opgestuurd met aIle risico's van dien '). Had hij 
geweten wat de gevolgen van zijn paspoortverlening zouderi zijn, 
dan had hij zich waarschijnlijk nog langer beraden. Zijn optreden 
heeft namelijk aanleiding gegeven tot ernstige moeilijkheden 
met de Spanjaarden die in dit optreden van de gezant een 

1) Bijiage 4. 
I) PosthulDuS, Gesch. L.L.I., III, bl. 1088/1089. 
I) Bijlage 5. ') Bijlage 6. 
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bedreiging zagen van hun grootse plannen. De Marquis .de 
MiravaI, als gouverneur van Castilie en vertegenwoordiger van 
de koning tijdens diens afwezigheid, richtte zich kort na het 
vertrek van de twee Leidenaars in een scherp schrijven tot Van 
Colster, waarin hij van hem eiste geen paspoorten meer uit te 
reiken en zijn medewerking te verlenen tot het nakomen van 

. de verplichtingen der Hollanders 1). De nationale lakenindustrie 
zat de Spanjaarden hoog en Van Coister die een diplomaat was 
met geringe diplomatieke gaven, antwoordde hem met weinig 
hoffelijkheid 2). De volgende dag ontving hij van De Miraval 
een nieuwe brief die nog scherper van toon was en waarin ge
dreigd werd met inmenging van de koning 3). Van Coister blijft 
het antwoord niet schuldig en hij wees er op dat zijn optreden 
gewettigd was door de behandeling die de Hollanders van de 
kant der Spanjaarden ondervonden '). Hij dreigde van zijn kant 
met de inmenging van Ho. Mo. Van Colster sloeg daarom vooral 
een hoge to on aan omdat hij achter de brieven van De Miraval 
Ripperda vermoedde, die uit verbittering tegenover zijn vroegere 
lastgevers de Spanjaard voor zijn revanche wilde doen zorgen. 
Blijkbaar stond De Miraval niet sterk, want de zaak bleef van 
Spaanse kant op zijn beloop, terwijl Ho. Mo. het optreden van 
hun gezant goedkeurden 5). De laatste verleende enkele maanden 
later dan ook wederom paspoort aan drie arbeiders, die echter 
een ontslagbrief konden tonen van de opvolger van Ripperda, 
Don Joseph Aguado Correa 6). 

De verhoudingen te Guadalajara waren echter door deze 
gebeurtenissen niet verbeterd. De Hollanders bleven klagen 
en op hun klachten werd geen acht geslagen, of zij werden met 
een kluitje in het riet gestuurd. Dat de schuld aIleen aan Spaanse 
kant gelegen heeft is niet aannemelijk. De Spaanse gezant in den 
Haag geeft de Spaanse zienswijze 7), maar ook Van der Meer, de 
opvolger van Van Coister, wijst er op dat de Hollanders niet 
altijd van de beste soort waren. 

1) Bijlage 7. 3) Bijlage 8. 3) Bijlage 9. 4) Bijlage 10. 
&) Resolutie Ro. Mo. d.d. I Sept 1719. Vergelijk ook het bericht in de 

Amsterdamse Courant d.d. 21 Augustus 1719: "De Lakenwevers en 
bereyders door den Baron van Ripperda, voormaals Ambassadeur der 
Vereenigde Nederlanden, in dit Rijk gebragt, zijn in eene deerlijke staat 
vervallen, en verlangen zeer om na hun Vaderland te mogen keeren" . 

• ) Bijlage II. _ 7) Bijlage IS. 
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Toen op hun protesten geen acht werd geslagen, namen de 
lakenwerkers het besluit de koning een request toe te zenden, 
maar het toezicht op hun doen en laten was zodanig dat' het 
request bij de superintendent terecht kwam. Het gelukte ten
slotte in het geheim Van Coister een smeekschrift in handen te 
spelen met het verzoek de koning van de moeilijkheden op de 
hoogte te stellen 1). 

De gezant, bang om ten tweeden male op eigen verantwoor
ding de hand in dit wespennest te steken, besloot instructies te 
vragen aan Ho. Mo. 2). Voordat hij deze kon ontvangen, was de 
zaak door de Spanjaarden zelf reeds ter hand genomen. De 
superintendent moest verantwoording afleggen 3) en het einde 
was dat de koning aan de Hollanders in Guadalajara volledige 
satisfactie toezegde 4). Hiermede was voodopig de rust her
steld. De "fabriek" van Guadalajara bleef bestaan, ondanks de 
sombere voorspellingen. Van Coister mocht de hele laken
affaire gebagatelliseerd hebben, de Spanjaarden zetten koppig 
door, ondanks de enorme bedragen die het bedrijf in zijn begin
jaren opslokte. Na de val van Alberoni kreeg Ripperda weer de 
leiding en door tal van maatregelen werd het debiet van inlandse 
lakens vergroot. In I723 werden partijen naar Peru gezonden, 
in I724 naar Mexico. In het zelfde jaar werd aan het gilde der 
lakenhandelaren in Madrid verzocht zich uitsluitend met Spaanse 
lakens te bevoorraden en het leger, speciaal de lijfwacht van de 
koning, moest er mede gekleed worden volgens ordonnantie van 
October I7I9. In de eerste acht jaren, dus van I7I8-I726, pro
duceerde Guadalajara I33.760 meter laken 5). Het werk der 
Leidenaars was dus niet geheel zonder vruchten gebleven, hoe
weI van een werkelijke concurrentie met het Leidse laken na
.tuudijk nog geen sprake was, ook al vreesde het Leidse stads
bestuur hiervoor. Dat het Hollandse laken in deze jaren vrijwel 
uit Spanje verdrongen werd, is meer te wijten aan de Engelse 
lakens dan aan die van Guadalajara. Voor de Engelsen was 
vooral de handel op Spaans Amerika na de vrede van Utrecht 
sterk vergemakkelijkt. Aan de Nededanders was het niet toe
gestaan direct naar overzee te varen en zij moesten daardoor 
de zware doorvoerrechten betalen. Daarbij kwam dat de vloten 

1) Bijlage 13. I) Bijlage 12. I) Bijlage 15. &) Bijlage 14. 
5) Mounier, Les faits etc., hI. 105. 
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op Peru en Mexico zo onregelmatig afvoeren dat de Neder
landers al te vaak "de boot misten". Door verschillende handels
tractaten waren de Engelsen er bovendien in geslaagd een deel 
der binnenlandse tollen af te kopen. Toch moet een groot deel 
van de achteruitgang van de Hollandse lakenimport in Spanje 
geweten worden aan eigen schuld. Er werd te weinig initiatief 
getoond en de kansen die geboden waren door de Engels-Spaanse 
oorlog waren niet benut. Juist O"p dit gebrek aan initiatief moet 
ik terugkomen. 

Om gezondheidsredenen is Cats van Coister in , 1722 gerepa
trieerd. Hij werd opgevolgd door Frans van der Meer, Leidenaar 
van geboorte en Leidenaar met hart en ziel. Deze komt niet 
aileen om de belangen van zijn land voor te staan, maar even
zeer die van zijn stad. Direct na zijn aankomst gaat hij op 
onderzoek uit naar de Spaanse lakenfabricage en van dit onder
zoek geeft hij een getrouw verslag a~n zijn stadsbestuur 1). Van 
Coister had na zijn bemoeiingen in 1720 de zaken op hun beloop 
gelaten, Van der Meer gaat over tot de aanval. Hij laat onder 
de arbeiders te Guadalajara het bericht circuleren dat bij hem 
paspoorten te krijgen zijn om naar Hoiland terug te keren, 
hij haalt ze in zijn huis, verzorgt ze en geeft hun reisgeld om naar 
Holland terug te keren. Aan de burgemeester van Leiden schrijft 
hij dat hij gemiddeld per jaar zestig man weet over te halen om 
zich uit Spanje te verwijderen 2). Zelfs haalt hij een Fransman 
die in Madrid werkzaam was als directeur van een der stedelijke 
lakenbedrijven, die gesticht waren na het op gang komen van 
Guadalajara, over om met zijn volk naar Frankrijk terug te gaan, 
dit alles tot schade van de Spaanse en meerder glorie van de 
Leidse textielnijverheid 8). Maar de mededelingen van Van der 
Meer zijn op dit punt niet altijd even betrouwbaar. Voort
durend tracht hij op voorbeeld van zijn voorganger de betekenis 
van de Spaanse nationale industrie te verkleinen. De kwaliteit 
van het product zou slecht zijn, de arbeiders bleven ontevreden, 
er heerste ziekte en het einde zou zeker een spoedig verval van 
de nieuwe industrie zijn. Van der Meer maakt de fout verge
lijkingen te maken met Leiden, daarbij vergetend dat de Spaanse 
bedrijven gesteund werden door een indrukwekkende reeks van 

1) Bijlage 16. 2) Bijlage 24. 3) Bijlage 32 • 
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beschermende maatregelen en bovendien met verlies mochten 
werken, omdat de koning bereid was de tekorten te dekken. 
Het verval is niet gekomen, integendeel. De "fabriek" te Gua
dalajara is blijven bestaan, er zijn nog andere gekomen en de 
export van Leidse lakens naar Spanje verminderde voortdurend. 

De propaganda die Van der Meer gevoerd heeft om de laken
weyers te doen repatrieren heeft hem trouwens al vrij spoedig 
in moeilijkheden gebracht, zowel tegenover de Spaanse regering 
als tegenover zijn eigen lastgevers. 

In de eerste week van het jaar 1725 wendde namelijk een groep 
van ongeveer honderd arbeiders, aangelokt door de beloften van 
hun gezant, zich tot deze met het verzoek hun' een paspoort te 
geven om naar Holland terug te kunnen keren. Hoe zeer Van 
der Meer er ook naar streefde zich bij zijn lastgevers en vooral 
bij zijn eigen stadsbestuur verdienstelijk te maken, voor de ver
gaande consequenties van zijn eigen streven is .hij toch blijkbaar
teruggedeinsd. Hij heeft heel weI begrepen dat het vertrek van 
honderd mensen tegelijkertijd niet onopgemerkt zou kunnen 
blijven en dat de Spaanse koning de medewerking van de gezant 
bij dit vertrek als een uiterst onvriendelijke geste zou be
schouwen. Gezien de toch al niet ide ale verhoudingen tussen 
de beide staten, zou een dergelijk affront deze verhoudingen 
alleen maar hebben kunnen verslechteren. Van der Meer acht 
het dan ook raadzaam zich te wenden tot de Markies de Grimal
do, eerste minister van de koning, met de bedoeling hem de zaak 
voor te leggen. Tegenover Grimaldo verklaart hij nadrukkelijk 
geen paspoort te kunnen en willen weigeren aan de Hollanders, 
maar niet over te willen gaan tot verlening hiervan zonder de 
koning in deze zaak te kennen. Ret is moeilijk te beoordelen-in 
hoeverre de handelwijze van Van der Meer tactisch juist te noe
men is. In zekere zin pleegde hij verraad tegenover zijn land
genoten die in goed vertrouwen op zijn stilzwijgendheid tot hem 
gekomen waren, maar daartegenover staat, dat hij als gezant 
ook andere belangen te behartigen had. Voor Grimaldo waren 
de mededelingen van Van der Meer belangrijk genoeg om er 
terstond de koning van op de hoogte te stellen en, hoewel 
Philips in andere gevallen maanden, jaren zelfs nodig had om 
tot een beslissing te komen, was zijn lakenfabriek hem blijkbaar 
zo dierbaar, dat hij bij monde van Grimaldo aan de gezant laat 
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verzoeken te wachten met het uitgeven van paspoorten en tevens 
hem .een overzicht . te geven van de klachten der arbeiders. . 

Van der Meer heeft gevolg gegeven aan het verzoek van de 
koning, maar wanneer hij het overzicht van de klachten der 
werklieden krijgt, blijken deze zo weinig ter zake dienende te 
zijn, dat hij deze niet durft door te geven aan Grimaldo. Hij 
voorziet dan ook dat hij na verloop van tijd toch zal moeten 
overgaan tot het verlenen van paspoorten en het schijnt hem 
de veiligste weg te zijn instructies te vragen aan Haar Hoog 
Mogenden 1). 

Deze blijken aan de handelingen van hun gezant hun goed
keuring niet te kunnen hechten. Van der Meer had verzuimd 
te wijzen op het grote aantal ontevredenen en op het gevaar, 
verbonden aan een massale uittocht. Het gevolg was dat Hoog 
Mogenden als hun oordeel uitspraken, dat hij zich nooit tot 
Grimaldo had mogen wenden, daar hierdoor de lakenwevers 
onder strenger toezicht gesteld zouden worden, waardoor ont
snapping niet meer mogelijk zou zijn. Volgens de leden der 
Staten-Generaal hadden de lakenwevers het volste recht uit 
Spanje te vertrekken, indien men zich van Spaanse kant niet 
hield aan de gemaakte afspraken. In vrij duidelijke termen 
wordt Van der Meer te verstaan gegeven dat hij in de toekomst 
geen paspoorten meer had te weigeren, daar een dergelijke 
weigering niet strookte met's lands belangen 2). 

De gezant is begrijpelijkerwijze onaangenaam getroffen door 
deze aanmerkingen op zijn beleid. Hij haast zich zijn meesters 
te antwoorden, en verzuimt niet te wijzen op zijn voortdurende 
bemoeiingen in het verleden ten behoeve van de lakenarbeiders. 
Meer dan twee en zestig paspoorten had hij reeds uitgegeven en 
van een weigering was nooit enige sprake geweest. Bezwaar had 
hij alleen gemaakt tegen het vertrek van honderd mensen tege
lijkertijd. Van der Meer maakt in zijn brief de enigszins stekelige 
opmerking dat in Holland maar eens maatregelen genomen 
moesten worden om de lakenwevers het vertrek te beletten. De 
Spaanse lakenindustrie zou binnen zeer korte tijd van geen 
betekenis meer zijn 3). 

Hoog Mogenden hebben het niet nodig geoordeeld nader te 

1) Bijlage 20. I) Bijlage 21 3) Bijlage 22. 
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reageren op de brief van hun gezant, maar de griffier FageI, 
een neef van Van der Meer, heeft hem in een particulier schrijven 
gerustgesteld. Men was in Den Haag weI tot het inzicht gekomen 
dat het beter was geweest de zaak niet op de spits te drijven. 
Van der Meer moest rustig doorgaan, zoals hij begonnen was: 
men wist in Holland heel weI dat het niet aan hem te wijten was, 
wanneer de verstandhouding met het Spaanse Hof niet zo was, 
als zij weI wezen moest. Daarom was het ook beter, als er geen 
nieuwe punten- van wrijving bijkwamen 1). 

Van der Meer is inderdaad doorgegaan, zoals hij was begonnen, 
maar ondanks het feit dat hij regelmatig meI1sen terugzendt, 
worden in Holland steeds weer nieuwe geworven. In 1728, wan
neer te Leiden de werkloosheid weer groot is, komen ze dagelijks 
aan, vooral wanneer door de hertog van Veja de fabricage van 
greinen ter hand wordt genomen 2). Van der Meer richt zich dan 
ook ten einde raad tot het stadsbestuur 3) en ter zelfder tijd tot 
Ho. Mo. ') met de aansporing dat in Holland toch maatregelen 
genomen zouden worden om het wegronselen van arbeiders tegen 
te gaan. Ho. Mo. gaven ~t schrijven door aan de Staten van 
Holland die in hun vergadering van 23 Juli 1728 de zaak in 
handen van "de gecommitteerden van de manufacturen" gaven, 
maar verder geen maatregelen namen 6). 

Het stadsbestuur van Leiden ging echter verder op de zaak 
door. Het vroeg aan een aantal kooplieden advies te geven over 
de brief van Van der Meer en tevens me de te delen wat naar hun 
mening de oorzaak was van de voortdurende achteruitgang van 
de Iakenexport 8). Het advies dat de kooplieden gegeven hebben 
is van groot belang, vooral wanneer men daamaast de opvat
tingen van Van der Meer legt 7). De laatste heeft in veel op
zichten een mening die volkomen tegengesteld is aan die van 
de Leidse kooplieden en men kan zich niet aan de indruk ont
trekken dat Van der Meer een juister diagnose stelt en een betere 
therapie aan de hand doet. 

1) Bijlage 23. Deze brief werd onder mijn aandacht gebracht door de 
welwillendheid van de Archivaris der Iste Afdeling van bet Algemeen 
Rijksarchief, mr H. Hardenberg. 

I) Bijlage 24. 8) Bijlage 24. ') Bijlage 25. 
&) Bijlage 26. Zie verder E. W. de Rooij, Gescbiedenis van den Neder

landschen Handel, bI. 739. 
8) Bijlage 27. 7) Bijlage 29. 
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De kooplieden wijzen op de hoge productiekosten, veroor
zaakt door de hoge lonen die weer een gevoJg zijn van de be
lastingen op de consumptieartikelen. Hierdoor valt er niet te 
concurreren tegen het buitenland, zelfs niet meer tegen de 
Generaliteitslanden. Zij vragen een invoerverbod van bepaalde 
lakensoorten om althans de afzet in het binnenland te redden. 
In tal van landen mogen de Hollandse lakens immers 60k niet 
meer ingevoerd worden, terwijl in andere zulke hoge belastingen 
geheven worden dat dit practisch gelijk staat met een invoer
verbod. De Oost- en Westmdische Compagnie moeten meer 
Hollandse lakens verhandelen, het leger moet om de twee jaar 
nieuwe uniformen hebben, de werving naar Spanje moet op
houden, werktuigen mogen niet meer uitgevoerd worden, even
min als geverfde of gewassen wol, onderdelen van het arbeids
proces mogen niet naar andere plaatsen overgebracht worden. 
De Leidenaars weigeren de schuld bij zichzelf te zoeken en 
vragen kunstmatige maatregelen in protectionistische geest. 
Hiertegenover stelt Van der Meer zijn opvatting, die hij als een 
somber refrein nog ettelijke malen zal herhalen in de jaren dat 
hij als gezant in Spanje werkzaam is 1). Hij klaagt, en zijn klacht 
is dezelfde die zijn voorganger Ripperda ook reeds verschillende 
malen geuit had: de Hollanders misten na de vrede van Utrecht 
initiatief, zij waren te vast overtuigd van de onaantastbaarheid 
van hun handelsbetrekkingen, zo vast dat zij weigerden in te 
zien dat het nieJ.lwe getij ook nieuwe bakens eiste. Ripperda 
had aan Ho. Mo. verscheidene voorstellen gedaan die ten doel 
hadden verbetering te brengen in de handelsbetrekkingen 
tussen Spanje en de Republiek en die aan de Hollandse koop
lieden verschillende faciliteiten hadden verleend, indien zij aan
genomen waren. H.H.M.H. hadden aIle afgewezen met geen 
ander argument dan de vrees voor verandering. Onder Karel II 
was alles uitstekend geweest, in Utrecht was bepaald dat de 
commercie hersteld zou worden oP . de oude voet, de enige 
gevolgtrekking kon dan ook zijn dat alles weer goed zou komen 
als de tractaten uit de tijd van Karel II nauwkeurig nageleefd 
werden. De concurrentie van de Engelsen en Fransen werd over 
het hoofd gezien, de opkomende Spaanse nationale industrie was 
geen factor van betekenis, ell zo verminderde de Hollandse 

1) Vergelijk Posthumus, Br. L.T.N. VI, no's: 12, 16, 17 en 18. 

( 
\ 
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import in Spanje jaarlijks, zonder dat enig middel tot redres 
aangegrepen werd. 

Direct na de vrede van Utrecht hadden zich in aIle grote 
Spaanse steden Engelse, Franse en Zuidnederlandse handels
huizen gevestigd, de Hollanders die in het begin van de Succes
sieoorlog hadden moeten wegtrekken keerden niet terug. 

Het is een triest beeld dat Van der Meer ons schildert. Voor 
1700 in Sevilla dertig a veertig Hollandse huizen, in 1729 aileen 
de consul en diens broer die bovendien hun goederen voor
namelijk uit Frankrijk en Engeland betrokken. In de meeste 
andere steden is het niet anders. Soms aIleen een consul en 
deze consuls zijn vaak buitenlanders. Wanneer de in functie 
zijnde consuls zouden sterven, zou het vrijwel ondoenlijk zijn 
plaatsvervangers te vinden, omdat het anibt geen voordelen 
meer bood. De handel op Spanje ging dood, en toch waren de 
Spanjaarden op de Hollandse waren weI gesteld. Van der Meer 
geeft een voorbeeld van een schipper die bij toeval zijn schip 
geladen had met lakens, saaien, boter en allerhande kleinig
heden en in Sevilla voor de wal gekomen zijn lading in vier 
dagen tijds aan de kade kwijt raakte tegen hoge winst 1). 

De oplossing voor Leiden, voor geheel Holland, ziet Van der 
Meer in de vestiging van eigen agenten in Spanje. Hierdoor 
moest de handel gestimuleerd worden en bovendien zouden de 
prijzen der producten kunnen dalen door de uitschakeling der 
commissionnairs, die veel te hoge winsten wilden maken. 

Wat de lakens in het bijzonder betreft, de handel hierin zou, 
volgens Van der Meer nooit meer tot vooroodogse hoogte kunnen 
stijgen 2). Frankrijk en Engeland leverden even goede waren, in 
vee! opzichten zelfs betere. Zij beseften ook dat bijv. de over
zeese gebiedsdelen van Spanje andere soorten vroegen dan het 
moederland. Dit aIles zou ondervangen kunnen worden door het 
zenden van ter zake kundigen, die richtlijnen konden geven voor 
de fabricage en de speciale wensen der Spanjaarden ter kennis 
van de Leidse fabrikanten konden brengen. 

1) Bijlage 34. 
I) Een overzicht van deze vooroorlogse handel is te vinden bij I.e 

Moine de l'Espine en I.e Long, Den koophandel van Amsterdam, 1715 
en latere drukken; ook bij Huet, M~moires sur Ie commerce des Hollan
dais, 1717. Op de grote moeilijkheden der Hollandse kooplieden met de 
stapel te Cadix, wil ik gaame in ander verband terugkomen. 
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Van der Meer heeft geen succes gehad. In Spanje zijn vrijwel 
geen HoIlandse huizen opgericht, de Engelsen en Fransen 
hebben de Leidse lakens steeds verder teruggedrongen en ook 
de Spaanse nationale industrie heeft zich in de 18de eeuw uit
gebreid, ook al was deze uitbreiding niet in overeenstemming 
met de kosten en moeite die er aan besteed waren. De Leidse 

, lakenarbeiders zijn regelmatig gekomen en gegaan. WeI vinden 
we vermeld dat zij tenslotte allen teruggekeerd zijn, verlangend 
naar het Leidse bier 1), maar zeker is dat omstreeks 1750 de 
,Spaanse wervers hier te lande nog steeds actief waren 2). 

C.P. 

No. 1. - W. MAURITS VAN CATS, HEER VAN COLSTER, AM BAS

SADEUR DER REPUBLIEK TE MADRID, AAN DE STATEN

GENERAAL. - 1719, MEl IS. (UIT MADRID) • 

. . . . . . U Hoogh Mogende gelieven niet qualijck te nemen 
dat ik in passant hierbij voege als dat den Heer van Ripperda 
zig )1ebbende aan mijn huis laten aandienen om mij te komen 
zien, den zelve beleefdelijck hebbe geexcuseert. Den dag daar
aanvolgende wierd mij een groote brief ter hand gestelt, dog 
bemerkende dat die quam van den bovengemelden Heer, zo 
hebbe dezelve aanstonts ongeopent terug gezonden en daarbij 
laten zeggen dat dewijl mijn Caracter niet toeliet om enige 
commercie of correspondentie met zijn We1.Ed. te kunnen 
houden, niet qualijck konde nemen dat den brief op zodanigen 
manier wederom zond. Daarop is aan desselfs domestiquen om 
aan mijn huis te mogen komen en aan de fabriqueurs die van de 
Gereformeerde Religie zijn, geinterdiceert de godsdienst die ik 

. punctuelijk aIle Zondagen laat waarnemen, fot mijnent te komen 
aanhoren. Verhope dat het nu daarbij zal blijven, en dat deze 
conduite ten opzigte van den Reer Ripperda bij mij gehouden, het 
geluk zal hebben van U Ho,Mo. approbatie te mogen meriteren. 

(A.R.A., Heinsius-archief, 2054) 

1) Leidsch Jaarboekje, 1912, bI. 165. 
2) In Gesch. L.L.I., III, bI. 1103, wordt vermeld op gezag van De 

Rooy, Nederlandsche Handel, bI. 740, dat omstreeks 1740 arbeiders 
uit Leiden weggetrokken zijn. Dit moet op een vergissing berusten, want 
ook De Rooy geeft 1728. 
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No. 2. - HET LEIDSE STADSBESTUUR AAN W. MAURITS VAN 

CATS, HEER VAN COLSTER, AMBASSADEUR DER 

REPUBLIEK TE MADRID. - 1719, JUNJ 5. 

't Is bekend dat sedert 2 a 3 jaaren veele werkluyden soo van 
hier als elders op seer voordeelige beloften na Spagnien zijn ver
trocken om aldaar tot nadeel van hun vaderland de fabrijcq van 
wolle lakens en andere manufacturen op de Hollandse wijs 
werkstellig te doen maken. 

Wij hebben weI getragt van tijd tot tijd te vememen wat 
voortgang soo schadelijcken dessein voor deze stad en 't vader
land mogt hebben genomen, maar telkens daarvan soo ver
schillende berigten ontfangen dat wij in volkomen onsekerheyd 
gebleeven sijn, willende den een dat de voors. fabrijcq aldaar 
met goed succes werd voortgezet en den ander dat deselve om 
veele bijgevoegde redenen van weynige consideratie soude sijn. 
Weshalven wij de vrijheyd nemen van U Hoog Welgeb. gansch 
vriendelijck te versoecken eens te willen doen onderstaen de 
ware geschapentheyd van de lakenfabrijcq aldaer, en ons na 
gedaan ondersoeck en bewind van saken als dan daarvan te 
berigten. Wij konnen U Hoog Welgeb. versekeren dat wij het 
selve voor een singuliere dienst aan dese stad en ons gedaen 
sullen opvatten en bij voorvallende occasie tragten te erkennen. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, no. 871) 

NO.3. - CATS VAN COLSTER AAN HET LEIDSE STADSBESTUUR. 

- 1719, JULI 29 (UIT MADRID). 

Mij gehonoreert vindende met U Edl.Gr.Agtb. missive van den 
5 der voorleede maand, zo hebbe de eere U Edl.Gr.Agtb. in ge
volge en tot voldoeninge van het gerequireerde met zeer veel 
agting te berigten dat mij alhier tot Madrid nauwkeurig gem
formeert hebbende ten opzigte van de nieuwe opgeregte lake
fabriq, de meeste grossiers en winkeliers dezer hoofdstad een
parig verklaren dat zigh tot nog toe niet hebben bedient van de 
inlandze fabriq of lakenen, maar integendeel geen anderen in
kopen of debiteren als Fransse, enige wijnige Engelse, dogh voor 
het meerendeel Leydze lakenen, welke laatste daarenboven, 
zoals mij verzekert word, in een jaar of twee merkelijk ooverhand 



EN DE LEIDSE LAKENINDUSTRIE 51 

hebben gehadt, werdende deze inlandze of Spaanze lakenen 
tot geen ander emploij besteed, als tot montering en kleeding 
van de Spaanze militie. En het beste lake dat er word gemaakt, 
zijnde Bleumourant of van een blaauwe couleur, tot kleeding 
van de officieren, welke blaauwe couleur, zoals men zegt, in 
korten tijd heel bleek komt te verschieten en geen stand houd. 

Dogh omme het geluk te hebben van bij deze gelegentheid 
aan de intentie van U Ed!. Gr.Agtb. wat nader en klaarder te 
voldoen, zo hebben de Heeren Egmond van der Nijemburgh 
en Vegelin van Claarbergen, de eerste, burger en inwoonder der 
Stad Leyden, en de tweede, wiens broeder de eere heeft ter 
vergadering van haar Ho. Mo. te compareren (bijde U Ed.Gr. 
Agtb. buiten allen twijfel weI bekent) en die mij de eere hebben 
gedaen van uit Frankrijk met mij tot Madrid te komen, en 
derwaarts wederkerende, op mijn verzoek, als mede uit eige 
beweging en curieusiteit haar weg genomen over Guadalaxara, 
zijnde de plaats alwaar deze nieuwe fabriq is ter neder gezet. 
Zo hebben gelijk hiervan gezegt is, deze twee heeren na oculaire 
inspectie in loco (te weten in Guadalaxara) genomen te hebben, 
dit nevensgaande omstandig relaas dienaengaande aan mij 
toegezonden, aan het welke de vrijheid neme, mij bij dezen te 
refereren. 

Uit alle welke geallegueerde redenen U Ed!. Gr.Agtb. genoeg
zaam zullen kunnen besluiten dat tot nog toe, en na alle ap
parentien ook in 't vervolg deze nieuwe Spaanze fabriq geen 
wezentlijke of reele schade of afbreuck aan de stad van Leyden 
en der selver ingezetenen zal kunnen toebrengen. 

(G. A. Leiden, Secretarie-Archief 1575-1851, no. 978) • 
NO.4. - MEMORIEN VAN EGMONT VAN DER NIEUWENBURG 

EN NEHEMIA VEGELIN VAN CLAERBERGEN OVER DE 

LAKENFABRIEKEN TE GUADALAJARA. - 1719 1). 

Relation de Monsieur de Nijembourgh. 
Nous avons passe par Guadalaxara, ou nous avons veu la 

fabrique du Roij. Les gents ij sont tres bien paijez. Ceux qui 

1) Bijvoegsel bij no. 3. Dit zelfde rapport vinden we in enigszins andere 
vorm in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 
(VIle Reeks, deel X. bladz. 117-121) . waar Mevrouw Mr. J. H. Goslings-
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travaillent a tondre les draps, ont trente sous d'Hollande par 
jour, et ceux qui ne travaillent point en ont vint. Ils m'ont dit 
qu'il ij en a quatrevint, qui sont creve a Barcala Siega 1) qui est 
un chateaux situe sur Ie Tage, entre Arangues et Toledo. Ils ne 
paroisent pas trop contents du Pais et souhaiteront d'etre en 
Hollande. Pour les moindres bruits qu'ils font, on· les met dans 
des cachots, en on tache de temps en temps de leurs diminuer 
les privileges qu'on leurs a promis. Les principeaux d'entre 
eux m'ont assure que c'est presque impossible que cette fabrique 
puisse reussir, d'autant plus que Monsieur de Riperda n'y attend 
rien. Ce Monsieur est aussi fort peu estime d'eux. 11 n'y avoit 
que douze tondeurs qui y travailloit et une dixaine de metiers. 
II n'y en a plus en tout que dix huit. On les veut augmenter 
jusqu'au cinquante. La teinture est fort belle. Toute cette 
fabrique a coute des sommes immenses et coutera encore d'avan
tage, puis qu'il n'y a pas assez de gens pour faire alIer cinquante 
metiers. 

Relation de Monsieur Vegelin de Claerbergen. 

Le 27 nous poursuivimes notre route vers Guadalaxara, ou 
nous vismes la fabrique des Hollandois, etabli par ordre du Roy, 
sous la surintendance de Monsieur Ie Cardinal et sous la direction 
de Monsieur de Ripperda. II y a en tous 18 a 20 metiers, et 300 

personnes de la nation, les femmes et enfants y compris. La 
plupart se plaignoit de cette entreprise en souhaitoit de re
tourner dans leur pais. La moitie estoit sans travail, manque de 
laine. ray veu dans la Convention que Ie Roij paije 20 sous par 
jour a chaque filier et 30 aux tondeurs, excepte les jours de 
fetes et les dimanches. Mais quand ils travaillent, ils gagnent 
d'avantage. ]'aij remarque qu'il y avait beaucoup de jalousie 
entre les chefs, de maniere que je suis d'opinion que cette fa
brique ne subsistera pas longtemps. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, no. 978) 

Lysen in een kort artikel "Johan Willem Ripperda en de lakenfabricage 
in Spanje" enkele passages geeft uit het dagboek van Nehemia Vegelin 
van Claerbergen. 

1) Deze naam is vermoedelijk een fonetische speling. 
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NO.5. - CATS VAN COLSTER AAN HET LEIDSE STADSBESTUUR. 

- 1719, JULI 29 (UIT MADRID) 1). 

Op huide hebbe paspoort gegeven aan dese twee onderstaande 
perzoonen, met name Willem Honos, wiens ouders wonen in de 
oude voorstad op de Minnebroersgragt in de Volle Maan, en de 
ande!e Jacob Egmond, wiens vader woont in de Jan Vossen
steeg, schippersknegt van Leyden op Haarlem, bijde geboortig 
en woonagtig tot Leyden, en gewerkt hebbende in de fabriq te 
Guadalaxara, bij de welke ook informatie zoude kunnen werden 
genomen. 

No.6. - CATS VAN COLSTER AAN DE STATEN-GENERAAL.-

1719, AUGUSTUS 14 (UIT MADRID). 

. . . . . . . Ik kan niet manqueren om bij deze occasie met 
schuldig respect ter kennisse van U Ho. Mo. te brengen dat 
omtrent twee maanden geleden bij missive van de Heeren 
Burgermeesteren en Regeerders der stad Leyden verzogt zijnde 
van mij nauwkeurigh te willen informeren wegens den toestand 
van de nieuwe opgeregte Spaanze lakefabriq in dit Rijk tot 
Guadalajara ter neder gezet, en zulx ter requisitie van Haar 
Ed.Gr.Agtb. na mijn uiterste vermoge hebbende gedaan, zo 
hebbe heede drie weeken geleden mij d'eere gegeven van aan 
Haar Edl.Gr.Agtb. in voldoeninge van derzelver missive te 
rescriberen. 

Het geval wilde dat drie a vier dagen voor het afgaan van mijn 
missive aan de Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stad 
Leyden twee karels, bijde geboortigh en woonagtigh tot Leyden, 
en den eene bij zigh hebbende vrouw en kinderen, 'mij quamen 
klagen (dat omtrent drie jaaren in dienst vail den Koning van 
Spagne geweest zijnde en in die tijd in de laakefabriq tot Gua
dalajara gewerkt hebbende) aan haar niet en werden gepresteerd 
de conditien die zij voor haar vertrek uit Holland bedongen en 
aan haar toegestaan waren, en het om die geallegueerde redenen 
niet langher konden houden, uit dien hoofde mij verzoekende 
een pasport om na het Vaderland en vervolgens na de Stad 
Leyden te mogen keren. En dewijl van de Gereformeerde Religie 
waren, nogh daarenboven zeer sterk wierden gepersecuteert en 

1) Postscriptum bij no. 3. 
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om zo te zeggen van Guadalajara waren weggejaagt. Alle het 
welke zij ook aan den secretaris Ham hebben verklaart. Waarop 
haar hebbe gerepliceert dat indien het waar was hetgeen zij mij 
rapporteerden en op die gedane klagten met waarheid staat 
konde maken, geen swarigheid zoude vinden om haar een pas
port te geven. Maar dat zij na verloop van drie a vier dagen eens 
wederom zouden komen, oordelende dat in die tussentijd hier 
in de stad opentlijk gezien en gekent werdende, misschien weI 
enige recherche na deze menschen zoude gedaan werden, te 
meer dewijl geinformeert wierde dat den Heer van Ripperda die 
zich qualificeert als superintendant van deze nieuwe opgeregte 
laakefabriq weI wist dat deze menschen in de stad waren, en 
ten anderen mij verbeeldende dat den dienst van het land mij 
verpligte om deze arme menschen de behulpza,me hand te 
leenen. En verders ziende op de gevolgen van deze zaak, dat zij 
wederkeerende in haar Vaderland en stad, weI zodanige rap
porten van haar onthaal en ontmoetingen alhier zouden doen 
aan haar makkers en confraters, dat diegeenen dien van te 
voren al enige intentie mogten hebben gehad om op de schoone 
beloften hier na toe te trekken den iver en lust daarvan weI 
zoude vergaan, zijnde mede een middel om door dit voorval de 
ingezetene van U Ho. Mo. en speciaal van de Provincie van 
Holland in het Vaderland te doen blijven. f 

Om dan ijndelijck tot de zaak te komen, zo hebbe op den 29 
der voorleede maand, terwijl van deze luyden niets en hoorde, 
aan haar paspoort gegeven en met een Post Scriptum in den 
brief van de Heeren van Leyden ten zelven dage te kennen 
gegeven de naamen en woonplaatzen van deze menschen tot 
Leyden, opdat haar Ed.Gr.Agtb. indien het geraden vonden 
nog verdere en nadere informatie bij deze personen zouden 
kunnen laten innemen. 

Hierop omtrent de veertien dagen passerende, en niets anders 
als van ter zijde gehoort hebbende dat den Heer van Ripperda 
zoude hebben gezegt weI zorge te zullen dragen dat deze men
schen niet uit het Rijk zouden komen, zo hebbe naderhand op 
dit voor gementionneerde subject ontfangen deze twee nevens
gaande missiven (Getekent sub litt. A en C) van den Heere 
Marquis de Miraval, president van Castille, en die voor deeze 
de eere heeft gehad in qualiteit als ambassadeur van weege 



EN DE LEIDSE LAKENINDUSTRIE 55 

deze kroon bij U Hoogh Mogende in den Haghe te resideren en 
welke bijde d'eere hebbe U Ho. Mo. originelijk over te zenden 
met de daaropgevolgde en bijgevoegde mijne antwoorden (sub 
litt. B. en D.). De eerste brief, mij toescheinende als niet op 
ordre van het Hof of uit hoofde van deszelfs emploij of character 
als president van Castillien te zijn geschreven, wierd bij mij 
aangemerkt als profluerende uit particuliere beweging, dogh 
(na mijn klein begrip en onder de Hoogh Wijze correctie van 
U Ho. Mo.) in zigh vervattende zeker air, smakende na de 
Spaanze graviteit, zo hebbe geoordeelt niet qualijck zuIlen doen 
van deze Heer als voor mijn particulier van de zaak te informeren 
en in zodanige termen te antwoorden als in mijn eerste sub lit. 
B staat geexpresseert. De tweede, een toontje hoger spelende, 
zo hebbe ik in korte termen en na mijn gering oordeel tot de 
zelve applicabel geantwoord, zoals in mijn tweede sub lit. D 
staat vervat. 

Dog dewijl in onzekerheid en ongerustheid ben, hoedanige 
reflexien en consideratien deze zaak bij U Ho. Mo. zal meri
teren en bij Haar zal werden opgenomen, zo gelieven U Ho. Mo. 
niet qualijck te nemen dat bij deze zeer instantelijck ben ver
zoekende om met U Ho. Mo. ordres te werden vereert, hoe mij 
bij verder vervolg van deze zaak zal hebben te gedragene, 
hebbende tot nog niet vemomen of deze menschen zijn weg
geraakt of ondervreege aangehouden, zal niet manqueren zodra 
iets kom te vernemen, het ter kennisse van U Ho. Mo. te brengen. 

(A.R.A., Heinsius-archief, 2054; Tevens: Arch. St. Gen., Lias 
Spanie, 6829) 

NO.7. - DE MARQUIS VAN MIRAVAL AAN CATS VAN COLSTER. 

- 1719, AUGUSTUS 2 (MADRID). 

Ayant appris que quelques-uns des HoIlandois qui sont 
etablis a Guadalaxara pour y travailler aux Fabriques Royales 
ont demmande des passeports a V.E. pour s'en' retourner dans 
leur pais, je ne scaurois m'empecher de dire a V. Exc. que ces 
HOIlandois ont contracte avec Ie Roy a travailler dans ses 
Fabriques l'espace de q'!lince ans durants, et que s'etant obliges 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXIV 6 
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sous cette condition a remplir leur contract, on pourra les y 
contraindre; mais je ne doute point que V. Exc. etant informe 
de ce que j'ay l'honneur de luy dire, les fera rentrer dans leur 
devoir, et les contraindra a s'aquiter exactement de leur engage
ment au lieu de leur donner des paseports, lesquels ne scau
roient les servir, se voulant se soustraire des conditions qu'lls 
ont etabli eux m~mes par leur contract, d'autant plus que Ie 
droit des gents, qu'lls recherchent dans la protection du ministre 
de leur m~me souverain, ne scauroit non plus les servir, quand 
i1s manquent eux m~me au droit des gents, qu'lls sont obliges 
d'observer, et qui les lie etroitement a remplir les contracts qui 
font dans quelque Royaume. 

Je prie V. Exc. d'avoir la bonte de les faire entendre leur 
devoir, et de me croire etc. 

(A.R.A., Arch. St. Gen., Lias, SPanje 6829) 

No.8. - CATS VAN COLSTER AAN DE MARQUIS VAN MlRA

VAL. - 1719. AUGUSTUS S (MADRID) 1). 

J'aij reIYu hier la lettre dont II a plu a Votre Excellence de 
m'honorer. Et comme elle ne marque point qu'elle est ecrite 
par ordre de la Cour, et qu'll n'est pas difficlle' de penetrer la 
source d'ou provient ce mouvement 2), j'aij l'honneur en mon 
particulier d'informer Votre Excellence du fait, n'estant rien 
de plus confiant que Ie droit des gens doit ~tre observe inviolable
ment par toute la chretiennete. 

Les deux hommes dont on fait mention m'aijant informe 
qu'on leurs avoit accorde avant leur ,depart d'Hollande, 
premierement: des quartiers libres, 
2: franchise de toutes sortes d'impositions, 
3: liberte de conscience, 
trois articles stipules dans leur contracts, dont lls se voient 
frustres, outre la vivement persecutes pour la religion, et selon 
leurs rapport chasses de Guadalaxara. 

]'aij juge qu'il ne seroit point irraisonnable de pourvoir ces 
pauvres gens d'un passeport pour retourner dans leur pais. 

1) Copie. 
I) In margine is bijgevoegd: Ripp. Blijkbaar wi! Cats dus aangeven 

dat niemand anders dan Ripperda achter dit optreden van Miraval zit. ' 

/ 
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Au reste, Monsieur, j'espere que Vote Excell. me fera la 
justice de croire que je suis etc. 

(A.R.A., Arch. St. Gen., Lias Spanie, 6829) 

NO.9. - DE MARQUIS VAN MIRAVAL AAN CATS VAN COLSTER.

I7I9. AUGUSTUS 6 (MADRID). 

ray reyu la lettre que V Exce. m'a fait l'honneur de m'ecrire 
en reponse de la mienne, touchant les paseports que V. Exc. a 
donne aux Hollandois qui ont voulu s'en retourner dans leur 
pais. Et comme V. Exc. temoigne qu'elle ignore si l'office que 
j'ay passe a ete d'ordre de la Cour, je dois dire a V. Exc. que 
l'emploi dont je suis vetu a une pleine autorite pour traiter de 
toutes sortes d'affaires, et pour prevenir tout ce qui peut etre 
contraire aux interets de S. Mte, sans que j'aie besoin d'autre 
mouvement pour agir, que celuy qui me donnent les prerogatives 
de ma charge, charge aujourd'huy d'autant plus necessaire que 
Ie Roy est absent de sa COUT. 

Pour ce qui est du rapport que les Hollandois dont il est 
question, ont fait a V. Exc. et les raisons qu'lls ont allegue 
pour collorer la resolution de leur depart, je dois expresser a 
V. Exce que ces memes raisons, etant des conditions estipulees 
dans Ie contrat qui a ete fait avec Ie Roy, devoient etre regar
dees non valables, n'etant pas possible que S. Mte manque a 
ce qu'elle leur a promis, n'ayant pas non plus d'autre autorite 
que celle de S. Mte pour faire continuer Ie contrat ou pour Ie 
disoudre et quand meme dans ce cas 13. il se pourrait gliser 
quelque raison d'etat qui enga.gat la protection du ministre, 
on devroit Ie representer a S. Mte sans douter de sa justice, et 
sans craindre qu'il ffit viole Ie droit des gens qui est commun 
a toutes les nation, envers des gens qui l'eussent religieusement 
observe. Je rendray compte au Roy de l'office que j'ay passe 
avec V. Exce et de la reponse qu'elle m'a fait l'honneur de rna 
faire, ayant toujours celuy d'etre etc. 

(A.R.A ., Arch. St. Gen., Lias Spanie, 6829) 

No. IO. - CATS VAN COLSTER AAN DE MARQUIS VAN MIRA

VAL. - I7I9, AUGUSTUS 7 (MADRID) 1). 

Cette cij servira en second lieu pour assurer Votre Excellence, 
1) Copie. 
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que j'aij tous les egards imaginables et dures tant ala personne 
de Votre Excellence qu'a la charge dont elle a l'honneur d'Hre 
revetue. 

Mais puisqu'il ne s'agit o point icij de cette matiere, Votre 
Excellence ne trouvera pas mal que je prend la liberte de luij 
dire qu'a la premiere occasion que se spresentera je ne manque
raij pas de mesme de rendre compte a leurs Hautes Puissances, 
mes Maistres du fait connu, et du contenu des lettres que j'aij eu 
l'honneur de recevoir de la main de Votre Excell., la priant de 
vouloir croire que je suis avec toute Ie consideration possible, etc. 

(A.R.A., Arch. St. Gen., Lias Spanie, 6829) 

No. II. - GATS VAN GaLSTER AAN DE STATEN-GENERAAL.-

1719, NOVEMBER 27 (UIT MADRID). 

. . . . . . . Enige weinige dagen geleden hebbe wederom pas
port verleent aan drie weversgezellen, de eene geboortigh van 
Leyden en de twee anderen van Delft, nadat zij hunne behoor
lijke dimissie van den nieuwen directeur-Generaal der Konink
lijke Fabricq, Don Joseph Aguado Correa, die in de plaats van 
den Hr. Ripperda gesuccedeert is, geexhibeert hadden, zodat 
het scheint dat die opgeregte fabricq in het korte te niet staat 
te loopen. Diezelve persoonen wisten mij te verzekeren dat de 
twee voorgaende weyers aan de welken paspoort gegeven had en 
waarover de twee brieven met den Hr. Marquis de Mirabal 
gewisselt heb bereits in Hollant aangekomen waren ..... . 
(A.R.A., Heinsius-archiel 2054. Tevens: Arch. St. Gen., Lias 

Spanie, 6829) 

No. 12. - GATS VAN GaLSTER AAN DE STATEN-GENERAAL.-

1720, FEBRUARI 5. (UIT MADRID) . 

. . . . . . Ne91e verder de vrijheid U Ho. Mo. toe te zenden den 
brief van de gezamentlijke laakefabriqueurs tot Guadelaxara 
op gisteren door een expresse van daar ontfangen. Dogh alvorens 
enige beweging te maken zal ik in aIle onderdanigheid U Ho. Mo. 
ordres en beveelen dienaengaende te gemoet zien, hebbende 
middelerwijl haar laten aenschrijven van zig stil te houden, 
totdat van U Ho. Mo. Resolutie op dit sujet zal zijn geadver-
teert. ..... . 

(A.R.A., Arch. St. Gen., Lias Spanie, 6829) 
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No. 13. - REQUEST VAN DE LAKENARBEIDERS TE GUADA

LAJARA AAN CATS VAN COLSTER. - 1720, JANUARI 

31. 

Onse seer eedelen vader den heer exselentie ambassadeur van 
den E D H M heere staate van holland en west vriesland de~ 
markies kolster wij fabrickante van sijn katolijcke maijesteijt 
die uijt holland gegaen sijn met communicatie van de H M 
heere staeten en gedaght hebben om een stuijver gelt te winnen 
ende weI getracteert te worden t welek wij ter contrarie bevinden 
want ul ED exselentie weet genoegh wat condietie dat wij in 
holland gemaeckt hebbe daar wij volkomen meede gekonsen
teert sijn maar aile daagen worden wij gereegeert met alderhande 
soorte van knibbelen en ofdingen van ons werck daar wij hier 
niet vootgekoomen en sijn en daerenbooven hebbe wij gecon
tracteert en dat in presentie van den heer gouverneur met den 
heer agwado en hij en onderhoudt dat nogh niet soo dat wij 
aile daagen leeven in de grootste onrust en droefheijt van de 
gantse weerelt daerom versoeckende seer ootmoedelijck van mijn 
E D exselentie den heer kolster dat gij de goedtheijdt belieft 
te hebben om ons saecken te ondersoecken en te exsemineeren 
want wij altemael kinderen sijn uijt ul vaaderland en niet uijt
gegaen sijnde sonder verlof van de hoogmoogende heeren staaten. 
want van ons volek sijnder al tot madrit geweest bij den tijt 
van den heer kardinael sijn weederom gekoomen sonder ver
andering te vinde daar naar heeft den heer intendent ons geseijt 
dat wij aen hem quaemen klaagen dat hij al brieven geschreeven 
hadden tot ons faveur en geen verandering gesien daar naer 
hebben wij een suplieck gemaeckt onder ons mensche en naer 
madrit gestuert aen den heer don migel duran en dat selve 
supliek dat vinden wij bij den heer agwado en wij hadde dat 
gestuert om dat sijn katolijcke maijesteijt ons klaghte soude 
hooren ende verbeeteren dogh geen troost gevonden daarnaar 
is deese ruijsie voorgevailen dat de spaansen ons met steenen 
hebben gegooijt dat daar een voor doot opgenomen en ver
scheijden gequest . wierden waarover wij naar madrit gekoomen 
sijnde met ons sesse en hebben ons geadresseert bij den heer don 
sipriaen dat die man voor ons spreecken souden gelijck hij heeft 
gedaan maar wierden van den heer duran aenstons geseijt dat wij 
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weer soude gaan naar ons plaets of hij soude ons gevange laaten 
setten en den heer don sipriaen verbooden hem niet meer met 
ons te bemoeijen of imant en belasten dat wij een supliek soude 
maecken en leeveren dat in de hand van den heer agwado en 
gedaen hebbende kreijgen geen troost vraagen wij om onse pas 
dat wij naer ons vaaderland wilden gaen hij wil se ons niet geeven 
soo dat wij hier sitten al soo angh al of wij bij den turck gevangen 
saten 't weIck dat wij niet gelooven dat sijn katolijcken maije
steijt daer eenige schult toe heeft daerom versoecken wij oot
moedelijck dat sijn exselentie deese suplieke eens selver gelieft 
te presenteeren in de hande van sijn katolijcke maijesteijt is het 
saecken dat den kooningh belieft die orders paareiren dat hij 
ons belieft te schicken daar wij van daen sijn gekoomen of 
anders bennen wij gereet den koningh op het alder trouste te 
dienen want wij souden niet willen dat de h m h st met sijn 
k m in eenigen ruijsie soude leeven maar altijt den vreede be
houden en gelieft bescheijt te stuijren met deese man want wij 
seer verlangen om troost te kreijgen in onse noot want wij sijn 
altesaamen braave burgerluijde die haar kost met haar handen 
hebben moeten winnen ende soecken dat hier oock te doen of dat 
sijn katolijcke maijesteijt ons belieft te laeten vervoeren daar 
wij van daen sijn gekoomen want de heeren en maijestraete van 
onse stadt leijden die sullen ons daer weI weederom in laeten 
want wij het daer niet quaelijck hebben gemaeckt gelijck den 
heer exselentie mijn heer kolster soude kunnen toonen als hij 
beliefde maer probaten te hebben en daerom soo gelieft ons 
klaghte eens in aghtingh te neemen en als een goede vader die te 
representeeren in de handen van den kooningh en prinsepael 
dat getranselateert is en het anderen ook soo ul exselentie dat 
goet vint en met deese man die ul dit brenght belieft die weeder
om antwoort te geeven of ul het sal doen t' weIck van ul als een 
goede vader hoopen vervordert te worden want ul kan wei 
dencken dat wij hulpt ende troost van doen hebben want aile 
goede vriende die voor ons kofte spreecken die is het verbooden 
door order van den heer duran ija self onse paater kapelaan die 
vermaent ons voor den outaar om dat hij ons niet wil verraaden 
daarom maeckt agwado appel op hem en als u ED exselentie 
sal bescheijt hebben van sijn katolijcke maijesteijt soo versoe
cken wij van sijn exselentie dat hij gelieft ons brief te besteilen 
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volgens dit kleijne brieffie want al wat wij schreijven wij vinden 
in post nogh op een ander plaets geen bescheijt daerom soo set 
met deese letters ul opschrift als in dit kleijne brieffie vermelt 
wort want ons wort verbooden op lijfstraf uijt onse plaets niet 
te gaen anders soude wij selver bij sijn exselentie koomen om 
hem te adviseeren van ons gevallen maer wij meuge niet ul 
geneegene kinderen van hollant. 

(A.R.A., Arch. St. Gen., Lias Spanie, 6829) 

No. 14. - CATS VAN COLSTER AAN DE STATEN-GENERAAL.-

1720, APRIL I. (UIT MADRID). 

. . . . . . Alhier is oock bij mij geweest eene genaemt Comelis 
Neederman, Hollander en een van de eerste directeurs in de 
Koninc~jcke Laeckenfabriqq tot Guadalaxara, die mij beright 
heeft dat Sijne Catolique Majesteyt gemformeert sijnde van 
haere klagten, hadde belooft sulcks te doen remedieeeren en haer 
volkoomen satisfactie te geeven, hetwelcke verhoope dat aghter-
voIght sal worden ...... . 

(A.R.A., Arch. St. Gen., Lias Spanie, 6829) 

No. 15 . ..L DE SPAANSE AMBASSADEUR IN DEN HAAG AAN ZIJN 

AMBTGENOOT IN PARIJS, D. PATRICIO LAULES.-

1720, JULI. 

Comme Ripperda se soit com porte dans Ia direction 
des manufactures, on Ie doit scauvoir a la Cour. Je dirai seule
ment qu'il envoia aces etablisements icy Agent de S. M. pour 
dites manufactures Don Charles del Sotto, dont ie me semis 
pour en faire Ie premier etablissement, car par Ie moyen de cet 
homme habile en moins de deux mois et demi qu'il travailla, 
ie fis partir du Texel trois vaisseaux £letez, ou il auoit dessus 
plus de 2000 personnes entre ouuvriers, femmes et enfants sans 
compter Ie prodigieuse amas de outils necessaires a la fabrique, 
et Mr. Ripperda luy ecriuant toutes Ies semaines, luy donnant 
des nouelles commodites et l'eleuant iusques au ciel, car i1 Ie 
connui cy Iorsque il fit Ie tour en Hollande. Secretement apres et 
contre la signature de la main du Roy, de la patente, que del 
Sotto obtint, en suite de la mienne secretement, dis ie, il etablit 
Agent du Roy un tel Tagli sans ni dire un mot, homme qui 
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n'auoit pas deux florins de capital, ignorant, et qui auoit serui 
presque de valet dans les manufactures, ce que peut etre auroit 
eu des suites au preiudice de la fabrique des man~factures, si 
iustement dans Ie temps de cet inconvenient il ne fut arriuee la 
chute du Cardinal Alberoni qui aura aparement deconvertee Ie 
Baron de Ripperda. En efect, i'apris memement quelques 
semaines auant Ie Baron de Ripperda, n'estoit plus Surintendant 
des manufactures et ie n'ai iamais sceu si Ie Cardinal Ie demisa 
ou si il y auoit quelque autre raison, mais on mandoit pourtant 
que Riperda estoit traiteur bien auec IUy. Cest la relation celle 
cy que ie puis donner. De temps en temps Ie Baron de Ripperda 
m'a ecrit, comme pour me mander l'accouchement de la Reine, 
pour me mander Ie retour de leurs Maiestes de quelque lieux de 
campagne et des semblables choses, mais i'ai cru tousiours que 
ses relies estoient de paroitre d'auoir avec moi un fil de corres
pondance pour se mantenir en credit. Je luy ai tousiours repondu 
civilement. Dernierement il me ecrivit et me manda que Don 
Joseph Correa y Aguado deuoit rendre compte du tumulte qui 
se faisit a Guadalajara parmi les ouvriers hollandois qui trau
aillent aux manufactures. Je luy repondis d'auoir conseille Mr. 
Aguado de traitter doucement les hollandois, rudes et pesans de 
leur naturel et de les compartir et de n' exiger point des maines 
espagnoles des gens nes dans un climat si different et des si 
differente education, ce qui veritablement i'ai ecrit au dit Mr. 
Correa. Mr. Riperda m'a ecrit touiours en caution tres mauvais 
cache ...... . 

(Gepubliceerd in Boletin de la Real Academia de la Historia, 
Torno XXI, r897, bladz. 224.) 

No. r6. - DE AMBASSADEUR TE MADRID, F. VAN DER MEER, 

AAN HET LEIDSE STADSBESTUUR. - r724, MEl 29. 
(UIT MADRID). 

Ik hebben mij hier' geinformeert hoe het met de manufacturen 
gaet die hier door den Heer Ripperda opgeregt is, en hebben ver
nomen alsdat deselve opgeregt is voor het grootste gedeelte tot 
Guadalaxara, thien mijlen hiervandaan, een plaets gelegen op 
het hangen van een bergh, daar een riviertje passeert dat seer 
kout en drabbigh is. De laekenen die daar gemaekt worden sijn 
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seer groff en alle bruyn, bequaem voor den gemeenen man. Het 
is niet apparent dat die manufacture sal subsisteren, ten deelen 
omdat men het volk de conditie niet hout die men haer in 
Hollandt belooft heeft, de andere reede is dat onse Hollanders 
de wijn die seer swaer is niet verdragen kunnen, en alle aen 
heete koorse sterven, soodat tegenwoordigh geen thien getouwe 
meer in Guadalaxara gaen, en in het Rijk van Valenza is het 
eveneens. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, No. 978) 

No. 17. - HET LEIDSE STADSBESTUUR AAN VAN DER MEER.-

1724, JUNI 20. 

Tis ons aengenaem dat U W.Edele Gestrenge, considererende 
het intrest van dese stad, omtrent de fabrycq van lakenen en 
andere manuf~cturen de moeytte genomen heeft van sig te 
informeren wat succes de fabrycq van de selve stoffen, onder de 
directie van de heer Ripperda voor weenige jaren in Spangien 
ondem()men, tot nu toe gehad heeft, soals U W.Edel Gestrenge , 
ons by desselfs missive van den 29 May laastleden heeft goed
gevonden te berigten. Versoeken yets nader daaromtrent voor
vallende met deselve yver ten beste van dese stad te willen con
tinueren, waarmede U W.Edel Gestrenge Gods bystand in des
selfs hoogwigtige functie toewenschende, blyve etc. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-185I, 
Nos. 87I (copie) en 987 (concept) 

No. I8. - VAN DER MEER AAN HET LEIDSE STADSBESTUUR.

I724, JULI IO. (UIT MADRID). 

Ik hebbe d'eer gehadt te ontfangen de brieff die U WeI Edele 
Groot Aghtbaere mijn hebbe geschreven. Is sal soo veel als h~t 
in mij is sorgh draegen voor hetgeen het interest van onse stadt 
betrefft, en hebbe deswegens laete verbreijden onder de Hol
landtse arbeijtslieden die hier sijn, dat sij bij mijn paspoorten 
kunnen krijgen om weder naer Hollandt te keeren, hetwelk ik 
hoope dat van effect sal sijn. De negotie, sooals U WeI Edele 
Groot Aghtbaere in mijn brieve aan den staat geschreven, 
gesien sullen hebben, leijdt hier seer veel. Ik hebbe desaangaande 
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een groot hoop met requesten uijt aIle de zeehavens ontfangen 
die ik op sijn tijt in een memorie vervatten en presenteeren sal 
aan dit Hoff. 

Soo ik wist dat het U Wel Edele Groot Aghtbaere aangenaam 
soude sijn, soude ik niet manqueeren van U WeI Edele Groot Aght
baere weekelijks copije te senden van de brieven aen den Staet. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief I575-I85I, No. 978). 

No. 19. - HET LEIDSE STADSBESTUUR AAN VAN DER MEER.

I724, AUGUSTUS 10. 

U WeI Edele Gestr. missve van den IO July laastleden hebben 
wy op syn tyd wei ontfangen. 't Is ons leed daaruit te sien dat de 
negotie in die quartyren veel komt te lyden Wy twyfelen niet. 
aan U WeI Ede. yver en conduiten om aIles aan te wenden tgunt 
kan strecken om alle hinderpalen so veel doenlyck te amoveren 
en de negotie in vorige staat te herstellen. . 

Wy bedankcen U WeI Ede. voor desselfs presentatie van ons 
wekelycx toe te senden copie van de brieven die U Wel Ed. van 
tyd tot tyd aan den Staat sal Iaten afgaen. Wy hebben occasie, 
yets van consideratie voorvallende, daarvan alhier te worden 
gediend. 

U WeI Ed. Gestr. voors succes in desselfs hoogwigtige nego
tiatien en continuerende gesondheid met verder genoege van 
desselfs familie toewenschende, bevele U WeI Ed.Gestr. de be
scherminge Godes. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief I575-1851, 
Nos. 87I (copie) en 978 (concept) 

No. 20. - VAN DER MEER AAN DE STATEN-GENERAAL. 

I725, JANUARI 8 (UIT MADRID). 

Voorleede week sijn bij mijn geweest een gedeeJte van de 
Hollandtse Laakewevers en Drooghscheerders, gestabiliseert tot 
Guadelaxara, mijn versoekende paspoorts om weder naar haer 
vaderlandt te keeren. Aan deese menschen vraegende wat reede 
haar nootsaekte om te willen vertrekken, hebben deselve mijn 
geantwoort, als dat men niet naar kwam de conditien, waarop 
dat sij hier waeren gekoomen, dat men haar belooft hadt aItoos 

" 
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werk te geeven, ofte daegs vier realen de plata, maar dat men 
sulckx niet naer quam; dat den intendant, die een Spagniaert 
is, Spagniaerden prefereerde, terwijl deselve nu al begonnen 
selver te kunnen werken; dat sij niettegenstaende voor vijftien 
jaaren aangenomeri waaren, sij wegh wilden. 

Ick hebbe aan die menschen geseght, als dat ik haar geen pas
poort wilde weijgeren, maar dat ik bedught was, dat het selve 
niet gerespecteert soude worden, terwijl men sustineeren soude, 
dat sy soo veel gelt gekost hebbende aan den Koningh om hier 
te koomen, men hier pretendeeren souden, dat sij de tijt waarvoor 
sij sigh geengageert hadden, moesten blijven, Sij antwoorden 
mij als dat sij dat wagen wilden en dat sij een paspoort versogten. 
Waarop ik haar geseght hebbe, dat sij sigh met malkander be
rae den sou den en dan weder komen. 

Die eijgen morgen rencontreerde ik den Heer Marquis Grimaldo 
op het Hoff, en considererende dat aIle deese menschen gelijk 
vetrekkende, opschuddinge soude geeven, soo seijde ik aan den 
selven, hetgeen passeerde, daar bij voegende dat deese menschen 
onderdaenen van den staat sijnde, ik haar niet weI een paspoort 
konde weijgeren, waarop hij repliceerde dat mijn versoght 
sulcxs niet te doen vooraleer hij sijn Majesteijt daarover hadden 
onderhouden, hetgeen immediaat doende, quam mijn seggen 
alsdat sijn Majesteijt mijn bedankte dat ik van het versoek van 
deese menschen aan den Heer Marquis kennisse hadde gegeven, 
dat mijn niet beletten wilde van aan onderdanen van den Staat 
paspoort te geven, maer dat Sijn Majesteijt deese menschen soo 
langh onderhouden hebbende en in een tijdt dat geen dienst 
van deese menschen hadde gehadt, het hem moeijte soude doen 
deese luijden te sien vertrekken, daar nu eerst de Fabrick gaande 
soude worden. Dat indien deese luijden reedene hadde om te 
klagen, dat sij mijn haar klagten konden opgeven, en dat men 
haar regt soude doen. Ik hebbe thuyskomende dese menschen 
geseght hetgeen ik gedaan hadde en gerecommandeert mijn 
haar klagten te senden. Sij naemen aen sulkx te doen met bij
voegingen dat sij gedult souden neemen tot Paesschen en indien 
sij in die tijdt geen satisfactie hadden gekregen sij een paspoort 
souden komen haalen. 

Over een dagh of twee hebbe ik een memorie van deese luyden 
ontfangen, maer het respect permitteert mij niet copije daarvan 
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een U WeI Edelgestrenge te senden, behelsende saeken die 
weijnigh rapport hebben aan arbeijt en waarop het niet passen 
soude den Marquis de Grimaldo te onderhouden, soodat het weI 
gebeuren soude kunnen, dat sij mijn een paspoort kwamen 
vrage~. Sulcx doende sal het bij het Hoff niet weI opgenoomen 
worden. Daarom versoeke ik te mogen weeten wat ik hierinne 
doen sal. 

(A.R.A., Arch. St. Gen. Secr. Miss. SPanie, 7357) 

NO.2!. - UIT DE SECRETE RESOLUTIEN VAN DE STATEN

GENERAAL. - 1725, JANUARI 29. 

Ontfangen een missive van den Heer Van der Meer, Haar 
Hoogh Mogende Ambassadeur aen het Hof van Spagne, geschre
ven te Madrid, den 8 deser, geadresseert aan den Griffier Fagel, 
houdende in wat voegen bij hem waren geweest een gedeelte 
van de Hollandsche Lakenwevers en droogscheerders, geeta
blisseert tot Guadalaxara, versoekende paspoort om wederom 
na het vaderland te keeren, ende hetgeene daerontrent verder 
was gepasseert. 

Waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen, 
dat aen gemelde Heer Van der Meer sal werden gerescribeert, 
dat hij beter gedaen hadde van geen kennisse te geven aen den 
Heere Marquis de Grimaldo van het versoeck van de voorseide 
lakenwevers en droogscheerders, alsoo na apparentie deselve 
alsnu van naderbij geobserveert sullen werden, ende het niet is 
van het interest van den Staet, te favoriseren de lakenmanu
facturen in Spagne, nog te contribueren tot het verblijf aldaer 
van manufacturiers, die sigh ten dien eijnde op specieuse beloften 
derwaerts hebben begeven; dat die beloften niet nagekomen 
werdende, de voorseide persoonen oock van haere sijde ruet 
langer sijn geobligeert; dat sooveel-deselve sijn onderdanen van 
den Staet, hij Heere Van der Meer aen deselve, herwaerts willen
de teruggekeeren, geen paspoorten sal weijgeren, haer daerbij 
recommanderende de voorsigtigheijd in haere terughreijse, ten 
eijnde sij door aenhoudinge ofte andersints in geen moeyelick
heden mogen geraken. 

(A.R.A.) 
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No. 22. - VAN DER MEER AAN DE STATEN-GENERAAL. 

1725, FEBRUARI 19 (UIT MADRID). 

Ik hebbe ontfangen de secreete resolutie van H.H. Mo. van 
den 26 Jan., waerop ik mijn de eer geeveri met respect te andt
woorden, als dat .ik weI geconsidereert hebbe dat ik mijn werk 
moest maeken, van soo veel doenlijk te beletten dat de manu
facturen van laekens hier niet voorqueekte. Om sulks te doen, 
hebbe ik al seedert mijn komst alhier twee en sestigh paspoorten 
uyt gegeeven aan Hollanders die een voor een willen vertrekken, 
en waer toe ik haer soo veel behulpsaem ben geweest met geldt 
en anders, als ik hebbe noodigh geoordeelt om te kunnen in 
Vrarickrijk koomen. Ik soude aen die van Guadalaxara meede 
geeD. paspoort geweygert hebben, sooals ook niet heb gedaen, 
maer ik daght dat hondert menschen te gelijk uyt 'een kleyne 
stadt wegh willende, sulks te veel opschuddingen soude baeren, 
en ook ten eerste gearresteert worden, waerdoor ik daght dat 
den dienst van het landt niet konde beooght worden. 

Ik dud U W.Ed.Gestr. verseekeren dat soo men beletten kan 
dat geen nieuwe arbeydsluyden uyt Hollandt hier koomen, dat 
in een jaer tijdt niet een weefgetouw weder gaen sal, waermeede 
dan seekerlijk voldaen sal sijn aan de intentie van H.H. Mo. 

(A.R.A., Arch. St. Gen. Secr. Miss. SPanje, 7357) 

No. 23. - DE GRIFFIER FAGEL AAN ZIJN NEEF, DE GEZANT 

VAN DER MEER. - 1725, MAART IS. 

Ick vinde mij vereert met U Excellenties missive van den 19 
der voorleeden maent. Ick begrijpe seer weI dat U Excellentie 
geen ongelijck heeft gehad van geen paspoort te verleenen aen 
hondert menschen te gelijck, die van Guadalaxara herwerts 
wilden keeren. Die menschen souden daerdoor in moeyelyckheyd 
hebben kunnen geraecken, en U Excellentie in embaras: Men 
heeft derselver getal alhier niet geweten. Als die menschen na 
huys willen,moeten sy haere mesures met voorsigtigheyd nemen, 
ende kan U Excellentie van haer aengesproken werdende, haer 
te besten raden. 

Op de vrage die U Excellentie deed of in het bevorderen van 
de saecken meerder vigeur sal gebruycken, als tot nogh toe 
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gedaen heeft, kan ick in mijn particulier niet antwoorden. U 
Excellentie moet daerin volgen de ordres die van Haer Ho. Mo. 
ontfangt. De Staet heeft seeckerlyck wettige reden van klagten 
over het Hof van Spagne, ter saecke dat op alle de representatien, 
welcke door U Excellentie van Haerentwegen werden gedaen, 
met soo veel langsaemheyd werd geantwoord, ende dat in het 
generael soo weynigh genoegen aen den Staet werd gegeven. 
Dit kan niet geattribueert werden aen manquement van U 
Excellenties devoiren, maer moet toegeschreven werden aen de 
constitutie van het Hof ende aen de weynige consideratie die 
hetselve voor den Staet schijnt te hebben. Na mijne geringe 
gedagten kan U Excellentie niet anders dien als de saecken 
levendigh te houden, ende sijne instantien van tijd tot tijd te 
vernieuwen, voorts afwagtende dat van wegen den Staet aen 
U Excellentie ordre gegeven werden om met meerder vigeur 
de saecken te pousseren, wanneer deselve sulx 'tijdigh ende van 
haer interest sal oordeelen. 

(A.R.A, Collectie-Fagel, no. 472.) 

No. 24. - VAN DER MEER AAN DE STADSSECRETARIS VAN 

LEIDEN. - 1728, JUNI 28 (UIT MADRID). 

. . . . . . . De nieuwe opgereghte fabriquen in Spagne gaan en 
koomen. Somtydts verloopen de arbeytsluyden en naderhandt 
koomen wederomme anderen, de meeste gedeelte uyt de stadt 
Leyden. Het eene jaar door het anderen geeven ik meerder als 
sestig paspoorten met reysgeldt, dat myn niet vergoedt wordt, 
aan dat yolk, omdat de fabriquen haer voortgangh gestremt 
soude worden. Die van Guadalaxara is meest verloopen. Men 
heeft hier in Madrid naest myn huys een nieuwe fabricq gebouwt 
voor laakenen, die geqirigeert wordt door Franse. Sedert drie 
maenden syn de meeste arbeytsluyden wegh geloopen, sodat die 
~abriq in een jaar geen drie stukken lakenen heeft kunnen af
maeken. Den Hertog van Veja heeft een fabriq van grynen in 
syne staaten opgereght. Daar koomen dagelycks arbeitsluyden 
uyt Leyden naer toe. Ik doe myn best om deselve naer Hollandt 
te doen keeren. En dikwijls trek ik die menschen in myn huys 
tot dat er een occasie is om deselve naar Bilbao te senden. Maer 
alsoo het loopers syn, gaen de meeste naer Vrankryck. Onder 
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welneemen dunkt myn dat het nodigh soude syn dat men in de 
stadt van Leyden beraemde middelen om het gemeene yolk daer 
te houden; men hoorde de wervers te doen straffen en in de 
courimten te Iaeten setten dat de fabriquen hier verloopen 
doordien aen de arbeytsIuyden niet betaelt wordt hetgeene 
men haer belooft, en dat deselve meest ane genoodtsaakt worden 
om bedelende naer Hollandt te keeren en dat veele op de reyse 
wegh raeken. 

Ik hebbe tot nogh toe niet gehoort dat den uytv~er van 
Spaense wollen beswaert staen te worden. Ik hebben aan alle 
de consuls geschreven om myn te informeeren van de contra
ventien die gepIeegt worden tegens de tractaeten . . Soodrae ik 
hetselve in ordre sal hebben gebraght, sal ik het naer Soissons 
oversenden, om aldaer het redres te besorgen. En verder kan U 
WeI Edele Gestrenge verseekert syn dat ik alles in het werk sal 
stellen wat mogelyck is om de negotie van de stadt van Leyden 
advantage toe te brengen, versoeckende daertoe van tijdt tot 
tijdt U WeI Edele.Gestrenge syn informatie. Wat aengaende de 
situatie van saeke in Spangnie refereeren ik myn aen hetgeene 
dat ik de eere hebbe te schryven aen den Heer Griffier, geen 
cyfer hebbende om aen W W.Ed.Gestr. de particulariteyten 
daervan te melden. In het generael kan ik seggen dat alles hier 
seer verwoest is en dat ik geduyrende myn commissie seer 
delicate tyden beleeft hebbe. 

(G.A. Leiden, Secretarie-Archief 1575-1851, 
No. 978) 

No. 25. - VAN DER MEER AAN DE STATEN-GENERAAL.-

1728, lULl 5 (UIT MADRID) 1) • 

. . . . . . Men heeft myn geseght dat voorledene weeck wederom 
tot Guadalaxara souden syn aangekomen een groot getal weyers 
en spinders van Leyden die verspreyden dat de arbeytsluyden in 
de stadt Leyden aan de kost niet kunnen komen, waerdoor nu 

1) In L.T.N., VI, bI. 412 wordt een deel van deze brief gegeven, met 
de mededeling dat de brief zeIf niet te vinden is. Hij bevindt zich bij de 
diplomatieke correspondentie van Van der Meer, in het Algemeen Rijks
archief. 
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wederomme verscheyde arbeytslieden die geresolveert waeren 
om te repatrieeren nu hier sullen blyven. Ik hoope dat men 
middelen sal kunnen uitvinden om de weyers die uit Spangen 
in Hollandt komen te verhinderen om arbeytsvolk te locken 
hier naer toe. Soo men sulks kan beletten, sullen de manufac
turen hier haest verloope'i!. 

(A.R.A., Arch. St. Gen., Lias Spanie, 6833) 

No. 26. - UIT DE RESOLUTIEN VAN DE STATEN VAN HOL

LAND EN WESTFRIESLAND. - I728, JULI 23. 

De Raadpensionaris heeft ter Vergaderinge gecommuniceert 
een missive van de Heer Ambassadeur van der Meer, geschreven 
te Madrid den 5 deser, en heeden ingekoomen ter Generaliteyt, 
inhoudende onder anderen dat aan hem Heer Ambassadeur 
gezegt is dat in de doenmaals voorleedene week wederomme tot 
Guadalaxara zoude zyn aangekomen een groot getal weevers en 
spinders van Leyden die verspreiden dat de arbeytsluiden inde 
stad van Leyden aan de kost niet konnen koomen, waardoor nu 
weederom verscheide arbeitsluiden die geresolveert waaren om 
te repatrieren, aldaar souden blijven; en dat hij hoopte dat men 
middelen sal konnen vinden om de weevers te verhinderen die 
uit Spagnien in Holland komen om arbeitsvolk te lokken hier
natoe. Zoo men sulx kan beletten zullen de manufacturen hier 
haast verloopen. 

Waerop gedelibereerd sijnde is goetgevonden en verstaen dat 
het boovenstaende geextraheerde uit de missive van den Heer 
Ambassadeur van der Meer door de heeren van Dordregt en 
andere Haar Ed.Gr.Mog. gecommitteerden tot het werk van de 
manufactuuren geexamineert en de vergaderingh sal gediend 
werden van derselver consideratien en advis. 

(A.R.A.) 

No. 27. - CONSIDERATIEN VAN LEIDSE KOOPLIEDEN OVER HET 

SCHRIJVEN VAN VAN DER MEER BETREFFENDE HET 

WERVEN VAN LEIDSE LAKENARBEIDERS VOOR 

SPANJE. - I728, AUGUSTUS. 

Dit stuk is opgenomen in de L.T.N. VI onder No. 246. In 't geheel 
zijn 6 exeinplaren te vinden in verschillende mappen van het Secretarie
Archief: 1775-1851. 



EN DE LEIDSE LAKENINDUSTRIE 

In de stukken die ik onder ogen heh gehad verschilt de tekst in een 
enkele kleinigheid van die van L.T.N. VI, 246. 

De voomaamste verschillen zijn: 
hI. 411: alinea "Uit aIle 't welke", toevoegen na "van aIle vremde 

gemengelde lakens": "en ook van bereide witten lakenen". 
alinea "Ten vierden", lezen i.p.v. "weder 10 jaren": "sedert 

tien jaren". 

No. 28. - RET LEIDSE STADSBESTUUR AAN VAN DER MEER.-

1729, JANUARI 25. 

Dewyl wy werden onderrigt dat men in het Ryck van Uwe 
residentie de fabryk van Iakenen en andere manufacturen met 
veel yver en gepresenteerde avantagien tragt voort te setten, 
soude wy U WeI Ed.Gestr. vriendeIyk versoeken, sich daarop 
nogmaals te willen informeren en ons daarvan een exact berigt 
te laten toekomen. 

U Wel Ed. is nevens ons bekent dat de vorige welvaart en 
aanwas van dese stad voor een groot gedeelte de v~rmeerdering 
van die fabryk moet werden toegeschreven, die nu door veele 
koopluyden van ons eyge natie tegen haar pligt als inboorlingen, 
onder de naburige en verder afgelegen regeringe werd gedis
pargeert en overgebragt. 

Wy tragten door aIle middelen na 't Exempel van ons voor
saten het verder declin van dien weI voor te komen, maar tot nog 
toe niet met het gewenste succes. 

Wy niet twijf£eIende aan U WeI Ede. genegentheyd tot des
selfs geboortestad en verdere verpligting als mederegent, sullen 
het bovengemeide berigt met verlangen te gemoet sien. 

U WeI Ed. voors succes in desselfs hoogwigtige negotiatien en 
veel genouge in syn familie toewenschende, blyve etc. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief, 1575-1851, Nos. 
872 (copie) en 978 (concept) 

No. 29. - VAN DER MEER AAN HET LEIDSE STADSBESTUUR.-

1729, FEBRUARI 22 (UIT MADRID). 

Ik hebbe de eer gehadt van te ontfangen de brief die U W.Ede. 
Gr. Aghtb. mijn hebben gelieven te schrijven den 25e Januarii 
deses jaars, waarop ik mijn de eer sal geeven te antwoorden dat 
het niet noodigh is mijn aan te spooren door mijn geboorte, plight 
J:CON.-HIST. JAARBOEK XXIV 7 
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en hetgeene ik aan de stadt van Leijden, alsmede regent, schul
digh ben, terwijl ik van het begin van mijn commissie tot nu toe 
getraght hebbe te doen, aIle hetgeene mogelijck was om de fa
briquen van deselve te doen floreeren en degeene die hier in 
Spagne sijn te doen vervallen. En hetgeene dat ik tot dien eijnde 
hebbe gedaan, kan makkelijk beweesen worden, jae selver door 
menschen die sigh nu in Amsterdam nedergeset hebben en die 
het hoofd van eenige fabriquen in Spagne waaren. 

De fabriquen die in Spagne opgereght sijn, kunnen sooveel 
quaadt voor het tegenwoordige aan de stadt van Leijden niet 
toebrengen als men verspreijdt en voorgeeft. Daar sijn aen mijn 
geene andere laakenfabriquen bekent in Spagne als een tot 
Segovia, een tot Val de Moro, dat twee oude fabriquen sijn, 
en vier nieuwe, te weeten: een tot Guadalaxara, twee in Madrid 
en een in de staaten van den Hertogh van Veja die mede op
gereght heeft eene fabricq van saeijen en andere wolle stoffen 
die tot Leijden mede gefabriceert worden. 

Over twee jaaren toen ik tot Segovia ben geweest, waaren 
aldaar niet meerder als thien getouwen en het laaken dat daar 
gemaakt wordt is seer grof en seer qualijk geschooren. Daar was 
in die geheele stadt niet eene Hollander. 

Tot Val de Moro sijn vijf en twintigh getouwen, die door 
Spagniaerds en IJrlanders bearbeijdt worden. Men maakt aldaer 
een soort van gemeene Engelse laakenen, en in de maandt van 
September als het aldaar kermis is, en dat men alsdan soo swaare 
inkoomende reghten niet hefit in Madrid van de laakenen die 
aldaar gekogt worden, doen de Engelse koopluyden veele Engelse 
laakenen daarheene voeren van de eijge soort als degeene die 
tot Val de Moro gefabriceert worden, om voor laakenen van die 
plaats gedebiteerd te worden. 

Deze twee fabriquen van Segovia en Val de Moro hooren aan 
particuliere coopluyden. 

De fabrick van Guadalaxara is tot kosten van den koningh. 
De laakenen die daar gefabriceert worden sijn weijnigh in getal, 
verre naar soo goedt niet als die van Leyden. En alsoo het waater 
niet bequaam is, kan die fabricq niet toeneemen, en de vreemde
lingen die aldaar arbeijden sijn landtIoopers, die op geene vaste 
plaats blijven kunnen. En naar ik onderreght ben, bevinde nu 
aldaar maar omtrent de vijftigh Hollanders. En in geval geen 
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IJrlander aldaar gekoomen was met arbeijtsIuijden' uijt IJrlandt, 
twijffele ik niet of die fabricq soude dit jaer teenemaal vervallen 
sijn. Desen entrepreneur meendt een middel gevonden te hebben 
om de scherpheijdt van het waater wegh te neemen om de wollen 
des te beeter te suijveren. 

De twee fabricquen die tot Madrid opgereght sijn, sijn tot 
kosten van die stadt en gedirigeert door Franse die op twee 
plaatse banquerout hebben gespeeidt. In gemelte fabricquen 
werkt niet eenen Hollander. De stukken Iaakenen die daar 
gefabriceert worden sijn weijnigh in getal en van de soorte die 
tot Abbeville gemaakt worden, deweike in Spagne sterk ge
trokken sijn. 

De fabricquen die den Hertogh van Veja opgereght heeft, 
heb!Jen 'weijnigh voortgangh en de geene die daar werken sijn 
Iandtloopers. 

Door hetgeene dat ik tot hier toe geseght hebbe, kunnen U 
WeI Ede. Gr. Aghtb. weI sien dat de fabricquen die in Spagne 
sijn weijnigh quaadt aan de stadt van Leijden toebrengen. Het 
verval van de commercie en van de fabricquen heeft een andere 
oorsprongh, en de principaalste spruijdt uijt 'de voorgaande 
oorlogh, wanneer alle de Hollandtse huijsen sigh uijt Spagne 
retireerde. En naar de vreede sijn weijnigh Hollandtse huijsen 
in Spagne sigh koomen nedersetten. Geduijrende den oorlogh 
hebben de onderdaanen van den Staat haare goederen gecon
fieert aan de N ederlanders die sigh met een klijne provisie con
tenteerden. En naderhandt capitaalen gewonnen hebbende, 
drijven hier haar eijge commercie. En nu onderdaanen van den 
Keijser sijnde, ontbieden voor haar reekeningh goederen uijt 
Brabant die sij hier debiteeren beterkoop als de goederen die 
uijt Hollandt aangebraght worden, doordien onse coopIuijden 
al t,e hooge winste eijsschen van haare commissionarisse. 

Een tweede reede die mede het verval van onse fabricqu~ 
veroorsaakt, is. dat de Indiaanen of Spagniaarden in America 
Iaakenen soeken die beter gespikkelt en geschooren sijn ais de 
Leijdtse. 

Een derde die ook oorsaak is van het verval van de commercie 
is het manquement van geidt. 

Een vierde die aan onse stadt vee! nadeel toebrenght is dat de 
fabricquen van Hollandt tegenwoordigh in Vrankrijck en 
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Engelandt van sulken deught naargemaakt worden, en alhier 
voor minder prijs gedebiteerdt werdende, worden deselve om die 
reeden hier seer sterk getrokken en naar de Indies versonden. 

Soo nu ons fabricquen haar fijne laakenen op sijn Engels wilde 
laaten scheeren en spikkelen, en de handt lighten met de prijsen, 
en van haar bediende of geassocieerden herwaarts senden om hyijsen 
op te setten 1), twijffelde ik niet of onse fabricquen soude binnen 
korte jaaren wederomme floreeren. En doordien de Spagniaarden 
liever handelen met de Hollanders alsmet de andere natien, 
souden de Engelse en Franse nevens ons niet kunnen negotieeren, 
al was de deught en de prijs van de goederen deselfde. Hetgeene 
ik hier avanceeren, is soo bekent dat men sulks voor eene waar
heijdt kan aannemen. 

Voor de laaste oorlogh met dit Rijck waaren hier in Sevillien 
dertigh a veertigh Hollandtse huysen die seer sterke commercie 
dreeven en aIle haare goederen uijt Hollandt ontbooden. TegeJ;ls
woordigh is hier niet anders als den consul Neuijen en het huijs 
van sijn broeder, wiens commercie be staat uijt specerijen en 
goederen die denselve ontbiet uijt Vrankrijck en Engelandt. 

Tot St. Lucar sijn tegenswoordigh niet anders van onse natie 
als den onderconsul Bruijninx en het huijs van den Heer Coninch. 

Tot Port Sta. Maria sijn nu geene Hollantse huijsen. De Ham
burgers hebben aldaar de geheele commercie, bestaande in 
lindens uijt Pomeren, Selesien en Neder-Saxen. 

Tot Cadix is eene Hollandtse consul en twee ofte drie Hol
landtse huyijsen die haare goederen uijt Hollandt, Engelandt 
en Vrankrijk doen koomen. 

Tot Micante en Malaga hebben Haar Hoog Mogende in ijder 
stadt eene consul dat Spagniaarden sijn en aldaar sijn nu geen 
Hollandtse huijsen. 

Tot Barcelona is aIleenigh eene Hollandtse consul, genaamt 
Ferrand, die met den Engelse consuJ. in compagnie negotieert 
en meest in Engelse waaren, waaronder is veel IJrse boter. 
Dogh hij ontbiedt eenige Hollandtse kaas. 

In de Corunna hebben Haar Hooge Mogende eene consul dat 
een Hamburger is en daarbij een seer onbe.quaam man. En also 
de negotie tegenswoordigh seer sleght is, sullen Haar Hoog 
Mogende bij afsterven van consuls, buijten Cadix en Sevillie, 

1) In het handschrift onderstreept. 
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moeijte hebben om die plaatsen door Hollanders te doen be
kleeden, ten waaren men aan deselve een tractement wilde 
toeleggen. En volgens mijn gedagten convenieert het niet voor 
den dienst van het landt, vreemdelingen daartoe te emplo
ijeeren. Doch de koopluijden sullen hierinne van mijne gedaghten 
niet sijn, sigh verbeeldende dat de Spagniaerden beter middelen 
aan de handt hebben om de reghten te fraudeeren als vreemde
linge. Dogh de experientie doet mijn sien dat onse patriotten 
daartoe alsso bequaam sijn als de Spagniaarden. 

Ik moet U WeI Ed. Gr. Aghtb. in consideratie geeven of men 
geene middelen soude kunnen vinden om de schippers die uijt 
het vaderlandt vaaren, te noodsaacken op haar boort geene 
andere booter te mogen gebruijken als Hollandtse. 1k sie dat 
deselve sigh bedienen van 1J rse booter en dat sij boovendien 
eenige vaaten van deselve meedeneemen om te verkoopen, het
geen voor onse stadt seer naardeeligh is. En die scheepen maaken 
eene groote consumptie van Engelse booter. Tegenswoordigh 
in Cadix en Sevillie hebbe ik geen twintigh pondt Hollandtse 
booter kunnen maghtigh worden en ter contrarie vindt men 
duijsende van ponden Engelse booter te· koop. En verscheijde 
Hollandtse scheepen vaaren alle jaaren naar Cork om booter 
te laaden en herwaerts te brengen. 

Soo U WeI Ed. Gr.Aghtb. nogh eenige verdere elucidatie 
gelieven te hebben, versoeken mijn maar te ordonneren, sullende 
altoos met veel plaisier haar ordres naarkoomen, hopende ook 
dat den ijver met dewelke ik mijn vaderlandt dienen sooveel 
impressie sal doen bij U WeI Ed. Gr.Aghtb., dat in consideratie 
neemende mijne diensten, de goedtheijdt sullen hebben van de 
eereampten die ik volgens mijn ouderdom in de regeeringh te 
verwaghte hebben; niet gegeven mooge worden aan jonger 
regenten, die niettegenstaande haare persoonlijcke merites, 
sooveel bij het vaderlandt en de stadt Leijden niet verdient 
hebben als ik. 

Welke redenen hoope ik, sullen U WeI Ed.Gr.Aghtb. be
weegen mijn uijtlandigheijt niet aan te sien als mijn onbequaem 
maakende tot advancement in de regeeringh van de stadt. 

Ik versoeken hierop een favorabel antwoordt van U WeI Ed. Gr. 
Aghtb., aan wiens regeeringh, persoonen en familien ik toewen-

r 
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schen aIle de heijle en zegenen die sij van den heme1 soude kunnen 
verlangen. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, No. 978) 

No. 30. - VAN DER MEER AAN DE SECRETARIS VAN DE STAD 

LEIDEN. - 1729, FEBRUARI 22 (UIT SEVILLA). 

Ik hebbe de eer U W.Ed.Gestr. hiernevens toe te senden het 
antwoordt op de brief die de Heeren Burgemeesteren op den 
25 Jan. mijn hebben gelieven te schrijven en die ik eerst over 
twee daage hebbe ontfange. Soo H.Ed.Gr.Aghtb. - en eenige 
andere informatie gelieven te hebben, versoecke ik U W.Ed. 
Gestr. mijn sulks te doen weten, sullen de altoos bereijt sijn om 
soo veel als in mijn is aan Mijn Heeren de Burgemeesteren ge
noegen te geeven. 

In de nevengaande brief hebbe ik niet geseght wat getal van 
stukken laekene in Madrid en Guadalaxara gemaakt worden, 
omdat de notitie die ik voorleedene jaar daarvan hadde tot 
Madrid is gebleeven, en volgens mijn memorie sal het niet sijn 
booven de duijsent stukken, waarmede men de vierde part van 
Madrid niet kan kleeden, en daaromme is den invoer van Hol
landse, Engelse en Franse laakenen niet verbooden. 

Hier in Sevilla bevinde sigh over de hondert Enge1se en sooveel 
Vlaemse huijsen, en twintigh tot dertigh Franse. Tot Cadix, 
Alicante, Malaga en Barcelona is het naer proportie. 

En ik repeteeren hier dat soo langh geen Hollandtse huijsen 
in Spagoien sigh koomen nedersetten, sal onse commercie hoe 
langer hoe meerder vervallen. 

Ik versoeke U W.Ed.Gestr. mijn te willen melden of U W.Ed. 
Gestr. mijn brief heeft ontfangen en of de Heere Burgemeesteren 
genoegen in deselve hebbe genomen. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, No. 978) 

NO.3!. - HET STADSBESTUUR VAN LEIDEN AAN VAN DER 

MEER. - 1729, MAART 26. 

Deze om U WeI Ed. Gestr. te betuygen dat wy ten volle syn 
voldaan over het exact berigt van de tegenwoordige toestand 
der fabrycq van de wolle stoffe in Spagne, ons by missive van 
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den 22 Febr. Iaastleden gedaan. Wy bedanke U WeI Ed.Gestr. 
voor de menigvuldige moeytte hier omtrent aibereets genomen, 
met versoeck van daarin ten dienste van de stad te willen con
tinueren. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, Nos. 872, en 978) 

No. 32. - VAN DER MEER AAN HET LEIDSE STADSBESTUUR.-

1729, MEl 19 (UIT SEVILLA). 

Mijn Hofmeester die ik in mijn huis tot Madrid hebbe gelaaten, 
heeft met de middelen die ik aan hem daartoe hebbe besorght, 
gepersuadeert aan eene La Serre, directeur van de lakenfabricq 
die naast mijn huijs was opgereght om met aIle het yolk naar 
Vranckrijk te keeren, hetwelk soodanigh gelukt is, dat op den 
13 deeser maandt de geheele troup aIle sestigh mijlen verre was, 
soodat nu eene lakefabricq hier in het Rijk voor een tijdtlangh 
vervallen is. 

Ik hebbe gemeendt dat deese tijdingh aen U W.Ed.Gr.Aghtb. 
niet onaangenaam soude weesen. Daaromme hebbe ik de vrij
heijdt genoomen sulks aan U W.Ed.Gr. Aghtb. bekent te maaken, 
omdat sij ook met eenen soude sien dat niettegenstaande ik 
met veel andere saaken belaade ben, ik evenwel het welvaaren 
v~ de stadt Leijden voor oogen blijf hebben ..... 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, No. 978) 

No. 33. - HET ' STADSBESTUUR VAN LEIDEN AAN VAN DER 

MEER. - 1729, JUNI 15. 

Wy hebben weI ontfangen U Wei Ed.Gestr. missive van den 
19 May laastleden en daaruyt vernomen U WeI Ede. continu
erende oplettentheyd en yver ten weIwesen van dese stad over 
de toestant der lakenfabrycq in Spagne, welke geen verdere 
voortgang schynt te nemen. Wy vinden ons te meer verpligt 
U Ed. voor de moeytte in dese genomen te bedancken, als 
wetende dat door de hoogwigtige negotiatien die U WeI Ed. syn 
aanbevoIen, genougsaam desselfs tyd beset is. Daarby komende 
de menigvuldige veranderinge van verbIyfplaats, die U Ed. 
Gestr. door 't volgen van 't hof is genoodsaakt te ondergaan. 
Wy kunnen niet twyffelen of by Haar Hoog Mog. sal op de 
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vergoedinge van de onvermydelycke ongewone kosten in dese 
gedaan, behoorlyke reflectie werden genomen. Onse heeren 
gedeputeerden ter dagvaart hebben reets aan den Hr. Raad
pens. betuyght dat het haar ten uytterste aangenaam souw syn. 

Wy hebben met veel genouge gehoort de generale approbatie 
van U WeI Ed. Gestr. conduites in dese soo delicate behandelinge, 
waarvan wy het ge~nste succes van de heme! moeten afwagten. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, 
Nos. 872 (copie) en 978 (concept)) 

No. 34. - VAN DER MEER AAN HET STADSBESTUUR VAN 

LEIDEN. - 1729, DECEMBER 29 (UIT SEVILLA). 

Mijn nogh nader geinformeert hebbende waaromme nu in 
Spagnie soo weijnigh Leijdtse manufaduren getrokken worden, 
vinde ik dat de weijnighe Hollandtse koopluijden die hier neer
geset sijn, haere meeste commissien trekken uijt Engelandt, 
Vranckrijk en Duijtslandt, en wijl deselve seer weijnigh ont
bieden naar proportie uijt Hollandt, kan het debit van Hol
landtse koopmanschappen niet groot sijn. 

Bij exempel het Hoff hier sijnde, soeken de hoovelingen fijn 
Hollandts linden tot hembden en tot tafelgoedt. In geheel 
Sevilie heeft men geen twee stukken kunnen vinden. Het geval 
heeft daarop gewildt dat een kleijn Engels scheepie hier is 
gekoomen om citroenen en orangeappellen te laaden. De eijge
naars van dat scheepie tot Rotterdam hadde datselve op hazard 
bevraght met Hollandts linden, van dertigh a veertigh stuijvers, 
Hollandtse en Leijtse lakenen, Leijtse saeijen, opgemaekte 
ostindische japonne, broodtsuyker, alderhande kleijn posteleijn, 
ostindische specerijen, theetafeltie (?) en meerder kleijnig
heeden. In vier daegen tijdt heeft de schipper sijne geheele 
laadingh uijtverkofft: de lindens tegen vier rijksdaelders de ell, 
het laeken van vijf guldens vier rijksdaalders de ell, de Leijtse 
saeijen vier en twintigh hollandtse stuijvers. In het generaal 
heeft hij meerder als een capitaal gewonnen en heeft alles aan de 
wal verkofft. 

Soodat U W.Ed.Gr. Aghtb. wel sien dat de Hollandtse waaren 
genoegh gesoght worden. Als ik mijn met de koopluijden daar
over onderhouden, geeven sij mijn tot antwoordt dat de koop-

• 
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luijden in Hollandt haar de prijsen te sterk bepaalen, om welke 
reden sij de goederen niet kunnen aflaaden. En dat deselve om 
die reeden lange tijdt blijven leggen in de magazijnen. En sij 
seggen mede dat doorgaans herwaarts gesonden worden goederen 
van sleghte natuur en qualijk bereijdt. U W.Ed.Gr.Aghtb. diende 
te overleggen middelen waardoor de commissionarissen in 
Spagnie aangemoedight wierden van meerder hollandtse goede
ren te ontbieden, en met eene aan mijn aan de handt geven wat 
advantages ik soude dienen te obtinueeren om de Leijdste manu
facturen meerder te doen trekken in Spagnie en deselve te 
advantageeren. Het boovengemelte scheepie was mede gelaaden 
met Leijtse booter. Hij heeft deselve verkofft tegens vijftigh 
rijksdaalders het kinnetie, en onse Hollandtse schippers ver
koopen die tegens twintigh en kunnen deselve niet quijdt 
worden omdat het vervalste booter is. En soo daarop geen ordre 
gesteldt wordt sal sulks hoe langer hoe erger worden. Ik hebbe 
noghmaals de eer gehadt U W.Ed.Gr.Aghtb. op die materie te 
onderhouden. Deselve meriteert meerder attentie als men 
mischien begrijpt. 

Alsoo wij staan te treeden in het Nieuwe Jaar geeven ik mijn 
de eer aan U W.Ed.Gr.Aghtb. in het selve veel heijl en segeninghe 
toe te wenschen, soowel in haar familien als in haare regeringh, 
en ik verblijve met diep respect etc. 

(G.A. Leiden, Secretarie-archief 1575-1851, No. 978) 



III 

DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING DER 

HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN VOLGENS DE 

KOHIEREN VAN DE FAMILIEGELDEN VAN 1674, 1715 

EN 1742, MEDEGEDEELD DOOR MR W. F. H. OLDEWELT 

Er zijn waarschijnlijk geen gewestelijke belastingen waar
omtrent onjuister voorstellingen bestaan dan de Familiegelden 
der . Hollandse steden. Daarom moge hier een kort overzicht 
volgen van hun ontstaan en ontwikkeling, om de kohieren daar
van op hun juiste waarde te schatten. 

Vast staat, dat v66r het rampjaar 1672 het woord Familiegeld 
niet voorkomt. Het van oudsher opnieuw en zwaarder belasten 
van de vermogens (onroerende goederen), waaronder heel kleine, 
terwijl daamaast enorme geldinkomens steeds weer onbelast 
bleven, had echter gevoelens van onrecht in het leven geroepen 
waaraan men een einde wenste te maken. Daarom hebben de 
gebeurtenissen van dat jaar de Staten van Holland er toe ge
bracht om te proberen naast de van oudsher bestaande belasting 
van het vermogen, de dusgenaamde 200e penning, ook een 
belasting van het inkomen, een Familiegeld, tot stand te brengen. 
Naast de vermogens wilde men dus thans ook aIle families welke 
inkomsten hadden belasten, zij het ook dat men daarbij uitging 
van de gedachte dat de families onderling verschillen, hetzij door 
kindertal, hetzij door financiele verplichtingen e.d. meer, zodat 
enige differentia tie bij de aanslagen diende te worden toegepast. 
Deze humanere opvatting in zake belastingheffing schijnen 
sommigen toen ook bij de belasting van de vermogens te hebben 
willen toepassen, tenminste Commissarisse~ die de zaak in 
studie hadden genomen, stelden voor om een Familiegeld te 
heffen over de vermogens en inkomens te zamen en daarbij door 
indeling in klassen een zekere progressie toe te passen. 

De daarop gevolgde resolutie der Staten van 22 December 
1673 1) week echter van dit advies af. Er zou n.!. over 1674 toch 

1) Gedrukte Res. v. d. St. v. Holland in het G.A. Amsterdam. 

) 
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weer een 200e penning van de vermogens worden geheven, zij het 
Qok dat de bestaande kohieren daarvoor eerst herzien en met 
l/s verhoogd moesten worden. Daarnaast zou gedurende een 
kwartaal een Klein Familiegeld worden geheven van diegenen, 
die enige ambten bekle.edden, waarvan de inkomsten in het 
geheel of ten dele uit emolumenten bestonden, mitsgaders ten 
laste van diegenen, die enige publieke professie (kooplieden 
daaronder niet begrepen) openbare winkelnering en hantering 
zijn doende m.a.w. van diegenen, die inkomsten uit arbeid ver
kregen. De inkomens werden daartoe gekapitaliseerd door ze 
met tien 'te vermenigvu1digen; over het aldus verkregen bedrag 
moest een 200e penning worden betaald. Bij wijze van proef zou 
dan echter ook gedurende een kwartaal, in plaats van de 200e 
penning, een Groot F amiliegeld ' van de vermogens kunnen 
geheven worden, waarbij men dan rekening mocht houden met 
kinderen en kennelijke lasten van de aangeslagenen, terwijl ook 
hier dopr indeling in klassen een zekere progressie zou worden 
toegepast. 

Met het vervaardigen van deze laatste kohieren is echter 
nimmer ernst gemaakt, terwijl anderzijds door de Staten nimmer 
consent tot heffing van het Klein Familiegeld is verleend, al zijn 
daarvoor weI kohieren vervaardigd, getuige het feit dat er in de 
gemeente-archieven van Leiden en Rotterdam exemplaren van 
zijn bewaard gebleven. Zij ge~en een beeld van de stedelijke 
bevQlking in die tijd zonder de kooplieden en zonder de ver
Il!ogenden. 

Eerst meer dan dertig jaren later, in 1706, kwam in de Staten
vergadering van 23 April opnieuw een voorstel ter ' tafel om 
naast de drukkende belasting op de vermogens een op de in
komens in te voeren. Men kwam nu met een voorstel tot het 
heffen van een Winkelgeld over de neringdoende luiden, die 
daartoe in vier groepen werden verdeeld. Een daarbij gevoegde 
en hier afgedrukte enuntiatieve tabel leert de standing yolgens 
de tijdgenoten kennen van verschillende toenmaals voorkomende 
beroepen. 

Lyste van de Luyden 
van professie. 
Advocaten. 
Procureurs. 

Doctoren. 
Landtmeeters. 
N otarissen. 
Solliciteurs Militair. 
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Solliciteurs. 
Fijnschilders. 
Deurwaerders. 
Musicqmeesters. 
Operateurs. 
Schoolmeesters. 
Onderwysers in eenige Konsten 

of Talen. 

Lyste van winstdoende 
Luyden. 

Eerste Classis. 
Apothequers. 
Azyn brouwers. 
Branders. 
Brouwers. 
Calander-molens. '\ 
Drogisten. 
Fabriqueurs. 
Drappiers. 
Boeck-, Kunst- ende Kaect-

verkoopers. 
Hout-koopers. 
Mouteryen. 
Mee-stoven. 
N oomen en Damloopers. 
Buytenlandtsche Schippers. 
Neuremburger Winckels., 
Oly-molens. 
Oost-Indische Winckels. 
Platiel-backers. 
Papier-verkoopers. 
Panneluyden. 
Goudtleer-makers. 
Graen-wasscheryen. 
Papier-molens. 
Run-molens en Leerbereyders. 
Panne- en Pottebackeryen. 
Fransche-kramers. 

Rafinadeurs en Suycker-bac-
kers. 

Spiegel-verkoopers. 
Silver- ende Goudtsmits. 
Syde Lake-winckels. 
Steen-plaetsen. 
Kalck-branderyen. 
Saegh-molens. 
Pel-molens. 
Grut- en Pel-molens. 
Koorn-molens. 
Grutters ende Graenver-

koopers. 
Makelaers. 
Pont-gaerders. 
Saegh-molens. 
Wit-molens. 
Steen-koopers. 
Steen-houwers. 
Styfsel-molens. 
Scheeps Timmermans van 

groote Schepen. 
Ttaen-kokeryen. 
Bleyckeryen van Linnen, Ga-

rens, Wasch, &c. 
Tapyt-werckers. 
Wynkoopers. 
Zeepzieders. 
Lynslagers, en diergelijcken. 

Tweede Classis. 

Bontwerckers. 
Banket-winckels. 
Brandewyn en Taback in het 

gros. 
Zout- en de Zeep-grossiers. 
Boeckbinders. 
Boter en Kaes in het gros. 
Blickslagers. 
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Behanghsel-, Ledekant- en 
Passementmakers. 

Beenhackers. 
Beeldthouwers. 
Bierstekers. 
Cattoen- en Chidschewinckels. 
Druckers. 
Glasblasers. 
Glasemakers. 
Rorologiemakers. 
Hoedemakers. 
Houtwinckels. 
Kruydeniers. 
Koeckebackers. 
Kaerssemakers. 
Zalemakers. 
Linnewinckels. 
Lootgieters. 
Scheeps-timmermans. 
Meel-verkoopers. 
Paruquiers en Poeyerverkoo-

pers. 
Vol-molens. 
Verw-winckels. 
Victuaille-winckels. 
Pypemakers. 
Bedde-winckels. 
Stoelmakers. 
Rout-drayers. 
Herbergiers en Ordinarissen. 
Zeylemakers. 
Tinnegieters. 
Kousse-winckels. 
Chirurgyns. 
Garen en Bandt in het gros. 
Meemakers. 
Molhuysen. 
Y zerkramers. 
Yvoor-drayers. 

Pasteybackers. 
Pick- en Teer-verkoopers. 
Vlas-verkoopers. 
Werckers in Stael, en dier

gelijcke. 

Derde Classis. 

Backers en Slyters. 
Blokemakers. 
Boenders, &c. Winkels. 
Deckers van Pannen, Riet en 

Leyen. 
Warmoesiers en Tuyniers. 
Drooge-gasteryen. 
Fruyt-verkoopers. 
Grof-schilders. 
Houders van Kaetsbanen, 

Trucktafels, &c. 
Smits. 
Pqulliers. 
Schoenmakers. 
Wagemakers. 
Garen en Bandt in het kleyn. 
Wasch en Flambeaumakers. 
Schreynwerckers. 
Swaertvegers. 
Kistemakers. 
Kuypers. 
Koperslagers. 
Kleermakers. 
Kleerverkoopers. 
Messemakers. 
Styfselwinckels. 
Speckkoopers. 
Knoopmakers. 
Koffy-schenckers ende ver-

koopers. 
Mandemakers. 
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Viskoopers. 
Verhuyrders van Wagens, &c. 
Bostelkoopers en diergelijcke. 

Vierde Classis. 

Besem-makers. 
Slepers. 
Geswooren Dragers, Kruyers, 

Telders, Meeters. 
Zout- ende Zeepkramers. 
Brandewyns Kroegen. 
Haring-packers. 
Kraenkinderen. 
Waegh-bedienden. 
Uytdragers. 
Potte-winckels. 
Klompmakers, en diergelijcke. 

Bovendien werden ook nog hun woonplaatsen in vier klassen 
ingedeeld n.l. 
Ie kl.: Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage. 
2e kl.: de grote steden in het Z. kwartier. 
3e kl.: de overige stemhebbende steden in het Z. kwartier met 

aIle steden in het N. kwartier. 
4e kl.: aile kleine geen stem in de Staten hebbende steden met 

het platteland. 

Men kreeg aIdus zestien verschillende heffingen lopende van 
/.24, = voor b.v. een goudsmid te Amsterdam tot /.11/ 2 voor een 
uitdrager op het platteland. Ook de luiden van professie aIs 
advocaten e.d. zouden onder deze belasting vallen. Aan de res
pectieve magistraten werd overgelaten om de geomitteerde ne
ringen te plaatsen in de klasse, waaronder deze redelijkerwijze 
behoorden. 

Daarna hoort men niets meer over deze belasting, doch de 
noodzakelijkheid om op een of andere wijze de inkomens te 
belasten bleef urgent, zodat in 1715 een geheel nieuw voorstel 
tot het heffen van een Familiegeld ter sprake kwam, dat reeds 
het volgende jaar werd ingevoerd. . 

Iedereen (ook de kooplieden) die een inkomen van 1.500.- of 
meer genoot zou worden aangeslagen. Een indeling in negen 
klassen zorgde voor de nodige progressie. Doordat het inkomen 
echter door de plaatselijke regenten na ambtelijk onderzoek, casu 
quo naar uiterlijke kenmerken van maatschappelijke welstand, 
werd vastgesteld en op de minuutkohieren werd gebracht, bleef 
de opbrengst ver beneden de verwachting, zodat deze heffing 
reeds in 1723 weer is ingetrokken. Slechts in Delft, Gouda, 
Haarlem en Leiden zijn van dit Familiegeld de kohieren bewaard 
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gebleven. Verbeterd en verzwaard is dit Familiegeld in 1742 
onder de nieuwe naam van Personele Quotisatie opnieuw inge
voerd. De minimum-inkomstengrens is toen verhoogd tot 1.600,-. 
De huren, welke een der uiterlijke kenmerken van maatschappe
lijke welstand vormden, werden toen voor de verschillende 
steden in een bepaalde verhouding gefixeerd. Een huis dat te 
Amsterdam b.v. 1.1500,- huur deed stond gelijk met een huis 
dat in Rotterdam en's Gravenhage f.1000,- opbracht en in de 
overige steden 1.600,-. Overal zijn de kohieren van deze Perso
nele Quotisatie door een en hetzelfde college van regeringscom
missarissen vastgesteld aan de hand van de door de plaatselijke 
besturen ingeleverde opschrijvingslijsten van aIle families en van 
de inlichtingen omtrent de gegoedheid dier families, door de pach
ters der gemene landsmiddelen aan regeringscommissarissen mon
deling verstrekt. Uit deze beide bronnen zijn de minuutkohieren 
samengesteld die, na door burgemeesteren te zijn ondertekend, 
in de Finantiekamer van Holland te 's Gravenhage zijn gede
poneerd, terwijl authentieke copieen daarvan aan de steden, ter 
inning door plaatselijke ontvangers, werden toegezonden. Na 
inning stuurden deze simpele copieen in duplo naar de Reken
kamer ter Auditie te 's Gravenhage 1) ter afhoring, waarna cen 
exemplaar aan de plaatselijke besturen werd teruggezonden 2). 
Doch ook deze belasting is, ingevoerd in 1745, slechts enkele 
jaren geheven doordat men ten gevolge van de pachtersoproeren 
van 1748 tot een algehele verandering van het belastingstelsel is 
overgegaan. 

In het Gemeentearchief van Rotterdam berust een collectie 
pseudo kohieren van deze Personele Quotisatie afkomstig uit 
veertien van de achttien stemhebbende steden nJ. Amsterdam 3), 

1) Aldaar zijn bewaard gebleven de kohieren der P. Q. van Amster
dam, Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden en Rotterdam. 

I) Van de steden en doipen, welke onder de kwartieren der stem
hebbende steden ressorteerden, kan men vaak kohieren en opschrijvings
lijsten aantreffen in de archieven dier stemhebbende steden omdat deze 
ze niet altijd aan de rechthebbenden hebben teruggezonden b.v. van 
Texel in Medemblik en van Vlaardingen in Schiedam. 

8) Van dit kohler van de P.Q. van 1742 over Amsterdam is in 1945 
een door mij bewerkte uitgave van bet Genootschap Amstelodamum 
verschenen. De kohleren van de P.Q. van 1742 van de verschil1ende 
Zaangemeenten (behorende tot bet kwartier Haarlem) worden door de 
commies ten G. A. van Amsterdam S. Hart uitgegeven en van uitvoerig 

/ 



86 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

Enkhuizen, Gorkum, Gouda, 's Gravenhage, Haarlem 1), Hoorn, 
Leiden, Medemblik, Monnikendam, Purmerend Z), Rotterdam, 
Schiedam en Schoonhoven. Het is gebleken, dat deze de op
tekeningen van de hierv66r genoemde mondelinge mededelingen 
van de belastingpachters aan regeringscomrnissarissen zijn, 
vervaardigd voor de commissaris Mr. F. G. Meyners, het Rotter
damse vroedschapslid, die ze op last van de Staten bij zijn chefs, 
de burgemeesteren van Rotterdam, heeft ingeleverd opdat zij 
niet in verkeerde handen zouden vallen 3). Aangezien daarin bij 
iedere persoon ook zijn deftnitieve aanslag wordt vermeld kunnen 
zij van historisch standpunt uit bekeken op een lijn worden ge
steld met de minuutkohieren. 

Wij kunnen nu uit het voorgaande overzicht conc1uderen dat 
wij bij de Familiegelden niet met eenzelfde, met grote tussen
pozen geheven, belasting op het inkomen, te maken hebben, 
doch met drie verschillende belastingen, welke aIle drie volgens 
eigen regels zijn geheven. Drie belangrijke verschillen tussen 
deze drie belastingen maken een onderlinge vergelijking en dus 
conc1usies in zake de economische ontwikkeling echter on
mogelijk. Deze zijn: 
Ie. de achtereenvolgens hoger geftxeerde minimum-inkomsten

grens beneden welke men niet belastingplichtig was, waar
door het aantal personen in de laagste aanslagklasse voort
durend minder werd. 

2e. de kooplieden en renteniers, die gewoonlijk de hogere belas
tingklassen plachten te vormen, waren in 1674 expressis 
verbis uitgesloten, waardoor de kohieren van 1715 en I742 
een groter aantal taxabelen telden. 

3e. in de drie laagste inkomstengroepen is het aantal aange
slagenen in de Personele Quotisatie van 1742 steeds kleiner 

commentaar voorzien in een reeks artikelen in verschillende jaargangen 
van het maandblad "De Zaende" sedert Oct. 1947. Reeds behandeld 
zijn: West-Zaandam, Oost-Zaandam, Oostzaan, Wormerveer, Zaandijk 
en Koog a.d. Zaan. 

1) In het Gemeentearchief van Haarlem berust een authentieke copie. 
I) In het Gemeentearchief van Purmerend berust een simpele copie. 
8) Zie mijn bijdrage in het Rotterdams J aarboekje 1949 getiteld "Een 

merkwaardige verzameling belastingkohieren in het archief der gemeente" 
ter inleiding van een lijst van de 100 hoogst aangeslagenen daar ter 
stede in de P.Q. van 1742. 
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dan dat in het Familiegeld van 1715, terwijl te beginnen met 
de vierde groep het omgekeerde het geval is, doordat de 
kohieren van 1715 door de plaatselijke magistraten zelf zijn 
samengesteld, terwijl die van 1742 door regeringscommis
sarissen zijn vervaardigd. Eerstgenoemden hebben hun 
medeburgers oogluikend in te lage inkomstenklassen aan
geslagen. 

Een en ander blijkt uit achterstaande tabel (bIz. 89) waarin 
de inkomens, de aanslagen en de aantallen taxabelen volgens 
de drie belastingen over de stad Leiden naast elkander zijn 
gegroepeerd. Daarbij deed zich de moeilijkheid voor dat bij aIle 
drie belastingen de aanslagen verschillend zijn, zodat men ge
noodzaakt is om de inkomens der aangeslagenen als vergelijkings
basis te gebruiken. Aangezien de aangeslagen inkomens echter 
ook niet bij alle drie gelijk zijn moesten voor elke belasting de 
inkomens tot vergelijkbare groepen worden verenigd. 

Vergelijkt men de steden onderling, dan krijgt men uit deze 
kohieren geen uitsluitsel over het speciale karakter dier steden, 
omdat aIleen de financieel belangrijkste bevolkingsgroepen daar
in naar voren komen en deze overal dezelfde zijn nJ. kooplieden, 
regeringspersonen en renteniers, met uitzondering van Schiedam, 
alwaar de jeneverstokerij de levensmiddelenindustrie de eerste 
plaats deed innemen. Toch moet deze kleurloze gelijkvormigheid 
slechts schijn zijn, omdat deze kohieren nu eenmaal de minder 
goed gesitueerden niet vermelden. Textielsteden als Leiden en 
Haarlem of Delft en Gouda met hun plateelbakkerijen moeten 
een anders samengestelde bevolking hebben gehad dan deze 
kohieren ons laten zien. Helaas ontbreken bijna overal de ko
hieren van 1674, .welke een veellagere minimum-inkomstengrens 
ken den en daardoor een veel rijker geschakeerd beeld van de 
bevolking konden geven. In die van Leiden en Rotterdam, 
de enige welke van 1674 zijn bewaard, komen reeds ongeveer 
tweemaal zo veel beroepen voor als in de kohieren van 1742. Om 
tot een dieper inzicht in de samenstelling der stedelijke be
volkingen te geraken zouden de reeds genoemde "Lijsten van 
opschrijving" welke, ook in 1674 en 1715, als grondslag voor de 
samenstelling der kohieren h'ebben gediend, 'van veel groter 
waarde zijn. Uit het provisioneel karakter dezer registers voIgt 
echter, dat deze nog veel minder zijn bewaard gebleven dan 
ECON.·HIST. ]AARBOEK XXIV 8 
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de kohieren zelf. Voor de beide Familiegelden van 1674 is de 
halve opschrijvingslijst van's Gravenhage 1) bewaard gebleven ; 
voor het Familiegeld van 1715 die van Haarlem en voor de 
Personele Quotisatie van 1742 die van Leiden en Gorkum. Aan 
de hand nu bijvoorbeeld van de opschrijvingslijst van Haarlem 
van 1715 blijkt, hoezeer het beeld, dat ons nit het kohier zelf 
van 1715 tegemoet komt, verschuift door de toeneming van 
onze kennis van de beroepen der gehele stedelijke bevolking. 
Telt het kohier slechts 1700 gezinnen, de opschrijvingslijst 
bevat er 2200. Onder de niet taxabelen da;uvan vinden wij 
taIloze knechts in uiteenlopende beroepen, diverse winkeltjes 
en kleinere beroepen als een weduwe bij de vulniskar, een snoep
stalhouder, iemand die met mosterd omloopt, een die met 
mosselen zit, om te eindigen met Trijn drinkewijf die de over
gang vormt naar de niet opgenomen bewoners van de gast- en 
werkhuizen. De textielin~ustrie, welke in het kohier 310 aan
geslagenen kende, paraisseert in de opschrijvingslijst met niet 
minder dan 1425 man. Volgens de opschrijvingslijst van 1715 
heeft Haarlem dus duidelijk het karakter van een textielstad. 

De waarde van de kohieren der verschillende Familiegelden 
ligt dan ook voornamelijk in het inzicht, dat zij geven in de be
roepsstructuur van het financieel sterkere deel der stedelijke 
bevolkingen en in de toenmalige verspreiding van verschillende 
beroepen over de verschillende steden. Daarom volgen zij hier
achter op twee wijzen tabellarisch verwerkt. De eerste reeks 
tabellen geeft de aangeslagenen in de verschillende steden ge
groepeerd naar bedrijfstakken, terwijl de tweede reeks de op de 
kohieren gebrachte personen rangschikt naar beroepen en naar 
inkomstenklassen. Van deze laatste tabellen zijn in dit jaarboek 
aIleen die van het Klein Familiegeld van 1674 en die van het 
Familiegeld van 1715 opgenomen. In het volgende jaarboek 
zullen die van de Personele Quotisatie van 1742 worden geplaatst. 

W.F.H.O. 

1) Aan de band van deze opschrijvingslijst is door mij in bet J aarboekje 
Die Hagbe van 1948 een bijdrage over "De bevolking van's Graven
bage omstreeks 1674" gepubliceerd. 

L 
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AANTAL TAXABELEN TE LEIDEN IN 1674, 1715 EN 1742, NAAR 

INKOMEN EN AANSLAG. 

Inkomens in guldens 
per jaar 

Kl. F. G. P. Q. F. G. 
1674 

1715 1742 

II
I Aanslagen in guldens 

per jaar 

I Kl. F . G. P. Q. F. G. 
I 1674 

1715 1742 

Aantal 
taxabelen 

I KI. F.G. P.Q. F . G. 
1674 

1715 1742 

I 136 t 500 t 600 I t 6,87 t 5 I t 6 2461 2388 1257 
365 700 18,25 8 

730 800 36 ,50 12 

1095 1000 1000 54.75 10 , IS 179 345 238 
1460 1200 73,- 18 

1825 1500 1500 9 1,25 20 25 3 114 77 

21 90 2000 2000 109,50 40 32 44 78 139 
2920 2500 146,- 40 

3650 3000 3000 182.50 60 50 2 37 80 

3500 60 

4380 4000 4000 219,- 80 75 6 26 48 

4500 90 

5840 5000 5000 1 292,- 100 120 2 31 28 
6000 140 

- 7500 7000 - ,- ISO 160 - 10 18 
8000 180 
9000 200 

- I 10000 
10000 -.- 200 250 I - I 14-

en hoger cnz. 

I I 2697 -
--- -
30 30 1899 
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I. AANTAL AANGESLAGENEN IN HET ' KLEIN FAMILIEGELD 1674, 
NAAR INKOMENS- EN BEROEPSGROEPEN. 

I ~ P-
-ci -ci 

-ci = = -ci .S <I> 3§ ..... <I> 
-ci = .S = ~ :s! 

<I> 
til 

log 8 ~ = <I> -ci -ci 'en -ci = P- = = '8= :g . = (.) ;;;! = .!d -ci ;§ '" ~ 
<I> .... <I> <I> 

~~ . P-<I> o .... :;! '60 .!d N = bO ·s <I> .0 0 al <I> 
~ be:s! 

<I> 

} 
.... 

~ .S ;:::l = > ...... <I> .... .... 
>< El 

1'0.0 
<I> = = ~ <I> :;: <I>.!d <I> ~ 

be oS:;! ~ .... > <I> .... 
~ :;: '" <I> "' .... 

~ .0 ...... 
~ 0 

'" ~ <I> ..Q bO ..Q = ...... '" CIS ",bIl ="0 
<I> 

~ 
.... >< = <I> ~~ .... ~ Q "0 <I> :;! 

, 
<I> (.) = (.) 

<1l > 0 

= = <I> = ~ 
.... 

~ 
<I> ;:::l ;a '" j <I> c3 .... .... 0 :;! ~ <I'l :r: :=' .... = CIS .... <I> Q) ~ ~ 

.... o ~ -< <).!d -< 0 <I> <I> r: > ~~ :r: :> 0 
I :> <) 

gl-st-p LEIDEN 

0- 0-6 6.87 70 16 I 100 41 46 6 31 1641 21 2 198 2 43 741 t 136. 
0- 1-0 18.25 56 29 5 84 63 48 15 44 248 2120 3 380 103 1200 365. 
0- 2-0 36·5C 36 5 22 23 4 8 10 79 3 80 184 I 65 520 730. 
0- 3-0 54·75 10 I I 8 3 2 3 10 4 12 63 18 135 l.og5· 
0- 4-0 73·- 3 I 2 2 I 24 II 44 1.460. 
0- 5-0 91.25 I 2 

2~ 
1.825. 

0- 6-0 log·5c I 3 2 4 16 2.190. 
0- 8-0 146.- 12 I 5 18 2·920. 
0-10-0 182.- I I 2 3.650 . 
0-12-0 219·- 2 I 3 6 4.380. 
0-16-0 292.- I I 2 5.840. 

Totaal 177 51 8214 132 98 31 88 566 9 251 6 855 3 268 269711 

ROTTERDAM 

0- 0-81 9.125 441 9 211 134 1291 151 I~I 54 125 3 
12

31 3 403
1 

14 118 13411 t 182. 

0- 1-01 18.25 19 3 I 147 60 II6 68 41 2 49 2 375 5 99 996 365. 
0- 1-8 27·375 5 I 52 34 49 3 42 16 3 28 I 223 4 37 49

1 
547· 

0- 2-0 36.50 6 I ' 37 15 30 8 41 20 3 135 I 216 I 58 572 730. 
0- 2-8 45.625 4 3 7 6 14 4 12 18 I 46 99 18 232 912. 
0- 3-0 54·75 4 I 8 9 2 3 9 16 4 39 II4 45 2;~1 

1.095. 
0- 3-8 63.875 I I I 2 7 2 3 28 6 1.277. 
0- 4-0 73·- 2 4 I 2 I 5 10 2 21 112 18 178 1.460. 
0- 4-8 82.125 I I I 2 3 17 3 

:~ 
1.642. 

0- 5-0 91.25 2 I I 3 6 I 26 10 1.825. 
0- 5-8 100·375 .. 3 1.907. 
0- 6-0 109.50 I I 1 ~ I 3 1 , 21 6 2.190. 
0- 7-0 127.75 I 2 5 4 12 2·555· 
0- 8-0 146.- 2 1 I 3 14 4 25 2.920. 
0- 8-8 155.125 I I 3.102. 
0- 9-0 164.25 I I 2 3.285. 
0-10-0 182·5° I I 2 5 9 3.650. 
0-11-0 200·75 I '. 1 4.015. 
0-12-0 219.- I 3 4 4.380. 

, 0-13-0 237.2.': 3 2 5 4·745.: 
0-14-0 255·5c 4 4 5·1I0., 
0-16-0 292.-

I I I I 
1 

I 
I 

~I 
5.840 ., 

0-18-0 328·5( 3 2 6.570 '1 
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~] ... ~ 0 ::s ~ 

v ;::I ;a VJ 't:l 0 v .... dl t!l .... < Q) (-< <l'l ~ :::;" 

0 tU III 0 I-< 
tU d o tU 

<: p:;: v v tU > (-<tU > ~ 
I-< 

I t!l p:;: 

GOUDA (Vervolg) 

f 100 3 2 9 14 5.000 
150 7.500 
200 I I 10.000 

Totaal 183 - 6 55 33 25 26 10 33 49 3 62 - 287 - 140 912:lenhoger 

HAARLEM1) 

I 5 1941 25' 5 I 62 57 43 9 641204 4 112 3511 4 104 1238 t 500 
10 97 8 I 2 I 6 69 I 4 55 I 30 275 1.000 
20 47 9 I 18 I 5 10 3 94 1.500 
40 35 2 

I 
10 2 I 4 54 2.000 

60 10 I 4 1 2 I 19 3.000 
80 10 2 I 13 4.000 

100 15 I I 4 5 26 5.000 
150 3 2 I 6 7.500 
200 2 

1 
2 10.000 

Totaal 413 45 5 - 63 59 43 10 71 310 61251 - 423 5 149 17271renhoger 
I 

LEIDENI) 

f 5 133 120 39 I 114 96
1 73 28 104 361 6207

1 3 881 7 215 2388 1 500 

10 18 68 I 4 2 2 9 65 I 20 86 69 345 1.000 
20 5 32 .1 I 23 5 28 19 114 1.500 
40 3 18 7 I 4 21 24 78 2.000 
60 I 18 2 3 6 7 ;6 3.000 
80 2 6 2 3 13 4.000 

100 

<I 
8 4 19 31 5.000 

150 4 2 4 10 7.500 
200

1 

I 1~411~1 1 LJ 1 I 10.000 
--.~ '---I 

311113 81 239 3I031171371iJ030'fenhoger otaal 1621274 40 75 460 
I 

I) Aangezien enkele bladzijden aan het slot van het kohler ontbreken moet het 
aantal taxa belen ongeveer 40 hoger worden gesteld. 

2) Het totale aantal aangeslagenen is iets groter dan in de tabel van prof. Posthumus 
(Leidse Lakenind.. dl. III. p. 1054). doordat bij collationering bleek dat degene die 
de kohieren geficheerd b.eeft enige posten abusievelijk heeft overgeslagen. 
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3. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE, 

I742, NAAR INKOMENS- EN BEROEPSGROEPEN. 

g- od I:: 
... 

-d od od .!3 II> 
I:: II> I:: II> II> .... I:: 

8 .S I:: .!ol .!ol II> til II> ... .... I:: -d II> od -d -d "0 g- +' I:: +' '1il .!ol ... II> II> <.) ;.;;l ·a ~ od II> 
.... 

~~ .0 ;§ I:: bO "0 til II> 'a ::s N .... > -e 8 ... I:: ;.:::l I:: > "0 II> "0 II> til I:: S til til 
0 ~ 

I:: 
~ 

·c ~ II> .... 
II> I:: til II> -I:: +' II> 

~ ~ 
en 

l:: ... :a II> bO ..c: II> I:: .0 - Ul II> 
II> e- .,!. j +' I:: <.) Ql 0 '" II> .!ol "0 ~ ::s II> II> .abO p::j ::s ;S II> =E :a Ul "0 .3 .8 II> ~ 0 E-< ~ ~ ~ ~ 0 !Xl 0 II> II> 1il I:: < =z:: :;:- 0 ... 

0 :;:- C!l =z:: 

DELFT 
26 17 5 4 5 21 10 I 17 2 27 I 72 I 47 256; f 

I 8 2 4 5 4 I I 6 I 24 I 18 76 
12 16 I I 6 2 I 5 2 5 25 22 98 
15 21 6 I I I I 7 I 16 12 82 

6 12 4 I 2 I 15 II 52 
5 14 6 2 2 I 2 7 3 42 

12 I 2 I 4 20
1 

4 3 I I I 5 8 13 

!~ 2 6 I 2 I 8 
4 3 3 4 
2 I 2 

2 4 I 9 161 

2 I I 10 1.4 
I 3 4 
4 

" 
10 l-l 

2 2 

I I 2 
2 I 3 

I I 

I I 

I . I 

73 132 6 24 5 32 20 2 31 10 3 63 3 174 2179 759 

DELFSHAVEN 

'EI:: 
II> II> 
II> S 
~ 0 
"'.!ol 
~ .S 

600 
700 
800 

1.006 
1.200 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9·000 

10.000 
12.000 
14.000 
22.000 

5 I 2 2 2 2 I 6 10 7 3~l f 600 
I 2 4 700 

:~ 
800 I 3 2 4 4 2 

I I 2 3 4 1.000 
2 I I 1.200 
I I 3 1.500 -

I 
I II 

2.000 
I I 2.500 

I ~II 3.000 
I I I 3.500 

7 10 2 I - 2 4 2 3 - - 16 - 21 - 18 86 

80 142 8 25 5 34 24 4 34 10 3 79 3 195 2 197 
845 1 
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j 6 17 34 9 9 12 4 20 II 33 II4 19 
8 9 28 I 6 4 4 12 12 I 19 73 6 

12 2 II 2 I I 3 3 28 3 
15 5 II 3 3 19 
18 4 8 2 1 I 7 
25 3 5 1 5 
32 I 3 3 6 

40 2 8 2 2 I 7 12 
50 6 5 
60 2 7 6 
75 I 2 I 3 
90 10 I I 

120 I I . 1 
140 I 

160 I " 
ISo 

200 
250 
300 I 

Totaal 48 136 - - 10 19 16 9 33 34 2 71 1280 28 

ENKHUIZEN· 

f 6 7 151 2 4 9 7 I 8 2 1 15 I 40 2 
8 2 10 . I 2 3 14 

12 I 17 I I 2 I I 22 
15 I 6 I I I 2 I 9 
18 5 4 
25 I I . I 5 
32 I 3 3 
40 6 4 3 2 7 15 
50 I I I I 

60 I I . 
90 4 I 

120 I I 

140 I 

ISo . . . 
400 . I . 

Totaal 14 72 6 - 4 II 13 2 16 4 2 27 2 1I5 2 
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5 27 
3 12 

4 12 
2 

4~ 9 
4 8 
3 5 
5 I< 

3 5 
3 4 
I 1 

I 

75 365 

'Od 
~ G) 

Q) a 
~] 
<Ll C t!l .... 

600 

700 
800 

1.000 
1.200 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
12.000 

600 
00 7 

800 
1.000 
1.200 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.500 
5.000 
6.000 
8.000 

16.000 



DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 9S 

p. 
-d Q) -d -d 0 Q) d .S .S .S rn 

.... .... :;:: d -d Q) -d -d Q) ,!Ij 
,Q 

Q) 0 J;l d -d d d gj, 
IIOd 'a ::s '6h ,!Ij N .... d ;:l ;:l ] .!!I Q) 'tl Q) 't:l Q) = '" d 'j:! l3 C1) 

~~ d ..... 8 I ~ ~ C1) +l = ;a C1) -5 ] I j ..... >< 
col 110 

C1) fr 'tl C1) ::s ..... C1) p:: ~ ;:l 
< C1) C1) .... 

..... 0 ::s ~ ,Q o ~ ::s:: III 0 .... 
C1) 

d :r:: :> 0 

GORKUM 

I 6 5 2 I 2 I I I 

8 I 5 I I 1 I 

12 9 I I 

15 I 7 I 

18 I 4 I 

25 I 2 . 
32 I 

40 3 
50 2 
60 I 

75 I I 

90 I 1 
120 
160 1 
180 I 

250 

TotaaIj 8 40 - 1 - 4 I 2 3 2 2 

GOUDA 

f 6 26 I~I 7 3~1 16 20 20 3 13 15 
8 1 3 3 1 9 2 I 

12 6 8 2 2 2 I I 2 
15 5 8 I I 2 I 2 I 

18 I 6 2 
25 2 9 I I 

32 2 7 
40 2 4 1 I I I 

50 
60 I 

75 I 

90 I 1 
120 I 

140 
160 I 

Totaal 47 62 8 50 22 26 23 5 26 22 4 

'S GRAVENHAGE 

f ~ II I~I :~I- 31- II 
12 3 48 I . 

331241131 71
29

1 15 15 7 I 15 
6 II 1 3 5 

-d d .... 
Q) 

.S ~ Q) 

~ -d 't:l 
~ 'v 't:l Q) 

:> ,Q 's > 
d ~ rn C1) 

110 ,q C1) d ..... 
= 0 C1) 0 

rn j ;a 
~ 

't:l 

~ · 8 
:> ~ :r:: 

~I 
I 13 

12 
8 
I 

I 

I 2 
I 

1 2 

I 

12 1 40 -

3:1 
135 
34 

I 20 
I 19 
I 9 
1 3 
1 4 
3 I 12 

2 
I I 

-
-

52 1239 -

d ] ~ I Q) 

fr d = 
l3~ 0 

~ .!!I 
,Q 
~~ C1) ..... 110 

:~ 

> o d 
I-<~ 

7 4~1 
3 26 
6 2(: 

4 14 
3 9 
6 12 
1 3 

II Ii 
6 8 

2 
I 3 
2 4 
I 1 

I 

I 

I 1 

52 168 

45 38711 
6 791 

II 56' 
8 491 
8 271 
7 241 

7 211 
13 t 3 

2 
3 41 
3 

~I 2 
2 

~II 4 
124 711

11 

1 123154~'f 60 21611 
59 2091 

'Ed 
Q) Q) 

Q) S 
>< 0 
~,!Ij 
c3 .S 

7 
8 

600 
00 
00 

1.000 
1.200 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
7.000 
8.000 

10.000 

600 
7 
8 
00 
00 

1.000 
1.200 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 

4.000 
4.500 
5.000 
6.000 
7.000 

600 
700 
800 



96 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

~ I -d s:l M \ 
-d -d .S Cl) 

= Cl) -d s:l Cl) 

~ - =1 s:l M M 
.... 

] -d Cl) .S -d -d .S -d ,!II :sl Cl) jCl) 
... jg .8 

.... 
~ fIl ~ Po. s:l s:l 'Ed Cl) <) = -d ;§ = "" ~ 

Cl) Cl) 'S ::s '60 N bO .0 0 ~jl 
Cl) Cl) 

bOCl) M ·8 :.::l s:l .§ > 
~s "" '8 . ~ ell s:l ~ M 

~"" 
Cl) .S ~ 

ell Cl) +1 Cl) = Cl) = .... Cl) 

~ 
fIl ] fIl_ s:l "" 

Cl) 
j :@ bO ,.d Cl) d .0 s:l ::s Cl) 

~ eo ~ I j <) ~ 0 HI <"dbO ,!II ~ ::s .... Cl) 
Cl) .S fIl 

oS 
Cl) Cl) d 

< Cl) Cl) M 
~ ~ 

::s ~ E-'t -;:: "" ~ "" :=' .... = (.!) .... 
.0 o ell 0 Cl) Cl) s:l M ~~ s:l < :r: > 0 M ell > 0 > (.!) :r: 

'S GRAVENHAGE (Vervolg) 

t 15 

I 
2 25 4 7 6' I 6 2 I 2 3 44 50 153 1.000 

18 5 32 2 2 I I I I 3 2 26 46 122 1.200 
25 8 28 I I I 5 I 12 40 97 1.500 
32 3 22 I I I I 9 41 7S 2.000 
40 3 44 2 I I I 15 I 10 41 IIS 2.500 
50 3 28 5 35 71 3.000 
60 I 18 I I 4 28 53 3.500 
75 I 24 3 23 51 4.000 
90 2 8 8 18 4.500 

120 3 23 I I I 26 55 5.000 
140 

I 
I 12 2 19 34 6.000 

160 I 5 14 20 7.000 
180 I II I 16 2<) 8.000 
200 I 5 6 12 9.000 
250 8 8 It 10.000 
300 8 I 8 I~ 12.000 
350 3 5 a 14.000 
400 I I 16.000 
.50 I 3 ~ 

18.000 
500 3 3 20.000 
550 I 2 3 22.000 
600 2 I 3 24.000 
650 I I 2 26.000 
700 . I I 28.000 
750 

I 
2 I 2 5 30.000 

900 . I I 36.000 
950 I I 38.000 

1250 I I I 2 52.000 
Totaa.l; 53 474 6 I 61 61 29 13 60 II 8 101 10 438 - 671 1997 

HAARLEM 

t 

~ " 

52 46 13 4 3~1 48 37 8 38 49 2 53 I 199 

~~I 
87 686 t 600 

10 19 I 13 5 I 18 20 I 36 I 86 31 249~ 700 
12 9 26 2 I 3 3 6 21 3 18 56 20 168' 800 
15 5 14 I I 5 15 I 4 I 36 12 951 1.000 
18 6 17 1 I 12 I 5 16 8 67 1.200 
25 7 21 10 2 3 9 13 65 1.500 
32 2 8 I 9 4 24 2.000 
.0 I 10 4 I I 9 I 8 2 20 17 

741 
2.500 

50 2 7 I 3 I 2 9 25 3.000 
60 10 4 I 2 5 22 3.500 



Po 

8 11) 

= .... :.p 
.~ en 11) 11) <) 

bO= ,Q ..... ::l 
= ]~ '0 11) '0 

= 
.... 0 

= .... II) Po ",6'0 ,!Ij ~ .... 
<: II) II) 

,Q 0 s:: 
0 

f 75 I 6 
90 I 6 

120 4 
140 2 
160 4 
180 4 
200 

I 
2 

250 I I 

300 I 

350 
400 I 

450 

I 
500 

1.000 

Totaa~1 95 209 20 

f 6 8 10 
8 3 8 

12 5 7 
15 2 4 
18 3 
25 I 6 
32 I 

40 5 2 
50 
60 I 2 
75 I 

90 I 5 
120 I 

140 
250 
350 
850 I 

I 
Totaal 27 49 -

f I~ II 151461 
16

1 8 48 I 

4 28 3 

DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 97 

-ci 
= 

.... 

~ 
11) 

-ci = 
-ci .S 11) 11) 

~ - =1 -ci .S ~ 
,!Ij '0 $ 11) 

= 11) -d -d -d .... 
:!a = ~ -d en '0 11) 'Ql = = '6'0 N ;§ = bO :> ,Q 

~ 
tIl~ .... 

.~ :.::= .S ·s > II) 

.S 
til 

= ~ 
II) 

= 
.... 

til .! I ~ > 11) .... II) til 
~ 

11) :.p .Q 
en .Q 11) 

= 
,Q - (J) II) '0 I j ~ 

bO v HI '0 
~ ::l .... 11) .~ = 

<) 0 11) 11) en .3 .... 0 ::l ~ E-< "C ;a ~ 
'0 

~ til ~ 0 = <: ::J:: 
11) 11) 

til E-<~ > 0 .... 
> 0 ::r: 

HAARLEM (Veroolg) 

I 5 12 
I 3 5 15 
3 I 5 13 
3 2 3 10 .. 5 9 
I 5 

2 4 
I 3 
I 2 

I I 2 
I 

I I 

I I 

I I 

4 40 65 47 10 69 152 II 129 5448 18 232 155411 

HOORN 
2 6 6 2 4 3 2 17 

21 
66 22 150 f 

I 2 I 2 1 I 7 23 7 56 
23 12 47 

2 2 I 15 12 37 
6 3 12 
2 6 IS 

3 4 8 
1 1 2 7 II IS 44 

I 1 
6 2 II 

I 2 
2 6 14 
I 4 6 

2 2 
I 1 
I I 

I 1 

- 3 7 II 3 10 4 3 31 2159 - 99 40811 

LEIDEN 

~I i;1 :~I il ;~I 
I 10 30 . 3 24 

112421 2 88 
I 70 

41 7 517 59~111 I 26 282 
I 25 21 

'E= 11) II) 

11) S 
~ 0 

8:S 

4.000 
4.500 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9·000 

10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
20.000 
40.000 

600 
700 
800 

1.000 
1.200 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 
(i.V<IO 

10.000 
14.000 
34.000 

600 
700 
800 



98 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

Po. -ci c:l 
.... ..... I'l l -ci Q) 

8 Q) -ci c:l -ci .S Q) Q) ~ 
.S In 

.... :;l c:l -ci Q) .S -ci -ci c:l -ci ~ ~ '0 Po. 
.l1Q) 'E d .8 

. ., .... 'q:J d d Q) 0 ;;;! ·a ~ "Ci .S '0 '" 
Q) Q) 

IlOd 'a ::I N d bD :> .0 0 '" Q) 
Q) Q) .... d ;.:::l ] '8 > ",:',f Q) El I'd Q) '0 '0 Q) d :91 .... .... 

..... '0 Q) 

8 It .S > '1:: ~ Q) d '" Q) 

l~ d ..... Q) 

~ 

f!11 j~ d ~ Q) ..... ~ ~ Q) d ..0 
~ e- li) '0 I 

~ 
..... >< 'ii Q) '0 Q) ::I ..... Q) () .S () 0 Q) Q) d p::; II) ..... In .3 Q) Q) :; ~ S ::I ~ ~ 

..... . 
'0 ~ 

'0 ::::::i' o ~ 0· .... 
..0 0 0 .... d .... 
d -< ~ 

Q) Q) 

'" :>- ~'" :> ~ 
.... 

0 l!l ~ I 

LEIDEN (Vervolg) 

t 15 2 33 I 3 I I 32 10 I 40 33 156 f I.000 
18 8 21 . I 3 12 3 19 15 82 1.200 
25 7 22 I II I 4 10 21 77 I.500 
32 4 19 2 8 3 6 I 17 6(J 2.000 
40 2 25 I I 8 I 13 I 6 21 79 2.500 
50 18 5 I 6 13 43 3.000 
60 2 9 .. 3 I 3 6 13 37 3.500 
75 5 3 9 17 4.000 
90 2 7 I I 5 IS 31 4.500 

120 10 3 3 5 21 5.000 
140 I 1 I 4 71 6.000 
160 5 6 I~I 7.000 
180 I 2 8.000 
200 2 2 4 9.000 
250 2 2 10.000 
300 3 2 5 12.000 
350 I I 2 14.000 

400 I I 16.000 

450 2 2 18.000 
500 2 2 20.000 

Totaal 54 303 20 3 45 92 32 18 74 236 II 185 5505 7309 189g 
-

MEDEMBLIK 

f 6 3 3 I 4 2 I I 5 I 

:1 
I 5 35' f 600 

8 2 I 2 2 I 3 3 18
1 700 

12 I I I 1 II 5 10
1 

800 
IS I I 2, 1.000 
18 I 2 

~ 
1.200 

25 I .. 3 1.500 
32 I I ' 2.000 

40 I 2 3 I 8 2 171 2.500 
50 I 

~I 
3.000 

60 I 3 3.500 
75 I 

~ 
4.000 

90 I 3 4.500 
120 I I I 5.000 

Totaal,1 5 10 3 - 2 6 2 I 3 3 I 10 I 26 - 28 101 



DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 99 

I 0. 
"Ci 

"Ci = ~ 8 .~ "Ci = "Ci .S Q) Q) = ~ =1 '8 .S .~ ~ 
.!II Q) .S ... ... .... = ~ "Ci "Ci "Ci '0 0. .... <Il "g= .8 :f.1 "Ci 
... 

~ = d '" Q) (.) 
d :E '0 > <Il 00= ·s ::I '6'.0 N boO 8 III ~. Q.) <Il ... d ;..::l :E 's > <Il a III <Il '0 <Il '0 <Il = d . .: III Q.) = <Il III III U3 :g. d .... 8 ~ ~ Q.) +l '" <Il III '00 >< 0 = :a <Il ~ .d boO fi <Il d .J:J ~ ~.!II = ::I ~ i:' 

.<Il I <Il >< - 0 <Il <Il '0 <Il ::I .... ~ <Il (.) .S <Il Q) III boO <Il d ~o,o p:; ... ~ ~ 
::I ~ 

<Il ;.:; '" '0 .s :::;'1 .... d 0· ... 
I .J:J 

<Il III E-t ... 'g <;:l 
d 0 0 0 <Il ~ > ~ 18 < ~ > 0 III E-t 

> 0 ~ I 
MONNIKENDAM 

f 6 i I 3 5 I 3 2 I I 3 II 5 36 f 600 
8 

I 
I I I 2 4 q 700 

12 3 2 I I 5 4 16 800 
15 3 I 5 <J 1.000 
18 I I 2 4 1.200 
25 I 2 

I~ 1.500 
40 2 3 I I 2 I 6 2.500 
50 2 I I 4 3.000 
60 

I 
2 2 4 3.500 

75 '. I I 4.000 
go 

I 
I I 2 4 4.500 

120 I 

I 
I 5.000 

350 I 
I I 14.000 I 

Totaal: 13 9 9 - - 2 3 I 3 3 2 8 - 25 - 30 lOS I 
PURMEREND 

t 6 I 4 2 3 3 2 2 I 3 I 10 24 I 4 60 t 600 
8 

I 
I 2 2 2 2 2 I 12 700 

12 1 1 I I 1 7 2 14 800 
15 II I 3 I I 5 6 17 1.000 

lS I 2 4 6 1.200 
25 I I 2 4 1.500 
40 3 6 I I 10 7 28 2.500 
60 - ' I 3 4 3.500 
90 I I 2 4.500 

200 

I 
I I 9·000 

300 I I 12.000 

Totaa 5 7 12 1 3 7 2 3 5 I 3 17 - 53 I 29 149 

ROTTERDAM 

t 61 6 46 4 I 30 61 361 7 39 II 2 93 I 277 3 87 70 600 
.8 2 33 8 8 5 6 17 6 2 35 I 122 I 30 27 7.00 

12 10 39 I I, 6 6 6 6 21 5 3 24 I 145 2 44 32 800 
15 9 43 2 6 I 2 10 2 20 14S 2 34 279 1.000 
18 10 33 I 6 2 2 7 2 15 100 26 1.200 
25 4 3 1 2 3 5 2 10 104 18 1.500 
32 I 30 2 I 2 I 2 7 61 13 12 2.000 
40 5 18 5 I I 1 2 2 IS 57 33 143 2.500 
50 22 I I I 4 62 8 99 3·000 

" 



100 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

Cl. .1 od c:: ... v v v od c:: od ] .Ej ~ JJ R c;j d 

.S e :p c:: od v .9 od od ~ ..... v 
'Ed ... ... '1j ... c:: c:: 

til V V <J ~ d ,!Ij od til '1j V V II) 

bIlC:: ,f:l 'i:j ~ 'So ,!Ij N ;§ ;§ gf ·S C1I > -e 0 C1I <I) V V ... d > C1I~ ~ 8 C1I <I) "d <I) '1j V c:: C1I d .~ 

~ 
<I) :p d 

... 
.... '1j I=: ..... 0 ~ ~ V :p <I) C1I V -en C1I 0 tIl_ ;a V ~ ~ ..Q <I) I=: ,f:l 

~6:, JJ I=: ... 

Hoi t-a e- o <I) >< <J - 0 <I) '1j 

~ 
~ ..... ...:l ~ ~ ~ 

V <I) 

jl p:: ... 0 ~ 
V til '1j 0 ::::4' ..... d t.!l .... 

< <I) f-< ~ ...:l 0 C1I r:a 0 d ... o C1I 
c:: < ::r: 

V <I) oj > t-<C1I 
> ~ 

... 
0 t.!l ::r: 

ROTTERDAM (Vervolg) 

f 60 3 17 I 4 I I 8 I 25 15 7ft 3.500 

75 9 3 19 6 37 4.000 

9<> 10 I 3 21 8 43 4.500 

120 9 I 4 8 II 33 5.000 

140 J 6 12 II 3c 6.000 

160 3 5 5 13 7.000 

180 7 3 4 14 8.000 

200 1 2 I 7 8 19 9.000 

250 J 2 1 4 10.000 

300 I 3 I 5 12.000 

350 3 3 14.000 

500 I J 2 4 20.000 
Boo J .' J 32.000 

TOtaalJl 54 365 10 7 47 96 55 24 101 31 14 245 41177 8368 2606 

SCHIEDAM 

f 6 3 2 4 4 4 4 I 35 12 7 7l f 600 

B 2 2 I I 2 I 14 1 3 2 2~ 700 
12 2 I 3 I I II I 2 22 Boo 
15 3 I I 10 2 5 22 1.000 
IB 2 2 6 I 9 2C 1.200 

25 2 I 7 3 3 IE 1.500 

32 I I 2 2.000 

40 3 3 I 10 5 2 24 2.500 

50 I I 3.000 
60 2 3 I 3 9 3.500 

75 3 3 4.000 

90 I I 2 4.500 

120 I I 5.000 

140 I '. I 6.000 

160 1 I 7.000 

350 I I 14.000 

Totaa~ 7 21 I I 3 B 6 4 7 4 - 9B I 29 - 40 23°11 

SCHOONHOVEN 

f 6 I 6 I 

. II 

3 2 3 I 2 9 7 

l 
600 

8 1 I 2 2 I 700 
12 3 I 2 800 

15 
: I 

I 1.000 
IB 3 . I 5 1.200 



d .... a 
bOQ) 

~'" til .... 
d ~ 
«IbO 

-< 

t 
251 32 
40 

EI 
TotaaI/ 

DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN ror 

0- 't:i = .... 
g 't:i 't:i .S 

Q) 

= Q) 't:i = 
Q) Q) .... = 

.... +l ] ] Q) .S 't:i '1:i .S '1:i ~ 
,.!<I '" 8. $ Q) 

.8 ,.!<I Ul .... .... = = Q) () '1:i = = bO '" ~ 
Q) Q) «I Q) 'a ~ 'Sc ,.!<I N -e 8 .... = ~ ~ .S 's .. 

«IE '" <II '" <II d «I d '1:: ~ .:!:l d Q) 

= ~ 0 ~ > Q) ~ Ul Q) «I 
d .... .... 

~ 
Q) ~ ..cl bO ..cl Q) d .0 (3~ Q) 

fr '" I Q) ~ ~ () .... 0 ,.!Ill Q) 

'" Q) ~ ~ Jo-l Q) () .S Q) Q) «IbO Q) p:: .... .... 
~ ~ 

Q) ~ Ul 

'" 0 ~d Q) ::s:: 0 E-< '" ~ Jo-l :;::'1 
.0 0 «I j:Q 0 .... = > o «I Q) Q) 

= -< ::t: :> 0 «I !-1 «I I 0 :> 0 ::t: 

SCHOONHOVEN (Vervolg) 

I I 
I 

JI' I 

3 4 5 
I I 

I I 

I I 

I II I I - 3 - 2 4 - I 10 - 17 - 24 7511 

4A. AANTAL AANGESLAGENEN IN HET KLEIN-FAMILIEGELD r674, 

VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE LEIDEN. 

~ I. I. I. I. I. I. I. I. I. 1il 00 
>< • • I() bO 

U"\ 0 U"\ 0 U"\ 0 0 0 0 ] $,.!<I ...... N') '" N') 0- '" N 0- N U"\ 00 
Q).S P. ... N') ~ q -: oq ... '!' ~ N') 

N ,t. = bO ... ... ... N N') 
~ -. 

~ U"\ -~ U"\ l. [I 0 

~I 
0 rr--~ bO • ..:, 00 ~ ~ U"\ U"\ 

«I~ • I() 00 I() ,t. N') 0. N 0. 
«IUlPo ... N') U"\ ~ 0 00 ... -. ... ... N 

'" 9 9 0 0 0 0 0 0 0 

] 6 ,:., I I , 
d:J 6 

, 
'''' ... N '<t' U"\ '" N bO .... ... ... 
'" Q) 6 6 6 6 I , , 

6 
, I 

'" bO 0 0 0 0 0 0 -. ~ 

aardewerkverkoper ..... 2 2 

aardewinkel i. ' . •••••.• •• 2 I 3 
advocaat ......... ... . I 2 I I 5 
- , notaris . . ...... .... I " I 

akermaakster ........ . I I 

apotheker ....... ..... . 2 5 I I 9 
appelkoper ............ 2 I 3 
appelschipper ........ . I I 

baaidrapier . ......... . I 2 3 
baaistrijker .......... . I I 2 
baggerman ..... ....... I 2 3 
bakker .... . ... . .... . . 10 65 49 2 126 
- , kaaskoper ........ . 2 2 
- , kruidenier ......... I I 
baljuw v. d. greinnering I I 
baljuw v.d. saaihal .. . I I 
baljuw (substituut) v. d . 

saaihal ............. I I 

'Ed 
Q) <II 
Q) a 
~ 0 
~,.!IIl 
4.l d 0· ... 

1.500 

2.000 
2.500 

3.000 

3.500 

4.500 

,[ 



I02 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

I ~.!J'~ £ I. I. I. I. I. I. I. I. I. ~ 
..0 bO 

11') 0 11') .g 11') g, 0 0 0 0 
rt') '" rt') 8; N N 11') 00 ..cl ~ . .... rt') t-. -r ~ .... 0- ~ rt') 

~ .... p.. ~ .... ... ... ~ N rt') ..t- ~ -!!&t-. ~I~I 
11') 

bl 
11') 

~I 41~11I ~r~ : t-. "! ..t- .... 
11') 0-

'" 0 9 9 0 0- - 0 0 0 0 

~ ''0 6 
, , , , , , « .... N rt') ~ 11') '" 00 0 

~Gl ... ... 
6 

, , , , , , , 
6 6 

... 
'0 bO 0 0 0 0 0 0 0 0 ... -baljuw v. Rijnland . ... I I 

barbier .0 •••••••••••• • 2 3 I 6 
barkandrapier ........ . I I 

barkanwerker ........ . I 1 

beddenIOaker .......... 2 I 3 
beddenverkoper ...... . 2 2 
beestenhouder ......... 2 2 

bezemmaker ., ......... 2 3 5 
bidder ................ 2 5 7 
- , linnenwinkel ....... . 1 1 2 

bierdrager ............. 3 2 5 
biersteker ............ . Z 1 3 
blauwverver .......... . I J 

blikslager ............. ! 3 3 
bloemist .............. i J I 

blokmaker ............ I 1 I 

bode ..... .. . .. ... ... .. I 
3 9 2 I4 i 

boekbinder ............ 2 2 I 5 
boekdrukker ........... I I 

boekhouder .......... . 2 Z 

boekverkoper ........ . '6 II J Z 3 23 
boelhuishouder ........ 2 I 3 
boelhuismeester ...... . 1 I 

boenderverkoper ...... . I I 

boer ...... .. ........ . 3 I 4 
boezeldrapier ..... ..... I 1 

bonenverkoper ......... J I J 3 
bontverkoper .......... J J 

bontwerker .......... . Z 2 

boomIOaker ... .... .. . . J J 

border ................ 2 2 

borstelmaker .......... 1 I 

borstelman ............ I I 

boterverkoper ...... . I I 

brandewijnbrander .... . J I 3 1 6 
brandewijnman ........ Z J I 4 
brandewijnschenker .. .. 13 8 7 28 
brandewijnverkoper .... 24 50 27 8 109 
- en tabakverkoper ... I I 

breister .............. . 2 I 2 

brouwer . ... .......... I 2 1 I 12 3a 19 



DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 103 

t-.. I. I. I. T 1. I. I. I. ~ a:l 00 
>< . . Ici 

bO 
V) 0 V) 0 V) 0 0 0 .8 ",,!Ij ...... 

rt') 10 rt') a- 10 N a- N V) 00 .... 1:1 • ... rt') t-.. C! "'!' oq ... q> "! rt') 
~ ..... 0. = r ... ... ... N N rt') .t- ~ -t-.. \I) ~ ~I bl 

V) 

~I ~I:I I. ~ bO·...:.1 
00 N ~ ",..!!l • Ici ex) Ici ... 81 a-

01"'0. ... rt') a- ... - N 
\0 9 9 

I~ 
9 9 9 9 9 0 

t;j 6 
, 

''0 ... N <t- V) 10 00 0 N bO ..... ... ... '" '" 4) 6 
, 

6 
, 

6 6 6 6 6 
.... 

'0 bO 0 0 .s -brouwersgast, vaantje .. I . I I 

cathechiseermeester .... I I 

chirurgijn . ..... .. .. . .. I 15 9 I 26 

cipier . ... .. . . .... . .... I I 

collecteur 0 0 .. . . ... ..... 2 I 3 
commensaalhuis ....... . I 1 5 1 8 
commissaris 0· •• • •••• • • I 3 2 I 7 
conrooier ........... . . I 2 3 
dansmeester 00 •••••••• • 2 2 

dekendrapier ......... . 7 3 1 I 12 

dekenreder .... ..... .. . 1 1 

dekenwerker . .. .. ...... 2 1 3 
deurwaarder ........... 1 1 1 3 
- , brandewijnverkoper . 1 1 

- , collecteur ... .... . . I I 

- , winkelier .. . .. . .. . . I I 

distillateur ..... . ...... I I 

doctor medicinae ..... . 7 7 6 2 I 5 28 

doodkledenverhuurder .. 1 I 

draadtrekker ... ....... I I 

draaier .. ..... ......... 2 I 3 
drapier .. .... . ..... .. . I 4 5 
drager . ....... . . .. ... . 2 2 

drogetdrapier .. ... . . . . . 2 2 4 
drogetreder ' 0 ••••• •• • • I I 

drogetwerker .......... I I 

droogscheerder ......... 10 8 18 

du bbelaarster .... . . .. . I I 

drukker ..... . . ........ I I 2 

factoor .. .. ...... . . . .. . I I 

franjemaker 00 ••• ••• •• • 2 I 3 
franse kramer .... . .... . 3 I 3 7 
fruitkoper ........ . .. .. 2 2 

fusteinreder 0 0 • ••• •••• • I I 2 

garentwijnder .0.· · . . · . I 2 I 4 
garenwasser ........... I I 

garenwinkel .0 ....... . . 2 2 4 
geelgieter ............ . I I 2 

glasschrijver ........... I I 

glasverkoper ... .. .. .. .. 2 I 3 
glazenmaker . ........ . . 12 6 I 19 

E CON.- HIST. JAARBOEK XXIV 9 
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'1:IbO 0 0 0 0 0 .s -. 
- . tolhouder ........... I 1 

gorter ................ 1 1 

goudsmid ........ ... .. I X 2 

gravenmaker ...... . ... 1 1 

greinier ..... ....... .. . 1 I 

greinmaakster. koopvr .. I 1 
greinreder ....... . .. . . . 2 2 
greinwerker ... ........ 23 14- 37 
grein- en wolwerker ... 1 1 

greinwever ... . .... .... 3 2 5 
griffier .0 • .• • ••••••• •• X I 

groentenschipper ....... 6 6 
groenwijf .. ........... 2 2 

grutter ......... .... .. . 3 II 2 16 
handschoenmaker ...... 1 X 
harenvrongenverkoopster 1 1 
haringwinkel ...... ..... I I 

haverkoper ........... I I 

heetperser ..... ... . .. . . 1 1 

herbergier ......... . . .. 6 X9 7 32 
hoedenkramer ........ . 1 I 2 
hoedenmaker .... .. .. .. 3 2 I 6 
hoedenstofieerder ... .. . I 2 I 4-
hoefsmid ... ...... .... I 1 
hoenderman ..... ...... I I 
hoenderverkoper .... ... 1 I 2 

hodogemaker ...... . .. 3 I 4-
houtkoper .... .. .... .. . 3 3 
houtkramer . . ... ....... X I X 3 
huidevetter .. . .. . ..... 1 3 . 4-
instrumentmaker ... . ... 2 2 
kaardemaker .......... 8 2 10 

kaarsenmaker ..... ... .. 3 3 6 
kaasdoekreder ... .... .. 1 I 

kaaskoper ..... .. . . . .. , X 2 I 4-
kaasmaker ............ 2 2 

kaas- en boterverkoper . I 1 
kaaswinkel ............. I I 2 

kaatsmeester ... . . . .... I 1 2 

kalkdrager . . .. .. .. . ... I I 

kalkoven .. . ........... I I 
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kamerbewaarder ....... I 

kammenmaker .. . . . . . .. 2 I 

kammer ..... .. . ...... 9 12 3 
kamslager .. . . . . . . . . . .. I 

kantverkoper . . . . . . . . . . I 

kapitein (V. soldaten) .. I I 

kassier in de Bank .... I 

- (onder) ............ I 

kastelein in de Doelen I 

kastenmaker .......... I 

kettingpapper ......... 7 I 

kettingscheerder ....... I I 

kladschilder ... ........ 2 2 

klanderaar ... ..... .... 2 6 2 

kleermaker ............ 36 21 7 I 

kleermakerswinkel ... .. . 
kleermaker. winkelier .. I 

klerenverkoper . . . . . . . .. 3 6 7 
klerk ................. I 

klompenmaker .. . . . . . .. 2 

knaap op de lakenhal I 

knecht v. d. Anatomie I 

- v. d. baaihal ....... I 

- v. h. franse college I 

- v . d. greinhal ...... I 

- v. d. runmolen ..... I 

- v. d. warphal ...... I 

- op de stadswerf ... . 
- v. d. stadssmeewinkel 2 

knopenmaker ........ . 
koekenbakker ......... . 
kofIjeman ............ . 
kok .......... ..... .. . 
kommenij ............ . 
- . drapier .......... . 
koordewerker ........ . 
koordwinkel . ... ..... . . 
koperslager .......... . 
korendrager .......... . 
korenkoper . . ........ . 
korenmeter .......... . 

3 2 

2 5 
I I 
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~~ 6 6 6 6 . 6 666, oS 0 -koster ................ 1 2 3 
kousenbreier .. ... . ; .... 1 I 

kousengarenreder .... .. I 1 2 

kousenkoper ...... : .... 3 3 
kousenkoper. drapier ... 1 I 
kousenmaker .......... 1 1 2 
kousenreder ............ 3 3 
kousenverver .......... 3 2 5 
kousen~nkel ........ .. 5 7 4 16 

kraanknecht .......... . 1 1 

kraankruier ........... 3 4 7 
kruidenier ............. 5 8 2 1 16 

kruidenierswinkel ... ... 1 5 2 1 9 
kuiper ................ 6 14 1 21 
kunstschilder .......... 1 1 
kwakzalver .. ..... .... 1 1 

lakenbereider ...... . . .. 6 12 2 ., 20 

lakendrapier ........ ... 10 47 12 69 

- . koopman .......... 1 1 

lakenkoper ............ I 1 I 3 
lakenperser ....... ... . 1 2 3 
lakenspinner ........... 1 1 

lakenverver ........ . . . I 1 

lakenwerker .......... . 6 ' 5 II 
lakenwerkersknecht .... 1 

I 
1 

lakenwever 1 
, 

I ........... 
lakenwinkel ... . ...... . 1 I 6 I 9 
lampenmaker ......... 2 I 2 

landmeter ............. 1 1 

- . winkelier .......... I 1 

lapper ••••••• 0 ••••••• • 1 1 

lector ................. ,I 1 

leerbereider ........ .. . . 1 2 3 
leertouwer ............ 1 1 

leerverkoper . . ......... 1 1 2 
leidekker .... . ....... . I I 2 
lepelmaker ............ I 1 
linnennaaister ........ . 1 1 
linnenwever ........... 1 1 2 
linnen~nkel ........... 7 12 2 1 22 
lintreder •••• 0 _ 0 •••••••• I I 2 , 
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looier ................. I I 2 

lijndraaier ., ... ... . .. .. 2 2 4 
lijnverkoper ........... I I 

lijstenmaker ........... I I 2 

lijstenverver ........... I 1 

makelaar .... ....... .. 2 5 2 I 10 

- in greinen ......... 1: I I 3 
- in koren ...... . .... I 2 3 
- in stoffen .......... I '. J 

mandenmaker .0 •••• •• • 6 3 9 
mantelverhuurder ...... I 

, 1 

melkboer ............. 1 I " 2 
messenmaker .......... I 2 I 3 
meter op de greinhal ... I I · 2 
metselaar ............. 4 14 7 25 

- (stads) ............. I i I 

metselaarsknecht ....... 2 2 

molenaar 0 · 0 • •••••••••• 23 3 : 26 
mosselkaag (vaartmet de) I 

, 
1 

mutsenmaker ......... 2 3 5 
muziekmeester ... .. .. .. I I 2 
naaikinderen (houdt) ... I · I 

naaister ............... 2 3 5 
nestelmaker ........... I 3 4 
nestelwinkel . 0 ••• • •• •• • I I 

noodhulp in de waag I 1 

notaris ............... 5 6 I 1 1 1 I 16 
-, knecht v.d. thesaurier I . 1 

- , procureur ......... J . J 2 

- , wijnkoper .. . ....... I I 
: 

officier ............... J I 

ontvanger v. h. klapper-
geld ................ I I 

opzichter v. d. turf .... I I 

- v.d. turfdragers .... I I 

- v.d. zoutketen ..... I I 

ordinarishouder ... ..... I I 

overman v. d. klapper-
luiden ........ ...... I 

~ 
I 

pachter .............. . '2 .. I · 3 
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-. vettewarier ....... . 
pannelapper .. . . . . . . . . . I 

papierverkoper ....... . 
pasteibakker .......... I I 

passementwerker . . . . . . . I 

pedel . . .............. . 
peltier ............... . 
perkamentmaker ...... . 
perser ........ . . . ..... 2 

plaatdrukker . . . . . . . . . . I 

plaatsnijder .. ..... .... I 

pletsdroger . . . . . . . . . . . . I 

pletsmolen ..... . ...... I 

pletsvolder . . . . . . . .. . . . I 

ploter ................ I 2 
poortaar<leverkoper .... I 

portier v. e. poort .. . . . 3 
pottebakker ........... I 4 
pottenverkoper ........ 2 3 
praeceptor ............ 2 

prenter ............... I 

procureur ........... .. . 
professor ............ . 
pruikenmaker. . . . . . . . .. 3 I 

rector magnificus ....•. 
rector v. d. ·Lat. school. 
regent (sub) .......... . 
rentmeester .......... . 
rietmaker ....... . ...... I 

roermaker .. .... ' . . . . . . . . I 

roklijfmaker ... . . . . . . . . 5 
roodverver ......... . . . I 

saaidrapier . . . . . . . . . . .. 6 15 
saaiperser ............. I 3 
saaireder ............. I 

saaiverver .. . . . . . . . . . .. I 

saaiwerker ............ 12 6 
saaiwerkersknecht . . . .. 2 

saaiwever ............. 4 
schaarmaker .. . . . . . . . .. I 

schaarslijper .......... . 
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'Obi) 0 0 0 0 0 0 0 .s -schaftmeester in 't college I I 

scheepmaker . .. " ...... I 4 5 
scheepmakersknecht ... I 4 5 
schermmeester ... ...... I I 

schietspoelmaker ....... I I , 2 
schilder ............... I 3 3 I 8 
schipper .............. 1 7 19 9 12 48 
-, winkelier ........ .. 2 · 2 
schippersknecht ...... . 3 26 29 
schoonlapper . . . .... . " . 3 3 
schoonmaker ....... ... " 27 31 9 I 68 
- . kousenverkoper .... I I 

- . vettewarier ........ I I 

- , winkelier .. ..... . .. I I 

schoolmeester .. " . .. . " " 8 13 4 25 
schrobbelaar ., ......... I I 

schrijnwerker .. ...... .. 4 4 
schrijver . . ......... ... 3 I 4 
schuyroeier: .... ....... 1 I 

secretaris .. ........... . 2 . 2 Ib 5 
slager ................. I I 

slapers (houdt) .. ".,,"" " I · I 

slotenmaker .. . "". " .. ,, " 2 I 3 
sInid ......... . ...... .. 9 8 I · 18 

\ smid (grof) ... ",,""""" " I 1 

snijder .. ".""",, ... ,,"" . 18 5 2 · 25 
snijdersknecht ... " "",,. " I 1 

spekverkoper ...... ... . 3 9 5 2 19 

spietsenmaker .. " .... " . 1 . I 

spinner .. "." ..... . "." " 4 1 . 5 
spraakmeester .. "." .. " " 3 3 
spijkermaker .... "."" .. I 1 

spijkerverkoper ...... .. I 1 

spijswijf ............... 1 . · I 

stalmeester .... "" " .. ,, . 3 3 
steentjesbakker ........ I . I 

steen- en kalkbakker . . . I I 

steenhouwer ...... .. ... 1 I 2 

steenhouwersknecht .... I · I 

steenverkoper .......... 2 · 2 
steller .. .. . ...... . . . .. 1 I . · . I 
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stoeldraaier ............ 6 5 II 
stoffenwinkel ........... 3 I I 5 
stovenmaker .......... I 1 
straten~aker (stads) ... I 1 
studenten (houdt) ., ... II II 1 23 
suikerbakker .......... 1 1 I 3 
taalmeester ....... . .. . 1 1 
tabakswinkel .......... 6 8 1 2 17 
tabak- en brandewijnw. 3 4 4 1 12 
teerkoper ••• 0 ••••••••• I I 
teller ................ ...... . 2 2 
teuneman ........ .......... .... .. 1 I 
timmerman ....... ..... 14 30 10 1 1 56 
- , appelverkoper ........ 1 1 
timmermansknecht ..... 4 4 8 
tinnegieter .................. I 1 1 3 
tobbeerder . ..... ... .... . ... 1 I 
touwer ...................... . I I 
trekwerker .... .... ..... .... 1 1 2 
tuinman ........ .... ......... I 1 
turfdrager ............. 1 1 
twijnder ....................... 5 4 9 
uitdrager .................. .. 4 2 6 
uitroeper ................... 2 2 
vaantje (beeft een) ...... 3 1 I 5 
vader (binnen) ........ . 3 1 .. 
varkenswinkel ............ 1 I 
velleploter ...... ..... ...... 2 19 9 I 31 
- , koopman ............. I I 
ventmeester v.d. lakenhal 1 I 
verver ................ 6 10 23 4 1 3 47 - , koster ............. 1 1 
verversmeesterknecht ... 2 2 
vettewarier ............. II 21 13 3 48 
visafslager .......... ....... . 1 1 
viskoper ...................... 3 7 10 
viskruier .............. 1 I 
vlaswinkel .0 ............... 3 5 . 8 
vleeshouwer ............. 2 17 15 34 -, vettewarier ........... 1 1 
voerman ......... ...... .. 3 3 6 
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'\:I bO 0 0 0 0 ' 0 0 0 E -"oorlakenreder ... . ..... I I 
voorlezer . .. .................... .. I I 
vroedvrouw .................... I I 2 
waagmeester .... .. .. .. .......... I I 
waard .............. .. .. .. ............ I 2 I I I I 7 
wagenmaker .. . . .. .... . I 2 3 
warmoezier .................. .. 15 25 2 42 
~, portier . ........... 1 I 
warpdrapier .................. .. 2 1 3 
warpdreder .. .. ........ .... .. .. 3 I 4 
warpwever .. .. ............ .. ...... I I 2 
werker (stads) ................ I 1 
wever .............. .. .. .. ............ 2 2 
wieldraaier ... . .. . . . ... 5 4 I 10 
wielmaker ......... . ... 1 I 
winkelhouder .......... I I 
winkelier .... .. .... ...... .... .. .. 30 38 6 74 
witwerker ..... . .. , .... I 2 3 
wolkammer .... .. .. .... .... .. .. I 9 I II 
wolkoper .... ........ .... .. .... .. 1 2 I 4 
wolscheider .... .. ...... .... .. .. 1 2 2 5 
wolverver .... .. ..... . . I I 2 
wolwasser . . ................ .. .. .. I I 
wijnkoper .. .. ........ 9 5 6 20 
wijnroeier .. . ..... . .... I I 
wijnverkoper . . .... . ... 4 4 
wijnverlater .. . ........ I I 
wijnverlatersknecht . . .. I I 

wijnwerker ........ . ... 3 I 4 
- , linnenwinkel ............ I I 
ijzerkramer .................... 4 I I 6 
ijzerwinkel ................ .... .... I I 2 
zaadwinkel . ........... I I 2 
zadelmaker ............ .. ...... 3 3 
zandman ........ .. .............. I I 

zeemtouwer .................... 2 3 5 
zeepzieder ........ .. ... I I 2 
zeepziedersknecht ...... 1 I 
zeilmllker . . ...................... 1 I 2 
zilverkoper ............ I I 
zilversmid .......... .. . 3 2 I 6 
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zoutkramer . ................... 2 2 

zwaardveger ...... . .. .. 2 2 

zwartverver .................... I I 

zijdenlakenkoper ....... I I 

zijdenlakenwinkel ...... 2 I I 2 6 
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aanlegger v. d. koren-
meters .. .. .................... I I 

aardenbeeldenmaker . ... I I 

aardewerkverkoper ..... 2 I 2 5 
aardewinkel .................... 2 I 3 
advocaat ........................ I I I 3 
akermaker .......... .. .......... I I 

akerverkoper .......... I I . 2 

ambachtsgezel ................ I I 

ambachtsgast ................ I I 

ankersmid ............. I I 2 

apotheker ............. I I I 3 3 7 5 21 

-. rentmr. v. d. kerk .. I I 

appelen (loopt met) ... I I 

appelstal ................ .. ...... 5 I 6 
appelenverkoper .......... 4 2 

I 
I 4 II 

- en perenverkoper ... I . . I 
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6 6 '0 bO 0 0 0 0 0 ..... .... 
arbeider ... ... ........ 9 4 I 14 
- , verk. bier en kaarsen I I 

-, de yr. doet kaaswinkel I I 

asman .... .... ...... . 3 3 
azijnmaker ............ I I 2 6 I II 

azijnverkoper . 0 •••••• • I 2 3 
baanspinner ..... ..... . 10 10 

baaiwerker . .... ....... I I 

bakker ..... .. ....... . 3 8 9 94 23 3 I 141 
- (brood) ............ I I 

- (brood en pastei) ... I I 

-(boekweitenbrood) .... 1 I 2 

- en zakkenlichter .... I I 

bakkersknecht ..... ... . 1 I 

balansenmaker ., ....... 2 2 

balansenwinkel ........ 1 I 

baleinverkoper ., ....... I I 

balIenmaker ..... ' " .... I I 

ballasthaler ............ 1 1 

bandeliermaker ........ 1 1 

band, garen en lint (verk.) I 1 

band en garenwinkel ... I I 2 

bank (gaat in de) ...... _I I 

banketbakker ......... 1 I I 2 5 
- , kruidenier ... . ... .. I I 

barbier ............... I I 

- (engels) ............ I I 

beddenkoper .......... I I 

beddenmaker .......... I I 

beddenwinkel .. ..... . . I I I I 4 
beeldhouwer ........... 2 2 

beeldhouwersknecht .. .. 2 2 

beeldsnijder .......... . I 2 I -;- 4 
beenhakker ........... I 4 3 7 3 18 
besaanbakker 0· •••••• • 2 2 

bestelmr. op een stad .. I I I I 4 
beunnaaier .. . ......... I 1 
bezemmaker ........... 5 8 13 
bezemmakersknecht .. , . I I 

bezemmakerswinkel .... 2 2 

b idder ter begrafenis ... 3 6 2 II 
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- en kleermaker ...... I I 

- en voorlezer ....... I I - 2 

- en rouwverhuurder .. I I 

- en stiklijfmaker ..... I I 

bierdrager . . .. . .... .. .. 3 26 I 30 

bierschipper •• 0 ' ••••••• • I 3 I 5 
- en doet kommenij .. I I 

bier (verkoopt) ........ 3 I I 5 
- en appelen (verkoopt) I I 2 

- en brandewijn (verk.) 2- 2 

- (tapt) en verk. een 
zoopje ..... ......... I 1 

biljetplakker (stads) ... I I 

blauwlinnenverver ...... I I 

blauwpapierdrukker .... 1 I 

blauwverver ........ . 2 1 3 
bleker ................ I I 2 

blikschilder .......... . I : I 

blikslager ......... . .. . 3 3 2 I I I II 

blokmaker ............ I 5 5 2 13 
bode .................. 3 2 I 4 I II 

- , perser ............. I I 

- , verver ............ I I 

- , wantsnijderswinkel .. I I 
boekbeslager .......... I I 2 

- , linnenwinkel ...... . I I 

boekbinder ............ I 2 I 2 I I I 9 
- en drukker ... . ..... I • I 

- en verkoper ........ I I 2 
boeklf. en verk. en linnen-

winkel .............. I I 
boekdrukker ........... I I 2 
boekhouder ............ I 2 2 5 
boekverkoper ......... I 4 2 I 8 
- , linnenwinkel ...... . I I 

hoekwinkel .......... . 3 3 
- , drukkerij ........... I I 

hoek- en kaartwinkel .. I I 
bombazijnmaker ...... . I I 
bombazijnverver ....... I I 

bombazijnwerker ....... I I 2 
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bombazijnwerkersknecht 
verk. fruit .......... I 
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00 
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~ o 
9 ...., 
I 
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bontwerker ........... I 2 I 

-, kousenwinkel ...... I 

boormaker ........ ..... I 

boorhoutenmaker ...... I 

bootsgezel, de yr. houdt 
breimeisjes . . . . . . . . .. I 

-, de yr. viskoopster.. I 

-, de Yr. vroedvrouw I 

bosteldrager .. . . . . . . . .. 2 

bostelknecht .. . . . . . . . .. 2 

bostelmaker .......... . 2 4 I I 

bostelmakersknecht .... I 

bostelvaarder . . . . . . . .. I 

bostel (verkoopt) ..... . 
bostelwerker .. . . . . . . . .. 3 
bokking (verkoopt) .... I 

- en boter (verkoopt) I 

boter en kaasverkoper.. I 

boutverkoopster ....... I 

brander............... I 

-, distillateur ........ . 
- en ijker v. h. vaatwerk 
brandersknecht ........ II 
- verk. gedist. wateren 
brandewijnbrander .... . 
-, distillateur ........ . 
brandewijnverkoper .... I 

-, houdt slapers ..... . 
- en tabakverk. . .... . 
breimeisjes (houdt) .. . .. 2 

-, verkoopt sajet ..... 
brillenmaker . . . . . . . . . . . I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I I 

5 
2 

3 
2 

I 

I 

3 

brouwer .............. I 

I 

2 

I 

3 

I 

- (opper) ............ I I 2 

-, verkoopt bier. . . . . . I 

brouwersgast . . . . . . . . .. 59 4 

I 

I 

2 

I 

4 

-, verkoopt boter .... . I . j 
,kommenijwinkel . . . I 

, winkeltje . . . . . . . . . . I 

, 

00 
I ...., 
I o 
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2 
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I 2 
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3 . 27 
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3 
4 
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I 

I I I 4 
4 
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63 
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--, verk. een zoopje ... 1 1 

brouwersknecht . . . . . .. 3 
brouwerskuiper . . . . . . .. 1 2 

brouwersmoutmaker .,. 1 

bruggeman . . . . . . . . . . .. 1 1 

1 

9 at? 
N N 
6 6 

I ~ I ~ 
~ ~ .8 ~ 
q CO! "'!" ~ .... .... .... .... 

burgemeester ......... . 
chirurgijn ............. 1 3 
-, kousenwinkel ..... . 

4 
2 16 5 5 

1 

1 

-, winkelnering ...... . 
cipier .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 

collecteur ............. 1 

commandeur ......... . 
commensalen (houdt) ... 1 I 

commies......... . .... 1 

commies ter recherche. . 2 

commissaris v.d. wagens 1 1 

- v. d. veren .. . . . . . . . 1 

- v. d. bidders, mutsjes-
maaksters ., . . . . . . . . . 1 

conrector. . . . . . . . . . . . . . 1 

constapel (stads), geweer-
verkoper .. .. ...... . . 

controleur ........... . 
cijfermeester . . . . . . . . . .. 1 

dagwacht i. d. poort ... 1 

deurwaarder ., . . . . . . . .. 2 2 I 

diamantzetter ....... .. 1 

dienaar ............... 2 2 

- v. d. justitie ....... 8 1 

-, kleerkoperij ....... I 

distillateur .. . . . . . . . . . . I 5 
-, schilder ...... ... . . 
-, zoopjesverk. . ..... . 
doctor medicinae .. ... . 2 
-, chirurgijn .... .. .. . 
-, lakenwinkel ...... . 
doodgraver ........... 6 
dozenmaker ....... . ... I 

draadtrekker .... .. ... 2 2 

dIaaier............ .... 4 6 2 

dIapier en verver ... . 

2 

1 

1 

I I 

4 

I 

8 
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I 

1 5 
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2 16 
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drapiersgast .......... . 2 

drilmeester . .... ...... . 
drogetwerker . .... .... . 
drogist ..... . .... . ... . 
droogscheerder ........ . 9 
droogscheerdersgast .... I 

droogscheerdersknecht .. 18 
--, kramerswinkel ... . 
--, verk. tabak en zoopje 
droogscheerderswinkel .. 
drukker .............. . 
ebbenhoutwerker ...... . 
--, verkoopt turf ..... . 
ebbenlijstenmaker .... . 
eggewerker . .. ........ . 
eierenverkoper .. . .... . 
equipagemr ........... . 
-- (onder) . . ......... . 
erwten en bonenverk .. . 
exploitier ter adm ..... . 
factoor in graan ...... . 

I 

2 

I 

I 

fruitverkoper . . . . . . . . .. I 

fruit en groenteverkoper I 

fulpwerker ........... . 
fulpwerkersknecht .... . 
galon en lintwinkel ... . 
garenwinkel .......... . 
garen en bandverkoper . 
garen en lintverkoper .. 
garen en mutsjeswinkel . 
garen en zijdewinkel .. . 
garentwijnder .... . ... . 
--, koopman ......... . 
--, wijntapper ...... . . . 
garentwijndersknecht . . . 
--, winkeltje ......... . 
gamalenman ......... . 
Gecomm. raad ........ . 
gedist. wateren verk. .. . 
geelgieter ............ . 
geelgietersknecht .. . ... . 

I 

I 
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I 
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I 
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'd 110 0 0 0 0 0 0 S -geneesmeester ........ ·1 I I 

glazenmaker ........... 3 9 5 2 19 

- , kousen en linnenw. I I 

- , ver£verkoper .. ..: .... I I 

- , vettewarier ........ I I 

glazenmakersknecht, pot-
tenverkoper ......... I I 

glazenschrijver ......... I . I 

glazenwinkel .......... I 2 I 4 8 
glazen en kannenwinkel I I 

goudsmid ............. I 2 4 I 8 
greinwerker .......... . I I 2 

groenteverkoper ........ 3 2 5 
grutter ................ ' . I I I 3 3 I 6 I 17 
grutter en bakker ...... I 1 
grutter en sIeper ...... I I 

gijlsiager .............. I I 

gijlslager en varkens-
schouwer ••••• _0 ••••• I I 

haarwever ............. I . I 

hakenmaker .......... . 2 I 3 
hal (staat i. d.) ........ I I 

handschoenmaker ...... ~ I I I 3 
harenkledenmaker .... . 3 3 
haring-en viskoper ..... 1 I 

havenmeester ........ . I I .' 2 

hekelster .0 .. . ....... . I I 

hekeiarijwinkel ........ I 1 
helbaardier ........... ;3 3 
- , verkoopt potten ... I I 

hengehnaker ........... I I .. 2 

herbergier ............. I 3 4 7 3 2 2 22 

hoedenkramer ........ . I 3 7 I I 13 
- , linnenwinkel ........ I I 

hoedenmaker .......... I 2 4 7 
- , verkoopt fruit ..... I I 

- , verkoopt kousen ... . ' I I 

hoedenmakersknecht ., . I I 

hoedenschoonm. (oude) I I 

hoedenstoffeerder ...... I I 

hoefsmid .... . ..... . . . I 2 I 4 
hoenderkoper ........ . I I 2 1 5 
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hooimeter (stads) .. .. . . I I 

hoombreker ... . . . .. . . . 2 2 

hopkoper .... ... . ... .. . I I 

horlogemaker ........ . I 2 I 4 
houtdraaierswinkel .. .. . I 1 
houtkoper . . .. . . . .. ... . 3 I 4 2 1 1 I 13 
houtkramerij ....... .. . . 3 2 I 6 
houtteller, verk. tabak I I 

houtzager .. . .. . .. . .... . I I 

hovenier ....... ..... .. I I 

huikenmaker, bidder . . . I I 

impostmr .... . . . .. . .. . . 1 1 2 

ivoorwerkster ......... 1 1 

jacbt (vaart op een) ... 1 I 2 

- , verk. aardewerk ... 1 I 

- , mutsenwinkel . .... . I 1 

kaagman ... . .. . . . . . . . 1 1 

kaardenmaker . . .. . . . . . 2 2 I 5 
-, verk. tabak ...... . I I 

kaardenzetter, tamboer. I I 

kaarder . . .. . . ..... ... . I I 

kaarsenmaker .. .... ... . 1 2 3 1 I 2 10 

- , huidenploter . 0 . . . .. I I 

- , kaasverkoper . . ... . I I 

- , klokgieter .... .... . I I 

- , verfwinkel . ... . . .. . I I 

kaartenmaker .. . ..... . . I I 

kaaskoper .. . ......... . . I 5 4 I I I 13 
- , zeilmaker .. ..... . . 1 I 

kaaskruier .. . .... .. . .. I I 

kaaswinkel .. . .. . . .. . .. 3 6 I 1 I 12 

kaatsbaan .. .. . .. . ... . . I I 2 

kalk en steen verkoper I 2 2 5 
kalkmeter . . . ..... .. ... I I 

kamerbewaarder .... . .. I I 2 

, brandemmermaker I I 

k ammenmaker . .. .. . . .. 5 3 8 
kammenmakersknecht .. 1 I 

k annen en glazenverk. .. 2 2 4 
kant (reizen met) .. . .. I 

) : I 

antwinkel . . . . ...... . . 2 2 k 
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kapitein 
I .. .... .. ...... I I 2 6 10 

kapitein geweldige .. . . . I I 

kappenmaakster " I ..... .. I 

kappenstelster ..... ... . I I 

karreman ...... .... . . . I I 

kassier Wisselb., zilver-
smid •• 0 ••••••••••••• I I 

katoenverver .......... I ." 1 

katoenverkoper ........ I 1 2 
keurmeester .......... . I 2 1 4 

- , viskuiper ......... . I 1 

kistenmaker ........... I I 

- , tapper ............ I I 

klapwaker, verk. lorren. 1 I 

kleerkoper ............ 1 1 

klerenverkoper (oude) .. I 1 2 

kleermaker ............ 24 86 17 II 2 1 1 142 

-, bidder ................. I 1 

- , linnenwinkel . .......... I 1 

- , touwkoper ......... I I 

- , winkeltje .......... 1 1 

- , wijnwerker .............. 1 1 

- , zeemverkoper .... . . 1 1 

kleermakersknecht ........ 9 9 
klerk .................. ... .... .. I 5 2 8 
- (opper) . ....... ... ....... I 1 

klompenmaker . ... ..... I 1 

knecht ..................... 2 2 1 5 
- (gilde) ................... 1 3 1 1 6 
- op een schuit ... .. .... 5 5 2 12 

- (plaats) ..................... I I 

- (kelder) ..................... 3 2 5 
- in het geschuthuis .. I 1 2 

- in een loodwitmolen. I 1 

- op de 0.1. wed ....... 1 I 

- , tabakswinkel ... .. .. I I . 1 

- in de potloodmolen 1 1 

- in de ververij ........ I I 

knollenman ... ... .... .. 1 I 

knopenmaker ........... . 1 10 I 2 I 15 
- zeemverkoper ...... I I 
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koekenbakker .. .. . . .. . . 3 2 4 
-, kruidenier . ... . . . . . 
koekkraam (reist met een) 1 

ku.-CSler .. . . . . . . . . . . .. 2 

koffermaker . . ..... .. .. 1 

koffieverkoper . . .. . . ... 1 I 

koffieman ..... .. .. . ... 2 

kl)k . . ......... . ..... . 1 

kolenmeter . . . . . . . . . . .. 2 I 

kommenij ...... . ...... 40 34 7 12 

-, kruier ..... . ....... 1 

-, verfwinkel ... . . . . . . I 

komm.winkel v. vis en 
boter . ; .... .. ...... . 1 

kompas en viaggenmaker I 

koopman ............ . 
- in bostel .. .. .. .. .. . 1 

- in engelse waren . . . 
- in eng. en luikse waren 
- in hout . . ....... . . . 1 

- in linnen . ........ . . 1 

- in turf .. . ... . ..... . I 

- in vIas . . ... . .. . .. . 
- in wijnen ......... . 
- en verfwinkel ..... . 
- en wantslager .... . . 
- en wasbleker ...... . 
- en zeilmaker ...... . 
koopvrouw in olie .... . 1 

koordenwerker ., . . . . . .. 6 I 

koordenwerkersknecht .. I 

koordenwinkel ... . . . . .. I 3 
koorden en garenWinkel. 

1 2 1 

kopersiager ....... . .. . 
-, ijzerwinkeI ....... . . 
kopster ............... I 

korenkoper ..... . .... . 
-, korenwasserij en 

mouterij . .......... . 
korenmeter ... . ..... .. 4 4 
-, verk.' appelen ..... . 
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korenverschieter ....... 3 I 

I 
4 

- · wink. v. kramerij .. I I 

korenwasser. yr. houdt 
naaimeisjes .......... .. I I 

koster ............. ~ .. I 2 3 

kousenverver ............ I I 4 6 
kousen~kel .......... 1 10 5 2 I 19 

kousenkoper ... .. ...... I I 2 

kousen en sajetverk. ... 1 I 

kramer ................ 7 3 6 3 4 23 

- (franse) .......... .. . 3 I 1 5 
kraamzetter .......... . 1 1 

kraanwerker .... .. ..... 1 2 3 

- · kousenwinkel .. .... 1 1 

kroesmakersknecht .... . I 1 

kruidenier ., ........... 2 3 4 4 8 5 10 I 3 40 

kruidmolen (werkt op de) 1 I 

kruier .................... 40 1 41 

- · appelstal ........... 1 1 

- · verkoopt boter ..... 1 1 

- · kaas~kel ......... 1 I 

- · vettewarier . ..... . .. I I 

kuiper ...... . .... . . ... 26 31 21 8 1 87 
- · stadsbrander ., ..... I I 2 

- · pottenwinkel ., .... 0. I I 2 

- en vaart ........ . .. . I I 

- · verfverkoper ...... . I I 

- · verk. een zoopje ... I I 

kuipersgast ............ . 3 3 
kuipersknecht ......... 51 I 52 
kunst en kaartverkoper I I 

kwakzalver . .......... . I I 

lakenbaster ........... . I I 

lakenbereider .......... 5 I 6 

lakendrapier .. ... ...... I 4 I J ./ 7 
lakenkoper . ... ....... . I 3 4 4 12 

laken en kleerkoper ... I 1 

lakenprente; ........... I I 

lakenstopster .. . ....... I I 

lakenverkoopster ....... ' ( 
I 1 2 

lakimverver ... .. ..... . 2 3 5 
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lakenverversknecht .. . . . I 

lakenwerker ..... .. .... I 

lakenwever . . . . . . . . . .. I 
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'" C"') ..r 

9 
'" 6 

-ct I ex;> .... .... 

6 6 

00 

N 
6 

o 00 
I I 

C"') C"') 

6 6 

lakenwinkel ........... I 3 2 4 2 
laken en beddenwinkel 
landmeter, school i. d. 

navigatie ..... . . ... . 
Jappenverkoper (oude) 3 2 

leerkoper ... .. ........ 3 I 

leertouwer . .. ...... .. . 6 I 

leertouwersgast ... . . . .. 5 
leertouwersknecht . . .. . I 

leestenmaker ... .. . .. . . 2 

leidekker . . . . . . . . . . . . . I I 

lichterman ... ..... . . . . 2 

linnennaaister . .... .. . . 2 2 

linnenverver .. . . . . . . . . . I 

linnenwever ......... . . 10 

linnenwinkel . . . . . . . . . . . I 7 4 
lintwerker .. . . . . . . . . . . . 4 
lintwerkersknecht . . . . .. 2 

lintverkoper .... . . . . . . . I 

lint en galonverkoper .. I 

lint en garenverkoper . . I 

lint en koordenwinkel . . I 

loodgieter ....... . ..... 6 
lijndraaier .. . . . . . . . . . .. 2 I I 

lijndraaiersknecht . . . . .. 7 
lijnwaadverkoper .. . . . . . I 

lijstenmaker .. . . . . . . . . . 2 

majoor .. . . .... ....... . 
makelaar ........ ..... I 

- in wijnen .... .. ... . 

I 

I 

I 

I I 

664 
I 

3 

5 2 
I I 

I 

I 

3 5 II 
I I I 

- en commies ........ I 

-, linnenwinkel ...... . 
-, pondgaarder ...... . I 

-, pondg., linnenwinkel 
,zeilmaker . ....... . 

mandenmaker ... .. .... 3 II I 

mandemakersknecht . . . I 

- , kommenij. . . . . .. ... I 

I 

2 

I 2 

I 

I 

I 

, . 

I 

I 

I 

3 15 
I 

I 

5 
5 
9 
5 
I 

2 

2 

2 

4 
I 

10 

I 30 
5 
2 

4 
I 

I 

I 

13 
8 
7 
2 

2 

I 

23 
3 
I 

I 

I 

I 

I 

15 
I 

I 
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I 6 I I I I 6 I .... 
'tl bD 0 0 0 0 0 0 0 0 - .... 

mars (gaat met een) ... 2 2 

mastenmaker .......... 1 1 

matroos, de vrouw viswijf I I 

meelverkoper .... ...... I I I 3 
melkverkoper ... ...... 13 13 

Mennonietenvermaner, 
lakenverkoper ....... 1 1 

messenmaker .......... 2 2 2 6 

messenmakersknecht ... 1 1 

messenkramerswinkel ... I 1 5 7 
mestingverkoper ....... 1 '. I 

metselaar ' .............. I 12 5 3 1 1 23 

- , kommenij ......... 1 I 

-. de VT. h. wollenaaisters 1 I 

-. z'n ds. linnennaaisters 1 I 

-. steenkoper ......... 2 2 

-. stoffenwinkel ....... 1 1 

metselaarsgast ......... 1 1 

metselaarsknecht ....... 24 2 26 

molenaar ........ .. , ... 2 7 3 5 2 I 20 

molenaarsknecht ...... . 3 3 
molenmaker ........... I 1 2 

momtapper .......... . 1 I 

mosterd (loopt met) ... . 3 2 5 
moutmaker ........... 4 I I 2 1 9 
m outmakersgast ...... . 2 2 

outwerker m ........... I I 

m utsenmaakster ..... . 5 3 8 

· lintwinkel ......... I I 

• speldenwerkster .... I I 

mutsenwinkel ......... I 2 3 
muzikant ............ . I I 2 

naaimeisjes (houdt) .... 7 5 2 I 15 
n aaister. linnenverk. ... I I 

na.&1 - en speldewerkwinkel I - I 

n aaldenmaker ......... 6 1 7 
• koster ............. I I 

ldenmakersknecht ... naa I I 

n estelbeslagster ........ 1 I 

estelwinkel ........... n 2 2 

n eurenburgerwinkel .0 .0. 1 2 2 I 1 7 
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noodhulp i. d. Waag .,. I 

notaris . . . . . . . . . . . . . . . I 2 2 2 2 2 

. bode.. . . . . .. . .. . .. I 

-. procureur .. .... .. . 
-. secretaris ......... . 
oculist .... ...... . . ... . 
oesterkoper ....... . . . . 
olieslager .. . ......... . 
olie en traanverkoper .. 
- en zoutverkoper .... 
ontvanger .. . . . . . . . . . . . I 

0.1. warenwinkel ..... . 
-. kamerbewaarder . . . 
oppasser op Statenwerf . . 
opperman ............. 2 

opzichter ..... . .. .... . 
ordinarishouder .... . .. . 
organist ..... ..... . .. . . 
orgelmaker . .... . .... . . 
ouwelmaker . ......... . 
-. verkoopt bier . . . . .. I 

overman v. d. bierdragers 
paardenkoper.s~ouder 
pachter ... . . ... ... . .. . 
pakker .............. . 
pannenschipper ... . .. . . 
papierverkoper .. .. ... . 
passanten (logeert) ..... I 

passementwerker ., ... . . 
passementwinkel . , . . . .. I 

passennaker . , ..... . .. . 
pasteibakker .......... I 

peltier .............. .. 
pennenverkoper . . . . . .. I 

pennen en lijnwaadverk. . 
perkamentwerker ..... . 
- en linnenwinkel .... . 
pestmeester .......... . 
pluggenmaker .... . .... 2 

pondgaarder .... . ..... . 
-. makeIaar .... . .. .. . 
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"0 bO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... 
poppenmaker ...... .. . I 1 

poppengoed (verkoopt) 1 1 

portier .............. . I 2 3 
- , schouwman ........ I 

postmeester ........... . I I 

potloodmolen ........ . I I 
pottenbakker .......... I I I 3 
pottenbakkersknecht ., . 2 2 

pottenwinkel ........... 13 5 18 
) potten en pannenWinkel 2 1 3 

potten en kannenwinkel . I I 2 

pourdeso~erker ...... I I 

pourdeso~erkeI'sknecht. I I 

praeceptor ........... . 4 4 
predikant, zijdelakenw. I I 
procureur .... .. ... . .. . I I 1 3 
- notaris ........... . I I 

provoost .............. I I 

- , bidder ............ I I 

pruikenmaker .......... 3 I 4 
raad ter Adm. ........ I I 

rademaker ............. I I 
rector ................ I 1 

riviervisverkoper . . .. .. . 5 I 6 
roeier (stads) ... ...... . I 1 2 

roeper (stads) ........ . I 1 

roerschoonmaker ....... I I 

roklijfmaker ... ..... ... 2 I I 4 
saaiperser .. .. ........ . I I 

saaitwijner ........ .. .. I I 

saaiverkoper ........... I I 
saaiwerkersknecht ..... I I 

saaiwinkel ............. 2 2 4 
sajetverkoper ... . ..... I I 

sajetwerker, koordenw .. I I 

sajetwinkel ........... I I 

sajet en kousenverk. ... I I 

schaarslijper . .... .. . ... I I 

schedemaker ... .... ... I I 2 
schepen .... .......... . 7 7 
schilder ............... 3 5 4 I 13 
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schilder (grof) ......... . I 

- (klad) ........ ..... . 5 
-, bidder . .......... . 
-, glasverkoper ...... . I 

-, schipper .......... . 

2 

3 5 

schipper .... . ..... ... . 7 15 71 

schuit (vaart met een 
ballast-) .. . . .. .. ... . 

- (vaart met een dam-) 
schuitvoerder (steiger) 
schuit (vaart m. e. vlet-) 
schipper op Indie . . .. . 
-- ter zee ........... . 

I 

I 

5 
I 

I 

schipper, verk. tabak . . 
-, verk. oud touw .. .. 
schippersgast . . . . . . . . .. 2 

schippersknecht ....... 18 
-, linnenwinkel ., .... . 
schoenlapper ....... ... 45 
--, verkoopt bier . . . .. . I 

-, verkoopt melk .... . I 

I 

3 

I 

I 

2 

2 

7 

3 

I 

schoenmaker .. . ...... . 
-, kousenwinkel ..... . 

14 35 20 15 
I 

-, looier ............ . 
-, uitdrager . . . . . . . . . . I 

schoenmakersgast . . . . .. I 

schoenm. gereedsch. verk. 2 

schoenmakersknecht . .. 3 
-, kommenij...... . ... I 

schoenm. winkel. . . . . . .. I 2 

schoenverkoper (oude) I 

scholvaarder . . . . . . . . . .. 2 

school (houdt kinder-) . 40 5 I 

schoolbordenmaker .. . . . I 

I 

I 

2 

schoolmeester ... . ..... 9 10 3 2 I 

-, voorlezer . . . . . •. . . . 1 

- (franse) ............ I 

schoolvrouw .. . . . . . . . .. I 

schout (leermr. i. d. na-
vigatie) ........ .. : .. 

- (subst.) . .. . • ....... 2 

6 

I 

4 

I 

I 

I 

20 

3 , 
13 

I 

1 

1 

126 

2 

1 
8 
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3 
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46 
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26 
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2 



128 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

....... ~ I. ~ I. -~ I: 

~HT~~ ~ . .. \f') ~ 0 .. \f') 

~':' 00 \0 "<t- "'" .... 0- ~ \0 "<t- .. 

~~ 
.... "'" \f') f'- 0- q ~ "'t"!"C! .... t-4 tool t-t t-I 

-blJ~ f---;",:, \f') \f') 

o l~ 
\f') \f') 

1f ~.~ .. \f') f'- \f') f'- 1 .. 
.... ~ "'" \f') \0 f'- "C! .... 

I=l • 0.. 00 r.:. .0 .;., ..t- "'" 
.;., .. 

",0.. .... .. "'" "<t-
\f') \0 ~ 00 

'" -;;--- 9 - -
"'? 9 00 0 00 9 00 0 1 ''0 6 N ,:.., ,:.., , 

~ ~'V .... .... .. 1" "<t-
6 

, 
6 

, ' " 6 6 
, 

6 'ObIJ 0 0 0 0 0 .... .... 
schouwman ............ 2 2 

schrijnwerker .......... 4 6 3 13 

-, verk. gedist. wateren 1 1 

schrijnwerkersknecht ... 2 2 

schrijver .. . ..... . ..... 2 2 2 1 7 
secretaris ..... . .. . ..... 1 I 

- (subst.) ............ I 1 

-, notaris ............ I I 

servetwerker .......... I I 

servetwever .......... . I I 

sjouwer ............... I 3 2 6 
~ (scheeps) de vr.kopster I I 

slachtverkoper ....... . 1 I 2 

slager .......... . ...... 1 I 

slapershouder ........ . I I I 3 
sIeper ................. 8 22 30 

, hakenmaker ....... I I 

slotenmaker ........... I I I 3 

slijper ................ 2 2 

s mid .................. 5 18 12 6 I I 43 
(grof) .. ........... I I 

S midsknecht ........... 8 I · . 9 
s paansekapmaakster ... I I 

S peelman ............. I I 

en kruier .......... I · J 

s pekverkoper . . ... . .... 2 I I 2 I 7 
s peldenmaker ......... 3 3 2 8 

, verkoopt fruit .... I I 

S peldew.meisjes (houdt) . 4 4 
s peldewerkverkoper .... I I 

s piegelroaker .......... I I 

s piegelverkoper ........ I I 2 

s pietsenmaker ......... I I 

sp ietsenmakersknecht ... I . I 

spo renmaker, klapwaker I · I 

s puiwachter, pachter ... · I I 

s pijkermaker .......... I I 3 . 5 
s pijkermakersknecht ... 2 . . 2 

S taalmr., de yr. frause 
school ............... I I 

8 teenhouwer ........... I 2 3 
teenhouwersknecht ... s ·1 I I 2 
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steenhouwerswinkel ..... I I 

steenkoper. metselaar .. I I 

stiklijfm .• baleinverk .... 1 1 

stiklijfmakersknecht ... : I 1 

stoeldraaier .. . ... .... .. 3 2 2 7 
stoelmaker ............ I 1 2 

- (spaanse) .......... I I 2 

stoelmakerswinkel ..... 1 I 

stofwerker (Gentse) .... I I 

stoffenwinkel .......... 2 I I 1 I 6 

stoffen en lakenwinkel .. I I 

stokvisverkoper ....... I 1 2 

stovenmaker .......... I 3 4 
-, kolenmeter, zakkedr. I I 

stovenm.knecht, zoopje . I I 

straatwerker . ..... .. ; .. 4 4 
stroverkoper ........... I I 2 

stuurman ............... I I 2 

-, linnenwerker ....... I I 

stijfselmaker ........... I I 

stijfselverkoper ......... 4 I I 6 
suikerbakker .... . ...... I 2 ' 3 
-, kruidenier ........... I I 

suikerbakkersknecht ... 3 3 
tabakspinner ...... . .... I I 

tabakwinkel ........... . 2 15 9 17 5 3 2 1 54 
tabak en brandewijnverk. 1 1 

tabak en glazenverk .... 1 . 1 

tabakwinkel. schrijver .. 1 I 

tabbardmaakster ....... 1 1 

tafelboekmaker ........ I I 2 

tamboer ................ I 1 2 . 

tapper ....... .. ....... 3 9 9 6 2 2 3 1 

- , wijnkoper .......... 1 1 

teerwerker ............... 1 I 

tegelbakker ............ 2 1 3 6 
tegelbakkersgast ......... 2 . 2 

tegelbakkersknecht ..... 13 13 

- meesterknecht ...... 1 1 

tegelschilder ...... .... . 1 1 

teller i. h. gemaal ...... 1 I 
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timmerman.... ........ 8 20 18 8 
-, houtkoper ........ . 
-, kommenij.......... , 2 
-, lakenwinkel . . .... . 

, linnenwinkel ...... . 
-, stads redetrekker .. . 
timmermansgast .. . .... 6 
timmerm. gereedschapm. I 

timmermansknecht .. . .. 68 2 

, verk. aardewerk ... I 

-. verk. boter . . . . . . .. I 

-. kommenij.......... I 

-. verk. melk ........ I 

• mutsenwinkel . . . . . . I 

-. verk. potten ... . . . . I 

-, verk. scharrebier ... I 

tim merman (scheeps) ... 7' I 2 I 

timm.knecht (scheeps) 15 4 I 

-. kousenwinkel ...... .. I 

tinnegieter ............ 5 2 2 

toeziener op het gemaal 2 I I 

tonnetjesmaker . . . . . . .. I 

torenwachter. draaier · . . I 

touwplokster . . . . . . . . . . I 

touwverkoper ......... 2 2 I 

trommelmaker .. . . . . . .. I I 

trompetter . . . . . . . . . . . . I 

tuinder ............... 5 
-. warmoespachter, 

groenstal ........... I 

-. verk. knollen ..... . I 

tuinzaad-. kaaS- en zaad-
verkoper ........... . 

turftonster . . . . . . . . . . .. 2 I 

turfvoerder ........... I 

twijnder .... . ......... 2 

twijndersknecht . . . . . .. 2 I 

uitdrager ............. 4 4 5 
valhoedenverkoper. .... I 

varendsman ........... 2 2 

-. de yr. h. naaimeisjes I 

2 5 
I 
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. 1 

I 

.. 

2 I 
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I 

61 
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varkenskoper . . ... . ... . 
veerman .. .. .. ....... . 
ventjager . .. . ...... .. . 
verfwinkeI . . ........ . . 
verver . . . .. . ...... . .. . 
-. kaaswinkeI . . . . .. . . 
verversgast . .. .. ... . . . 
verversknecht ... . .. . . . 
versierdgoedverkoper .. . 
vettewarier ....... . .. . 
viswijf ... ... ..... .. . . . 
vIaggenmaker . ... .. . . . . 
vIaggedoekm.knecht .. . 
vIasverkoper . ... . .. . . . 
- . hekeImaker .. .. ... . 
vIas- en papierkoper .. . 
vIaskoper. perkamentw. 
vIas en touwwinkeI ... . 
vleesdrager . . ........ . 
vleeshouwer . .. ....... . 
voerman ........... . . . 
vredemaker ...... .. .. . 
vroedvrouw . . . .. . . . .. . 
vijIenkapper .. . . . . . . .. . 
waagkruier ..... . . .. . . . 
waagmeester . ... . .. .. . 
wagenaar ....... . .. . . . 
- . bouwnering .. ... .. . 
wagenmaker .. . .... .. . . 
waker op de schepen . . 
wantsIager .... . ..... . . 
wantsnijder . . .. . . .. . . . . 
wantsnijderswinkel . ... . 
warmoezier. groennering. 
wasster . . . ... . . .... .. . 
weesmeester . . ...... .. . 
werkmeisjes (houdt) . . . 

2 

2 

2 

2 

2 

2 13 
1 

I 

1 
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2 

6 
3 
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I I 
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1 
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I 

wever . ..... .. . .. . .. .. 6 5 
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7 
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6 
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I 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

1 

1 

2 

2 

... 

1 

1 

5 

1 

I 

1 

WleIdraaier . . . . . . . . . . . . I 

wieImaker .. . . . . . . . . . . . I 

winkeltje (doet een) . .. 4 8 I 

1 I 1 

5 

I 

( . 

I 

2 

3 
2 

1 

4 
5 
I 

2 

2 

2 

4 
16 

1 
1 

27 
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I 
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3 
6 
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II 
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4B. AANTAL AANGESLAGENEN IN HET KLEIN-FAMILIEGELD 1674. 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN TE ROTTER

DAM. b) INKOMENS VAN t 1907.50 EN HOGER. 
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portier, schilder .. .. ... . I - I 
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rafiinadeur ... ....... . ..... I I 
rentmr. van Schieland .. I I ' 

schipper .. ... . . ....... .... .. . I 13 14 
- , vlasnering ............. . I I 
schoenmaker,leerkoper I I 

schout bij nacht .. ... .. 1m I 
secretaris .............. I I 2 In 5 
tegelbakker .. . ... ..... . I I 
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vendumeester ......... . I 10 2 
verfwinkel ............. . I I 
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wijnkoper ...... .. ..... 2 2 
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zeepmaker (Spaanse) .. I I 
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t 5·IIO.-. 
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SA. AANTAL AANGESLAGENEN IN HET FAMILIEGE~D 1715, VER

DEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE DELFT. 
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o ... 

korenkoper ........ '" 2 1 

koster .............. . 2 

kousenwever . . . . . . . . . . 1 

- winkel............ 2 

- koper ............. 2 

kramer (franse) . . . . . . . . 3 
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5B. AANTAL AANGESLAGENEN IN HET FAMILIEGELD 1715, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE GOUDA. 

aardewerkverkoper .... 1 I 

apotheker ..................... 5 I I 7 
bakker (brood) ............ 31 31 

baljilw. schout ........ I 1 

banketbakker ................ I I 

beeldhouwer ............ .. ...... 4 4-
beurtman (Zeeuwse) ... 5 5 
ber:emmaker .................... 3 3 
bidder ter begrafenis .. 1 I 

bierdrager ...................... I 1 
bleker ..................... 6 6 
blikslager ............. 2 2 
blokmaker ................ I r I 
bode' ................. 5 5 
boekdrukker .......... I I 

boekhouder B.v.Lening. I I 

boekverkoper ............ . 2 2 



DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 141 

bontwerker .......... . 
borstelverkoper .... . . . 
boterkoopster .. .. .... . 
brandewijnschenker .. . 
brouwer ............. . 
brugman ....... .. .. .. 
burgemeester ........ . 
chirui'gijn ........... .. 
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hekelbaas ., . . . . . . . . . . . 2 

herbergier ............ 24 2 

hoedenmaker . . . . . . . . . 8 
hoenderverkoper .. . . . . . I 

horlogemaker ......... I 

houtwinkel. . . . . . . . . . . . I 

huisman . . .. . ........ I 

inmaner v. d. Verpond. I 

kaarsenmaker ......... 3 
kaaskoper ...... . ..... 2 
kapitein ter zee .... . . . 
kappezetster ... . . . . . . . 2 

kassier B. v. Lening. . . . 2 
katoenwinkel ......... 2 

klapwaker, zakkedrager I 

kleermaker. . . . . . . . . . . . 6 
klerk ................. 2 

klompenmaker ........ I 

klopje ........... .. .. I I 
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knecht (schippers) 5 
knopenmaker ... .. . .. . 2 

koekenbakker .. . . . .. . . 4 
koffie en theeverk. ... . 3 
-- schenker . . ... . " .. . 1 

kok .. . .. . .. .. . . ... .. 1 

o .... 

koopman . . .. . ..... ... 3 8 
koopvrouw . .. . . . . .. . ' . . I 

koperslager . . . .. . . .. .. I 

koster .. . . . ... .. .. . .. I 

kousenmaker . . . . . . . . . 1 

-- winkel.... ... . .. .. I 

kramer (franse) . .. . . . . . 2 

kruidenier . . .. ... . . . .. 15 ..... 2 

kuiper ........ . . . .... II 

lakenwerker .. . . . . . . . . . 4 
lakenwever . . .. . . ... .. I 

-- winkel .. .. . . . . .. .. II 

landmeter .. . .. . .. . .. . I 

leerbereider . . . .. . ... . . I 

leerkoper . ... ... . .. . . . 2 I 

leidekker . . . .. ... .... . 1 

lettergieter ... ...... .. I 

linnenwinkel . . . . . . . . . . 2 

loodgieter . . . . . . . . . . . . . 3 
makelaar ....... ... .. . 3 
mandenmaker . . . . . . . . . 2 

messenmaker..... .. .. . I 

metselaar . .... . _ . . . . . . 6 
molenaar . .. . .. . . .. .. . 3 
mutsenmaker .. ... . . .. 2 

notaris .. .. ... .... .... 4 
--, procureur .. .... ... I I 

--, secretaris .. ... . . .. . 
ontvanger ... . . ... ... . 
organist... . . .. . .. ... . I 

pachter. ... . .. . .. . ... . 4 2 

peiler ... . . . . . . . .. .. .. I 

portier ....... ... ..... I 

postmeester .. . . . . . . . . . 1 

pottenbakker . . . . . . . . . . 19 1 

praeceptor .... .... . .. 2 

prediakant . . . .. . . .... . 5 2 

priester .. .. .. .. .. .. .. . I 3 
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g 
II'l -
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pruikenmaker .... . .. . . 2 

pijpenkoper .. . . . . . . . . . 2 

pijpenmaker .......... 33 
r\load, enz ............ . 
raadsheer Hof v. Holland 
raffinadeur .......... . 
rector . ........ .. . .. . . 
rentmeester v. d. Dom. 
roermaker ............ I 

scheepmaker . . . . . . . . . . 3 
schilder ...... .... . '" I 

schipper ...... . ...... 37 
schoenmaker . . . . . . . . . 9 
schoolmeester ......... 5 
- (kost) ...... . ..... . 
schout. . . . .... . . . . .... I 

-, secretaris.. . . . . . . . . I 

secretaris .... . ....... . 
sitsenwinkel .. : . . . . . . . . I 

sluiswachter .......... 2 

smid ......... ... ..... 8 
- (hoef) ............. 2 

stedehouder .. . . . . . . . . . I 

steen bakker .. . . . . . . . . . I 

steenhouwer .......... I 

stoffewinkel .. . . . . . . . . . 3 
suikerbakker . . . . . . . . . I 

tabakverkoper . .. ..... 18 
tapper................ 2 

teller................. 3 
timmerman ... . . . . . . . . 9 
- ,(scheeps) ......... I 

tinnegieter .. . ........ I 

toeziener (stads) ..... . 
twijnder ....... ... ... 5 
uitdrager ..... . . . . .. .. 7 
varkenslager . . . . . . . . . . 3 
verver ............... I 

vettewarier ........... 13 
viskoper ............. I 

vlasnering ....... '.' . . . 24 
vleeshouwer .. . . . . . . . . . 9 
voerman (R'ds) .... .. . 2 

waagmeester ....... : .. I 
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wachtmeester ........ . 1 1 

wagenmaker .......... 1 1 

warmoezier 00 •••••••• • 5 5 
wieldraaier . 0 ........ . 1 1 

winkelier .0 ........... 24 24 
witwerker ........... .. 5 5 
wolkammer .0 •••••••• • 10 10 

- spinner ........... 1 I 

wijnkoper ...... . ...... 3 4 7 
- sIeper ............. 1 1 

ijzerkramer ............ 3 3 
zadelmaker . .. ............ 2 2 

zakkendrager .......... 1 1 

zeembereider 0 •••••• • • 2 2 

zeilmaker ......... . ... 6 6 
zilversmid ...... ....... .... .. 10 10 

5C. AANTAL AANGESLAGENEN IN ~ET FAMILIEGELD 1715, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE HAARLEM. 

aandraaier .0 . .......... 1 I 

aanspreker .0 ............... .. 3 3 
aanteekenaar 00 .. .......... I I 

advocaat ................... 1 1 

apotheker ............. .. .. .. 10 2 I 13 

appelverkoper ., ....... 2 2 

azijnmaker .0 ............... . 1 1 2 

- verkoper ..... ... . ..... I 1 

baas (loon) ........... ....... 1 1 

- (werk) ............. I I 

bakker .0 ..................... 70 I 71 

banketbakker .0 ............ .. I I 

beddenmaker .......... I I 

beeldsnijder ., ......... I I 

bestelhuis ............. I I 

bezemmaker ....... 0 .... ..... I I 

bierdrager .................... I I 

blauwverver ............ 2 2 

blikslager .... . . . ...... 3 3 
blokemaker 0 ..... .... 0 ... 2 2 

bloemist .0 ... ................. I 1 

bode .0 .................. • 2 3 5 
boekhouder .. ........... .. 4 4 

( 
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boekverkoper ......... 7 
boezelreder ........... 2 

bontjesreder .......... I 

-, kousenwinkel ..... I 

- (katoen) ........... I 

bontjeswever . . . . . . . . . 2 

bontwinkel.... ..... ... I 

borstelmaker . . . . . . . . . 4 
botergrossier, kommenij I 

boterverkoper .. . . . . . . . 2 

brader................ 2 

o .... 

I 

brander.............. i 1 

brandewijnverkoper ... 19 I 

, biersleper ......... I 

broodweger ........... I 

brouwer .............. 1 1 

brugophaler .. . . . . . . . . . I 

burgemeester ........ . 
chirurgijn .. . . . . . . . . . .. 17 3 
cipier ................ I 

collecteur .. . . . . . . . . . . . 6 
commies ............ . 2 
commissaris .. . . . . . . . . . 2 1 

concierge ............. I 

controleur ............ I 

deurwaarder .......... 4 1 

-, brandew.verk. ..... 1 

drebber .............. 2 I 

drogist ............... 2 

drost (land) ........... ' I 
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fabrikeur ............. 18 30 10 6 3 , I 

- v. bonten.......... 2 2 I 

- v. cafla ........... I 

- v. damast 1 I 

fabriek (onder) I 

lloersreder .. . . . . . . . . . . 1 

lloerswerkersbaas . . . . . . 1 I 

lloerswever. . . . . . . . . . . . 1 

galonreder . . . . . . . . . . . . I 

galonverkoper .. . . . . . . . 2 

garen,. band, sajetwinkel 1 

garenverver (bonte) ... I 

garenwerker, verk. koflie I 

garenwink~l... ........ I 
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... COl ..r 00 0 \I") 0 0 

:3 -- .... .... COl .... 

gebandeerde .......... 1 I 

gedist. ~aterverk. ..... I I 

getou~aker ..... ..... 1 I 

gistkladder ............ I 1 
glazenmaker .......... 13 13 
gommer .............. 3 I 4 
gouddraadmaker . . ..... 1 I 

goudsmid ............. 1 I 

gravenmaker .0 ...... . 3 3 
groenverkoper ......... 1 I 

grossier i. kruiden. ~aren I I 

- i. zeep. verk. thee ... I I 

grutter 00 ••••••••••• •• 10 3 I 14 
-. zout-. zeep grossier .. 1 I 

haver-. bonenverk. .... I I 

berbergier . ... ........ I I 

boedenkramer ......... 2 2 

hoeden en boxemak.~ink. I 1 

hoedenstoffeerder 4 I 5 
horlogemaker .......... I I 

hout~nkel ....... ,. '" 7 3 I II 

impo~tmeester .. . ...... 3 3 6 
ivoordraaier ........... 1 I 

kaarsenmaker . ......... 4 4 
kaas~inkel .0 .•....... 1 1 

kalk en steenverk •..... . 1 2 3 
kantkoper ........ . ... 2 2 

kapitein .............. I I 

kappenmaker ...... ... 2 2 

kassier i. d. Bank ...... I I 

katoen~nkel .0 . .. .... 8 8 
kastelein .............. I I 

keurmeester ......... .. I I 

klanderaar 00 ••••••••• J I 

kleermaker ............ 24 24 
klerk ................. 2 2 

klompenmaker ........ 2 2 

knecht 00 •••••••••••• • 3 3 
knopenmaker ......... 6 6 
- (zilveren) .......... J I 

koehouder ........... . 1 1 

-. nach~erkersbaas .. 1 J 

koekenbakker 00 ••••••• 19 19 
koffieschenker ......... 2 2 4 
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8 
It') 

-.. 

-.. 

koffieverkoper . , . . . . . . . 7 
kOlnmenij ., . . . . . . . . . .. 40 
-, zout-, zeepgr03sier . . I 

-, zout-, zeepkramer .. 4 
konijnenverkoper . . . . . . 3 
koopman in garen .... . 
- in linnen .... . .... . 
- in lijnwaden •..... . 
- in ijzer ... ..... .. . 
koopman, twijner ..... . 
koopvrouw in garen .. . 
koperslager ........... 7 
korendrager .. . . . . . . . . . 4 
- koper ............ . 
- meter .......... ... I 

- zetter ............. 2 

koster ... . .. .. .. . .... 4 

o .... 

1 

I 

1 

I 

I 

kousenreder .. . . . . . . . . . I 

- wever ............. 6 
- winkel.... . ....... 5 
krankbezoeker ........ I 

kruidenierswinkel . . . . . 9 
kuiper ............... 7 
kuivenmaakster .. ..... I 

lakenverver ........ .. . 
lakenwinkel .. . . . . . . . . . 4 8 
langetwerker . . . . . . . . . 2 

ledikantbekleder .. . . . . . I 

leertouwer . . . . . . . . . . . . 1 

leerverkoper .. .. . . .... 3 
leerwinkel, verver . . . . . I 

linnenpakker ... .. .... I 

linnenwinkel .. . . . . . . .. II I 

lintier ... . ........... 20 9 
-, glazenmaker .. . .... 1 

-, sitswinkel ......... 1 

lintreder .. . ..... ..... I 

lintwerker ..... ..... .. 4 
- (garen) .... ....... . I 

looier, leerverkoper . . . . I 

loodgieter .. . . . . . . . . . .. 10 

lijndraaier ............ 1 

lijnw:aadpakker.. . . .... 3 
makelaar ........... .. 4 2 
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makelaar, kommenij ... 1 1 
mandenmaker ......... 1 I 
messenmaker ........ . 5 5 
metselaar ...... ... .... 13 13 
Molenaar ....... . .... . 2 2 
molenmaker ...... .... 2 2 
mosterdmaker ......... I I 
mutsenmaakster .... .. . 1 I 
muzikant ............ . 1 I 
nachtwerker .......... 1 I 
naaikinderenhoudster .. 1 I 
naaister .............. I I 
noder ................ 4- I 5 
notaris .............. . I 3 4-- , procureur I •••••••• I I 
oesterverkoopster ..... 2 2 
officier (hoofd) ........ I I 2. 

ordinaris .............. I I 
orgelist ............... I I 
pachter ............... 1 1 .. pakker ....... .. ...... 5 I 6 
papierkoper ., ......... 1 1 
patroonmaker ......... 2 2 
peiler ................ 1 I 
perser .... .. ........ . 2 2 
plakker ............... 1 I 
pompenmaker ....... . . 1 1 
porseleinverkoper ... . . 2 I 3 
portier .............. . 3 3 ' 
postmeester ........... I I 2 

pottenwinkel ......... 2 2 
predikant ............. 2 I 3 
prentenverkoper ....... I I 
priester ............... 2 2 4-
procureur ............. 2 2 
provenier .... . ........ 3 I 4-
provoost .............. I I 
pruikenmaker ......... 4 4-
rector ................ I I 
rietmaker ............. 2 2 
roeper (stads) ........ 1 I 
roklijfmaker .......... I 1 
saaiverver ... ... ...... 2 2 
scheepmaker .......... 2 2. 
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schepen ............. . I I 1 1 .. 
- , bewindh. ....... .. 1 I 

scherprechter ......... 1 I 

schietspoeimaker ...... 1 1 

schilder .............. 2 I 3 
- (klad), glazenmaker 1 1 

schipper ............ . 26 1 27 
schoenlapper .. ...... . 2 2 

- linnenwinkel ....... 1 1 

schoenmaker .0 •• ••••• 17 ' / ~7 
-, sitswinkel ......... 1 1 

schoolmeester ........ . 9 9 
- (franse) ............ 1 1 2 

- (Lat.) ............. 1 1 

servetreder : ........... 1 1 

sitsenwinkel ........... 5 5 
- , kappenmaker . .... I I 

- en linnenwinkel .... 1 I 

- , zijwever .......... 1 1 

sIeper ................ 10 10 

smalreder ............. I 1 

smalwever ............ 5 5 
smid ................. . 16 1 17 
snuif en poederwinkel .. I I 

- en tabakwinkel .... 2 2 

spekkoper ........... . .. 1 5 
speldewerker 0 •••••••• I I 

stalmeester 00 ••••••••• .. I 5 
steenhouwer ' ...... , ... I I 

steenkoper ........... I 1 2 

steller .............. . .. 4 
stukkendraaier ........ I 1 

stoelenzetter ......... / I I 

steigerverhuurder 0 •••• I I 

stoffenwinkel .0 ....... 6 I 7 
suikerbakker • 0 •••••• • .. .. 
tabakverkoper . . . ..... 12 3 15 
tamboer ............ . 2 2 

tapper ..... . ....... . .. 22 22 

theewinkel 0 •••••••••• 3 3 
timmerman 0 •••••••••• 27 27 

tinnegieter 0 •••••••••• 3 I 4 
tollenaar .............. 1 1 

touwwinkel 0 • •• • ••• •• • .. .. 
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-. 

-. 

trompetter .... . . . . ... 1 

trijpverkoper . . . ...... I 

tuinman . . ... . . . . .. . . 2 

turfdrager . .. . . . . . . . . . 5 

o ... 

twijnder ..... .. . . . . . . 24 12 

- , portier . . . . . . . . . . . I 

- (kemel) ........... 2 

twijnmolenmaker . . . . . . 1 

uitdrager . .. ..... . .. . . 7 
vader (binnen) . ... .... 5 
vendumeester ..... ... . I I 

verfwinkel . . . . . . . . . . . . I 

verver . .......... . . . . 9 5 
-, klompenmaker . .. . . 1 

-, lintier . . . .. . ...... 1 

vlaskoper .. . . . . . . . . . . . 2 

vleeshouwer . . . . . . . . . . . II 

voorzanger, schoolmr .. 2 

vroedvrouw .. . . . . . . . . . 1 

waaiermaker . . . . . . . . . . I 

wagenmaker .... . , . . . . 1 

waagmeester . . . . . . . . . . 1 

wever... . ........... . 17 
- , linnenwinkel . ... ... 1 

- , tamboer .. .. . . . . .. 1 

- , zout-, zeepkramer.. I 

wieldraaier . . .. .. ... . . 3 
winkelier .. .. . ........ 3 
witwerker . ..... .. .... I 

wollenaaister . . . . . . . . . 1 

wijnkoper . , . . . . . . . . . . . 10 

- , kruidenier . . .. .... . 
ijzerkramer ... . ..... .. 7 
-, voddenkoper . . .. . . I 

zaadverkoper .... .. . . . 1 

zadelmaker .. .. . .. .. .. 7 
zandverkoper .... . . . .. I 

zeepzieder ........... . 
zeilmaker .. . . . . . . . . . . . 2 

ziekentrooster .. . . . . . . . 1 

zilversInid ..... . ...... 19 
zoutgrossier .. . . . . . . . . . 1 

zout en zeepgrossier . . . 3 
zoutevisverkoper ... .. . 
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8 
V'\ -
V'\ -

zoutkoper ............ 1 

zijdenkousenreder ..... 2 

o ... 

zijde- en lakenwinkel .. . 1 

zijdetwijnder ....... : . 2 
zijdeverver . . . . . . . . . . . 5 1 

zijde-en garenverver. . . . 1 

zijdewerker ........... 4 
-, kommenij ......... 2 

zijdewever . . . . . . . . . . .. 22 

-, brandewijnverk..... 1 

-, chorgiewinkel . . . . . 1 

-, pottenwinkel ...... 1 

-, sitswinkel ......... 2 

-, theeverk........... 1 

, uitdrager ......... 1 
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SD. AANTAL AANGESLAGENEN IN HET FAMILIEGELD 1715, VER

DEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE LEIDEN. 

aardewinkel .. . . . . . . . . . 2 

advocaat ............. 4 1 

apotheker ............ 4 7 
asbaas ............ ~... 2 

baaidrapier ........... 4 
baaireder (gestreepte) . . 1 
baas (stads) .......... 1 

baggerman ........... 2 

bakker ............... 143 4 
-, winkelier ......... 1 
baljuw .............. . 
- (subst.) ........... 1 

banketbakker ......... 3 
barkandrapier .. . . . . . . . 1 

beddenmaker. . . . . . . . . . 1 

beddenwinkel ......... 7 
beeldgieter ........... 1 

beeldhouwer .......... 2 

bereider .............. 3 
- en winkel. ...... ... 1 

besteller v. e. veer.... 1 

bewindh. o.I.e ....... . 
bezemmaker .......... 4 
bidder ............... 1 

BeON.-HIST. JAARBOEK XXIV 

1 
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2 1 1 

I I 
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8 
or) -
-

bierdrager ............ 3 
bierkoper .. . . . . . . . . . . . 4 
biljardmeester .. . . . . .. . I 

blauwverver .......... 2 

bleekverver ........... I 

blikklopster .. . . . . . . . . . I 

blikslager .. . . . . . . . . . . . 6 
bode ................. 7 
-. banketbakker .... . 
boekdrukker . . . . . . . . . . I 

boekhouder ........... I 

boekverkoper ......... 20 

boelhuismeester •...... 
boer ................. I 

boezeldrapier ......... 6 
boezelmaker .......... I 

boezelreder. . . . . . . . . . . . 2 

bommaker............ I 

bontwerker ........... 3 
border................ 2 

borduurtrekker ....... I 

borenmaker .. . . . . . . . . . I 

bostelmaker .. .. .. . .. .. I 

bostelverkoper ........ I 

bouwmeester ......... I 

brander.............. I 

brandewijnverkoper ... 108 
- en tabakverkoper .. I 

broodzetter ........... I 

brouwer ............. . 
brouwersgast ......... 2 

burgemeester ... -..... . 
catechiseermeester ..... I 

chirurgijn .. . . . . . . . . . .. 32 
- (stads) ............ 3 
claviger .............. I 

collecteur ............ . 
commensaalhouder . . . . . 2 

commies ............. 2 

commissaris .......... 3 
- v. e. veer ......... 3 
commissionnair . . . . . . . 2 

concierge ............ . 
conrooier ............. I 

o ... 

6 
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I 

35 
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courantier ........... . 
dekendrapier . . ....... 21 
dekenreder ........... 1 
deurwaarder .......... 1 
dienaar ............... 1 
doctor medicinae . . . . . . 9 
- (stads) ............ 1 
doct. med. en klanderaar 
draaier ............... 6 
drapier ............... 24 
- (driescbaft) ........ 1 
drogist ............... 1 
doorgscbeerder . . . . . . . . 3 
-, brandewijnverk.....1 
-, winkelier ......... 1 
drukker .............. 1 
-, winkelier ......... 1 
fabrikeur ............. 1 
factoor ............... 2 
flemmingreder .. . . . . . . . 1 
franjemaker .. . . . . . . . . . 2 
franje- en garenwinkel, 1 
franse kramer .. . . . . . . . 6 
friseerder . . ........... 2 
fruitverkoper . . . . . . . . . 8 
galonwinkel ., ........ . 
garentwijnder ......... 1 
garenverver .. . . . . . . . . . 3 
garenwinkel ., . . . . . . . . . 2 
- (Brunswijker) .. . . . . . 1 
garen- en bandwinkel.. 6 
glazenmaker .......... 17 
glaswinkel . . . . . . . . . . . . 2 
goudklopper, biersteker. 1 
goudsmid ............. 3 
grafmaker ............ 2 
greindrapier . . . . . . . . . . . 2 
greindroger . .... ...... 2 
greinier............... 2 
greinreder ............ 12 
greinwerker . . . . . . . . . . . 2 
griffier .............. . 
groentenschipper ...... 2 
groentenverkoper . . . . . . 2 
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grutter .............. . 21 4 25 
grutterswinkel ......... 1 1 

haarsnijder ............ 1 ~. 1 

handschoenmaker ..... 2 2 

herbergier . ........... 19 1 20 
hoedenkramer ......... 1 1 
hoedenmaker ......... 7 7 
hoedenwinkel ......... 1 1 

hoeden- en katoenwink. 1 1 

hoedenstoffeerder ...... 2 2 

hoefsmid ............. 1 1 

hoenderverkoper ....... 3 3 
hoofdofficier .......... 1 1 

horlogemaker ......... 5 5 
houtkoper ............... 1 1 

houtkramer ........... 5 5 
houtwerker .............. 1 1 

huurkoetsier .......... 1 I 

huidevetter. molenaar . I I 

impostmeester ., ....... 4 I 5 
inbrenger i.d. B. v. Lening 2 2 
ingenieur . ............. I I 

instrumentmaker ...... 0. I I 2 

juwelier ................ .,I I 

kaardenmaker ......... S I 9 
kaardenzetter .......... 2 2 

kaarsenmaker .......... 6 I 7 
kaarsenwinkel .......... 2 2 

kaartenmaker . 0 ••••••• I I 

kaasdoekreder ....... . . 1 I 

kaasverkoper .......... 14 1 15 
kaatsbaanmeester ...... 2 . 2 

kalkbrander ........... 1 1 

kalkverkoper ........ . 1 I 

kammersbaas 1 
. 

I ......... 
kamslager ............ 3 3 
kantnering. fontange-

maker .0 ............ 1 1 

kapitein ....... 0 f' •••••• 1 3 1 I 2 S 
kappenwinkel ......... I 1 

karmozijnverver ....... I 1 

kassier B. v. Lening .... 1 1 

kastelein ... ....... . . . . I ( . I 

katoendrukker ........ 2 2 
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katoenwinkel .......... 14 14 
kettingpapper e •••••••• 3 3 
kettingscheerder ....... I : X 
kistenmaker .......... X X 

kladschilder ........... 3 3 
klanderaar ........... 2 · :& 

kleedwerker ........... 2 · :& 
kleermaker ............ 35 35 
kleerverkoper ......... 2 2 

klerk ................. 9 9 
klerk, olieverkoper .... X X 
klompenmaker ........ I X 

klopje ............... X I 

knaap v. e. hal . ...... 5 5 
knecht v. h. collegie ... I I 

- v. e. gilde ......... 2 2 

- v. d. hortus ....... I 
~ 

I 

- v. d. postmeester ... I . 1 

- v. e. veer ......... 5 5 
- (meester) v. d. run-

molen .............. 1 I 

knopenmaker ......... 13 13 
- en winkeL ......... I I 

knopenwinkel ......... I I 

koekenbakker ........ .. I5 3 I 19 
koffieverkoper ......... 7 7 
- , schippersknecht ... I I 

koffie- en thee verkoper. 5 · 5 
koffieschenker ......... 3 2 · 5 
koffiewinkel ........... 7 7 
- , kuivenmaakster ... I X 
koffie en theewinkel ... 5 5 
kok ... . .......... , ... 4 4 
kokswinkel. •.......... 1 I 

kommenij ....... . ..... ~ 6 
kommenijwinkel .......... 24 24 
koopman .................. . 34 22 16 15 4 3 3 2 99 
koopvrouw ...... . ..... 2 3 2 3 1 1 · 12 

koordenmaker ......... 1 1 

koperslager .............. 9 9 
korendrager ........... 2 2 

korenkoper .............. 2 2 4 
korenmeter ................. I 1 
koster ....................... 8 8 
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8 
II') -
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kousenmaker ......... \ 2 
kousenreder .... ....... 6 
kousenverkoper. . . . . . . . 2 

kousenverver ......... 1 

kousenwever .... .-. . . . . 1 

kousenwinkel. . . . . . . . .. 10 

kraankruier .. .. .. .. . .. 1 

krankbezoeker .•...... 3 
kripjesreder .. . . . . . . . . . 1 

kruddenier .. .. ........ 21 

kruidenierswinkel ..... 4 
kuiper ............. .. 19 
kuivenmaakster . ...... 2 

kunstschilder ........ . 
kunstverkoper ........ . 
lakenbereider.... ... ... 4 
-, winkel ....... ,..... 1 
-, kruidenierswinkel .. 1 

-, vaantje ........... 1 

o ... 

6 

2 

1 

8 
": ... 

o 
N 

lakendrapier .......... 59 26 10 

lakenmeter. . . . . . . . . . . . 1 

lakenperser ........... I . 

lakenverver .. . . . . . . . . . 1 

lakenwerker .. . . . . . . . . . 1 

lakenwinkel .• • . . . . . . . . 7 2 

- (zijde) ............. 1 

landmeter ............ 1 

lector................ 2 

ledikantmaker . . . . . . . . . 1 

leerbereider ........... 4 
leertouwer . . . . . . . . . . . . 2 1 

leerverkoper ...... .. .. 5 
leraar v. d. Menn., garen 

en bandwinkel . .. ... 1 

lintier . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 

lintverkoper .......... 3 
linnenwerker . . . . . . . . . . 1 

linnenwever .. . . . . . . . . . 2 

linnenwinkel . . . . . . . . .. 16 
linnen- en katoenwinkel 1 

loodgieter .. . . . . . . . . . .. 14 
looier ................ 2 1 

luitenant . ...... .. . ... 1 

- kolonel . . . . . . . . . . . . 1 1 
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lijndraaier .... e ................. I I 

lijstenmaker .................... 2 2 

makelaar ..................... 6 I 7 
mandenmaker ......... 4 4 
mattenverkoper ............ I I 

meelverkoper .......... I I 

melkboer .................... .. 9 9 
messenmaker ................ 2 2 

meter op een haL ..... :z 2 

metselaar ............. . 25 25 

- (stads) .... .................... I I 

metselaar, wijnverkoper. I I 

metselaarsknecht .......... I I 

molenaar ...................... .. 7 7 

- (mout) ........................ 3 3 
molverkoper .................... I I 

molhuis ............................ I . I 

mutseIi'maker .0 ............ .. 3 3 
naaikinderen (houdt) .. 2 2 

nastelingmaker ........ 1 I 

N eurenburgerwinkel. .... 6 6 
noder ter begrafenis ... 5 .' 5 
notaris .................... 0 . 0 .... 7 8 I I 17 

- , procureur ......... I I 

- , stoffenwinkel .. .......... 1 1 

oesterverkoper ................ 3 3 
ontvanger ............ 2 . 2 

opzichterv. d. bibliotheek 1 I 

- v. d. snijkamer ........ I I 

ordinarishouder ........ 4 I 5 
- (franse) .................. .. I ~ I 

organist ............................ 2 2 

orgelmaker ............ I 1 

oudijzerkramer ........ I .1 

overman v. e. gilde . .. 1 I 2 

pachter ............... 3 2 1 6 
pakker, brandewijnverk. I I 

papierverkoper ........ 6 6 
papper . ....... .................. .. 3 3 
pasteibakker ................ 1 I 

pastoor ............... 1 1 I 3 
pedel .... . ......... . .. 1 I 2 

peiler (stads) .............. I I 

peller, gortwinkel .... .. 1 . I 
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pensionaris ..•......... I I 

pensverkoper ............ I I 
perkamentmaker ....... I I 
perser .... .......... .. 6 6 
pikeur ............... I I 
plaatsnijder ........... I I 
pletsdroger ............ I I 

pletsvoUer ............ I I 
pondegoedverkoper ...... I I 
porseleinverkoper ...... 2 2 
- en kofiieverkoper ... I I 
porserskoecht ............ I I 
portier ...... O LO .......... .... 5 5 
postmeester ........•.. X I 
pottenbakker ... ; ...... 1 · 1 
pottenwinkel ......... 2 2 

· wijnverlater ............ 1 I 
praeceptor .. .......... 3 I .. - · garenwinkel ............ I I 

predikant ...... : ...... 8 5 3 2 18 
prenter ............... 2 2 
prentverkoper ..... ) .... 1 1 
priester ................ 2 I 1 .. 
professor ........................ I 3 3 8 2 17 
pruikenmaker . ............... 15 15 
- · tabakverkoper ., ... I I 
rector ............... . I I 

reperateur . ...... ..... I I 

rietmaker ............. 3 3 
roermaker ...................... 1 I 
rokjesdrapier ................ 1 I 

rokkenmaker ................ I I 

roklijfmaker .......... 3 3 
saaidrapier ........... 7 x 8 
saaiperser ............. 2 2 

saaiprenter ............ x I 
saaireder .................... 2 2 
sajetreder ........ ..... I I 
sajetwinkel .................. .. .. .. 
schaarmaker ... . ...... 2 2 
schaarslijper .................. I I 

schaftmeester ................ I I 

scheepmaker .......... 2 2 
schepen .... .. ............ .. ...... 2 X 2 2 3 I I 12 
schermmeester ................ I I 
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schietspoelmaker ........ 
schilder ........... ...... . 
schipper . ...... ....... 
- , fruitverkoper ...... 
- , linnenwinkel ., ..... 
- , vaantje ............. 
- , winkel ............ 
schippersknecbt .......... 
schoenmaker .......... 
- (oude) ................... 
schoenm.gereedsch. verk. 
schoolmeester ................ 
schout ................ 
- (subst.) ......... ....... 
schrobbelaar .0 ................ 
schrobbelaarsbaas ...... 
schrijfmeester 0 . ........ 

schrijfster ............. 
schrijnwerker .......... 
schrijver ........ ... ... 
schuimer .. .. . .. ........ 
schuitvoerder, brandew. 

verkoper ............ 
secretaris ... . .............. 
sitsenwinkel ....... .... 
sjezenverhuurder ........ 
slotenmaker ....... .... 
smid ........ .. ............ 
spekslager .. ... .. . ....... 
spekverkoper .......... 
spekwinkel ........... 
speldenwinkel ......... 
spinner .. .. ....... .... 
spinnersbaas .......... 
spinnerswinkel .. ......... . 
spijkerwinkel ............. 
staalkn. v. d. lakenhal. . 
staalmeester ........... 
steenhouwer ............... 
stoeldraaier ............ 
toelenmaker 
toelenmatter 
toffendrapier 
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s 

.......... 

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

......... 
stoffenreder ............ 
s toffenwinkel .......... 
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stovenverkoopster 1 I 

strengreder .......... . 3 3 
student ............... 2 2 

studenten (houdt) ..... 5 5 
stijf~lverkoopster ..... I I 

suikerbakker .......... 2 I 3 
taalmeester ........... 1 I 

tabakkerver ..... . ..... 1 I 

tabakswinkel ....... ... 5 5 
- · vaantje ... . ...... . 1 I 
tabakverkoper ........ 23 23 

- · brandewijnverk. .... I I ' 

tapper ................ 2 2 
tapijtreedster .......... 1 I 
teerverkoper .......... 1 I 

theeverkoper ......... 1 I 

timmerman ........... 45 2 47 
tinnegieter .......... . 8 I 9 
tollenaar .............. 1 I 

touwwinkel ........... 1 I , 

trijpwerker. inbrenger 1 I 

tuinman .. ... ...... . . 2 2 
turfverkoper .......... I I 

twijnder .............. 1 I 

uitdrager ....... .... . . 10 10 

- · kommenij ......... 1 1 

uitroeper ............. 1 I 

vaandoekreder ........ I 1 2 

vaantje ............... 73 73 
vachtenploter ......... 17 2 2 21 

vader (binnen) .... .... 5 5 
veertigraad .......... . I I I I 2 3 .. 9 
vellenwasser .......... I 1 

ventmeester .... ..... .. 1 1 

verfmaler ............. 2 2 
verfstofverkoper ....... 1 1 2 

\ verfwinkel ............ 2 2 
verver , .... .. .... .. . . 3 1 7 3 1 1 43 
- · garenreder ........ 1 1 

-. koopman ........ . 1 I 
vette.warier ........... 13 13 
vetwinkel ............. 5 5 
visafslager .... ... ..... 1 1 
viskoper ............. 4 1 5 
visverkoper .......... . 2 2 
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vis- en patielverkoper .. I I 

vlasverkoper .......... I I 

vleeshouwer ....... , ... 22 5 I 28 
voerman ...................... 2 2 
voorzanger .................. .. 3 3 
vroedschap .............. I I 2 4 
vroedvrouw ........... 2 '. 2 
waagmeester ... , ...... I I 

wachtmeester ........... .. I I 2 
wafelbakker ......... , . I 1 
wagenmaker .............. '2 2 [ 
wapensnijder ............. I I 

warmoezier ............. .. 36 I 37 
weekerfhuishouder ..... 3 3 
wieldraaier ............ . 5 5 
winkeldochter ... , .. , .. I I 

winkelier ................. . 89 6 95 
- · droogscheerder .. , .. I I 

- in het gros ........... I I 

- (zijdelaken) ........... I I 

winkelknecht .......... 3 3 
witwerker ................... 5 5 
wolkammer ............ . 10 10 

- · kommenij ............. I I 

wolkoper ................. .. 2 I I I 5 
wollenaaister ............ 2 2 
wollengarenmaker ...... 3 3 
wolverver ............. I I 

wijnkoper .... , ... , .... 9 6 2 I 18 
wijnverkoper ............ 3 3 
- (vrijwijn) .0 ......... .. 2 2 

ijker .............. ". I I 

ijzerkramer ............. . 4 I 5 
zadelmaker ............... 3 3 
zeemtouwer ........... 10 I II 

zeemtouwerswinkel ...... 1 I 

zeepzieder ................... 1 I 

zeilmaker ........ , .... 3 3 
ziekentrooster •...... , . 2 2 

zilversmid -.. , ....•.... 17 4 21 
- · porseleinwinkel ..... . I ) . I 

zwaardveger .0 ....... .. • I I 

zijdeverver ................. 1 I 1 

(slot voigt) 



IV 

/ MEMORIE BETREFFENDE DE KOLONIE SURINAME, 

MEDEGEDEELD DOOR EROF. DR ]. G. VAN DILLEN 

De betekenis, die de handel op West-Indie en in het bijzonder 
op Suriname voor Amsterdam in de 18e eeuw heeft gehad, 
kan niet licht worden overschat. Bij de vorming van de Socie
teit van Suriname in 1683 werd Amsterdam deelgenoot voor 
een derde. De bloei van het plantagebednjf begon reeds tijdens 
het gouvemeurschap van Comelis Aerssen van Sommelsdijk 
(1683-1688), toen het aantal suikerplantages van 50 tot 200 
vermeerderde. In 1713, na de plundering en brandschatting der 
kolonie door de Fransen waren er nog slechts 171, doch om
streeks 1737 was - blijkend de kaart van de Lavaux - het 
aantal plant ages voor de cultuur van suiker, koffie en cacao tot 
400 gestegen, terwijl . nog een dertigtal kleinere koffieonder
nemingen in de buurt van Paramaribo te vinden waren. Op de 
kaart van de Leth (1742) worden nog ongeveer zestig kleinere 

( 

"nieuwe landen", gelegen aan den bovenloop van de Comme-
wijne en de Hoer-Helenakreek aangegeven 1). In het midden 
der eeuw bedroeg het aantal plant ages stellig meer · dan 500. 

De te Amstercam - o.a. door bemiddeling van het bankiers
huis Deutz (1753) - gesloten hypotheekleningen vormden een 
steun voor de planters, die tevoren en hogere rente moesten 

I betalen. Op den duur hebben de planters zich echter te diep 
in de schuld gestoken. 

In 1770 was de toestand der kolonie over het algemeen nog 
gunstig. De nieuwe verwoestende aanvallen der Bosnegers om
streeks 1773 hebben echter aan het plantagebedrijf grote schade 
berokkend. Daama is de toestand steeds slechter geworden. 

In het belangrijke rapport van Coetse en Gootenear (1779) 
worden als oorzaken genoemd 2) : I. Dating van de koffieprijs 

1) Vgl. Mr. R. BijIsma, Surinaamsche plantage-inventarissen uit het 
tijdperk 1713-1742, West-Indische Gids. 

I) Een exemplaar van het rapport van Coetse en Gootenaer berust 
in Arch. Burgemrs. Portefeuille Suriname. Gemeente-archief Amsterdam. 
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als gevolg van de grotere productie der Fransen op St. Domingo 
en op andere Antillen. 2. Prijsstijging van slaven, gereedschap
pen en levensmiddelen. 3. Verhoging van assurantiepremies. 
4. Verhoging , van de heffingen ten behoeve der veiligheid van 
2 tot 6%. 5. Stilstand van den handel met Noord-Amerika 
ten gevolge van den opstand der k'olonisten tegen Engeland. 
Tevoren bestond er n.l. een levendig handelsverkeer, waarbij 
suiker, melasse (siroop), koffie, cacao, tabak en indigo geruild 
werden tegen voedingsmiddelen. 

In den bloeitijd vormden suiker, koffie en cacao de voor
naamste exportproducten van Sariname. Eveneens werd, doch 
in klein ere hoeveelheid, tabak, katoen en indigo verbouwd en 
uitgevoerd. . 

Verreweg het grootste deel van den uitvoer ging naar de 
Amsterdamse stapelmarkt. Het groot belang dat Amsterdam 
in de 18e eeuw- toen sommige andere handelstakken achter
uit gingen - bij de vaart op Suriname had, wordt door de 
hierachter volgende memorie op treffende wijze belicht. De 
memorie is niet gedateerd maar stamt blijkens de daarin ge
noemde uitvoercijfers uit den tijd, toen de kolonie het hoogte
punt van bloei nog niet had bereikt. Van de cacao heet het 
immers: "cacao begint thans door Gods zegen oock zodanig te 
accresseeren, dat in den voorledene jaare uyt Suriname is 
overgebragt 164.385 <u; " . In den bloeitijd waren de uitgevoerde 
hoeveelheden - niet aIleen van de cacao maar ook van de koffie 
en de suiker - veel groter dan die welke in de memorie zijn 
vermeld. Dit geeft aanIeiding tot het vermoeden dat de memorie 
ongeveer tussen 1730 en 1740 is opgesteld. J. G. v. D. 

VOORDEELEN DIE DE STAD VAN AMSTERDAM TRECKT 

VAN DE COLONIE VAN SURINAME BUYTEN D' UIJT

DEELINGE OFF AFFGIFTE' DIE SE UYT DE SOCIETEIT 

GENIET BELOPENDE JAARLIJKS OMTRENT 120.000.-

Daar vaaren op Suriname het eene J aar door het andere 
om trent 35 Scheepen. 

Die Scheepen kosten d'eerste rijse dat se in 
zee gebragt werden yder omtrent met haar Es-
quipage a 1 30.000.- & dus voor de 35· . . . . . 1 1.050.000.-
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Op yderschip vaart omtrent 36 man maakt 
over de 35 I260 man. 

De maandgelden van yder schip beloopen 
's maands omtrent t 500: dat is in 12 maanden 
/ 6.000.- & over 35 scheepen.............. " 210.000.-

Deese somma werd door dit scheepsvolk ten 
meesten deele in de tussentijd, dat sy alhier aan 
Iand ledig lopen & haar schip weder werd ge
esquipeert, hier ter Stede geconsumeert & ver
teert, off in Cargasoen verbesteed. 

De scheepen weder in zee zullende werden ge
bragt moet weder een Esquipage zijn van om
trent t 10.000.- 't welk over 35 scheepen uyt-
levert .................................... " 350.000.-

Door deese Esquipagien heeft de stad van Amsterdam dan 
altoos 35 scheepen & 1260 man daar se op tellen kan. 

En van deese Esquipage bestaan de volgende persoonen, als, 
I 

Scheepstimmerluyden . 
Zijlemakers 
Mastemakers 
Houtkopers & Saagmolens 
Ankersmeden 
Geweermakers 
Huystimmerluy 
Metselaars 
Schilders 
Compassemakers 
Boot en Chaloupemakers 
Koperslagers 
Cruydmolens 
.Teerkopers 
Kruydeniers 
Verffverkopers 
Steenbackers 
Vettewariers 
Boter & Ca.3;Skopers 
Vetwyers 
Stockviskopers 



MEMORIE BETREFFENDE DE KOLONIE SURINAME 165 

Erten-, boonen-, gortkopers 
Scheepsbeschuytbackers 
Brouwers 
Wynkopers 
Vleeshouwers 
Varkeslagers 
Sjouwers, schuytevoerders, caagschippers, 
Waterschipsluy, Lootsluyden, s'Landsvuuren & baackens 

etc., etc., etc. 
De voorgemelde scheepen brengen mede omtrent 21.000 

Oxhoofden jaarlijx. 
Y der oxhoofd gecalculeert op 600~, yder 

~ op 5 duyten is dienvolgende yder oxhoofd waard 
I 75·- & komt dus het totale import op .... I 1.575.000.

De vragt die de Rederye daar van treckt a 5 
duyten per It', (die 'k bij oorlogstijden tot 12 

duyten heb gesien) bedraagt................ " 393.750.-

De verdere kosten van provisie der corres
pondenten, waaggeld, waagdragers, pakhuys
huur, schuytvragt, courtage, etc. calculeere 
maar op t 5.- per oxhoofd, & dus.......... " 105.000.-

Bovendien werd het grootste gedeelte dier 
21.000 oxhoofden suycker hier gesleeten en ge
raffineert, waardoor dan alweder sovee! raffi
naderyen als hier ter steede zijn, koomen te be
staan; en door die raffinadery.tn mede de potte
backeryen, kuypers, consumptie yap haar 
knegts etc. ' 

Daarenboven moet van dat geraffineerde goed 
weder waaggeld, arbijdsloon, court age etc., be
taald werden en voorsoverre het buy ten de stad 
en provincie gaat, moeten de convoyen en li
centen daar van werden voldaan. 

Nog brengen die 35 scheepen meede omtrent 
4 millioenen ponden Coffy, dewelke gereeckent 
tegens maar 6 stuyvers per 'ill, komt uyt te leve-
ren een somma van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 1.200.000.

De vragt, gecalculeert tegens, 1 stuyver per 11:, 
gelijk er. thans van betaald werd, bedraagt.... " 200.000.-

/ 
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En moet daarenboven daarvan alweder be
taalt werden Waaggeld, packhuyshuur, cour
tage, arbijdsloon, etc., 

De Cacao begint thans door Gods zegen oock 
sodanig te accresceeren, dat in den voorledene 
jaare uyt Suriname is overgebragt 164385<if , 't 
geen metertijd meer en meer zal toenemen. 

En nu deese 164385'if: gereeckent tegen 8 
stuyvers per 'if:, beloopt.................... " 

mitsgaders de vragt a I stuyver per 'if:. . . . .. " 
sonder nu nog te reeckenen de catoenbanilles, 
hout tot cabinetten en schrijnwercken, gesoute 
limmetjes en limoensap. etc., etc, etc. 

65·754·-
8.219.-

Dus dat die 35 scheepen jaarlyx alhier binnen Amsterdam 
leveren aan Surinaamse producten de waarde van 28 tonnen 
gouds, veertigduysend sevenhondert vier en vijfftig guldens, 
sonder dat daarvoor een duyt gemunt silver werd uytgevoerd 
offff gefabriceerde waaren werden ingevoert, 

te weeten 
aan Suycker ...................... f 1.575.000.-

Coffy ........................ ,,1.200.000.-

Cacao........................ 65.754.-

f 2.840 .754.-

Waarvan voor vragt betaalt werd als voIgt 
van de suycker .......... f 393.750.-

Coffy ............ ,,200.000.-

. Cacao ............" 8.219.- t 601·969·-

f 2.238.755.-

En als men dit product eens reduceert tot een ronde somma 
van 2 millioenen, en dan eens reeckent dat dit is 4 percent in
koomen, zal men bevinden dat het capitaal der besittingen, 
waarvan die 4 percent getrocken werd, komt te bedragen 50 
millioenen guldens dat de Colonie waardig zoude zijn. 

En als men dan nog eens ondersteld dat de meeste planters 
met meer schulden beswaart zijn als haar goederen waard zijn, 
zoude men bynae moeten vaststellen dat deese twee millioenen 
jaarlijks weder tot Amsterdam werden besteed tot inkoop van 
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waarden, die niet alleen tot levensonderhoud werden gerequi
reert, maar selis tot luxe en ostentatie; zijnde thans de darte1-
hyd aldaar soo groot dat verschyde planters aIle haar tafel
gereedschap van silver hebben, schotels, borden en assietten 
alleen uytgesondert. 

Dus dat geen werkman, van wat handwerck hy ook zy, in 
Amsterdam gevonden werd, off hij verdient mede al een stuck 
brood by deese Colonie; jaa al de geene die sig stileeren op de 
producten van ons land en van buy ten 's lands, van ossen en 
koeyen, graanen, erten, boonen, gort, vinden aI mede haar 
bestaan. ' 

Tot renteniers incluys, wijl verschyde van die liedens haar 
gelderen· met goede winst en aan de planters en aan deese 
leveranCiers a deposito kunnen uytsetten. 

Uyt dit alles blijckt van wat voordeel en nut deese Colonie is 
voor het land, dog speciaaI voor de stad Amsterdam, en dat 
offschoon die stad ten uyterste gelegen legt omme deese voor
deelen sovee! doenlijk voor 't gemeen te verklynen en te ver
bergen, omme geen jalousie te verwecken onder anders Staaten, 
provincien off steden, legt er haar nog meer aan gelegen deese 
Colonie en de vaart op en na deselve binnen Amsterdam met alle 
haar vermogens te maintineeren en protegeeren tegens alle 
ondernemingen van die daar tegens iets zoude willen onder
neemen; want die vaart en correspondentie van Amsterdam eens 
verspert zijnde komt soo ligt niet weer, gelijk alomme bekend is. 

KCOH.-IIJST. JAARBOIIK XXIV 

Papieren Bicker. Archiel Burgemeesters. 
Gemeente-archief Amsterdam. 
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MEMORIE BETREFFENDE DEN HANDEL MET SPANJE 

OMSTREEKS 1680, MEDEGEDEELD DOOR PROF. DR. 

J. G. VAN DILLEN 

De Franse titel van deze memorie is feitelijk niet geheel 
juist. De schrijver behandelt niet aIleen het Hollandse aandeel 
maar ook dat van andere naties in het handelsverkeer te Cadiz 
en Sevilla, dat zo belangrijk was in verband met de verdeling 
van het Zuid-Amerikaanse zilver over Europa; in het bijzonder 
gaat hij in op de moelijkheden, · die de Franse kooplieden in 
Spanje ondervonden . 
. De memorie bevestigt de juistheid van de reeds meermalen 

verkondigde opvatting, dat in de laatste decennien der 17e 
eeuw de Hollanders nog een dominerende positie in den Spaan
sen handel innamen; pas in den loop der 18e eeuw zijn zij lang
zamerhand door de Engelsen en Fransen overvleugeld. Interes
sant is ook de mededeling over den bloei der Hollandse zijde
nijverheid in de jaren zeventig, dus nog v66r de komst der 
Refugie's. 

In deze verhandeling wordt de ongunstige toestand van den 
Fransen handel op Spanje niet alleen toegeschreven aan de 
anti-Franse gezindheid der Spanjaarden en aan de Hollandse 
concurrentie, maar ook aan de hoge uitvoerrechten, die in 
Frankrijk werden geheven, en niet het minst aan de stroeve 
en plagerige houding der Franse Douane. Wat dit laatste punt 
betreft roemt de schrijver de in ons land l>etrachte soepelheid 
bij de heffing der in- en uitvoerrechten en stelt bij deze aan 
Frankrijk ten voorbeeld. ' 

Vit het belangrijke werk van Girard blijkt, dat het optimisme 
van den memorieschrijver aangaande de naaste toekomst niet 
in vervulling is gegaan; in de jaren 1682-1686 en 1689-1692 
was de positie van de Franse kooplieden te Cadiz en Sevilla 
nog slechter en onaangenamer dan -tevoren 1). Girard schrijft 

1) Albert Girard, Le commerce fran~ais a ~ville et Cadix au temps 
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den achteruitgang van den Fransen uitvoer naar Spanje in de 
laatste twintig jaren der 17e eeuw niet alleen aan politieke 
maar ook aan economische omstandigheden toe, o.a. aan de 
aflevering van minderwaardige goederen en aan de emigratie 
van vele bekwame Protestantse ondememers en arbeiders. 

De onbekende schrijver der memorie was blijkbaar een aan
zienlijke koopman, die relaties had te St. Malo en die langen 
tijd in Spanje had vertoefd. Aan wien was het stuk gericht? 
De geadresseerde, 9ie als "Monseigneur" wordt aangesproken, 
was een invloedrijke staatsman, die uit eigen gezag den koers 
der Spaanse realen in Frankrijk kon vaststellen. Het ligt voor 
de hand aan Colbert te denken, die in 1680 nog steeds de functie 
van Controleur-general des Finances bekleedde en die in eco
nomische aangelegenheden een zeer grote macht uitoefende. 

]. G. v. D. 

MEMOIRE SUR LE COMMERCE DES HOLLANDAIS DANS 

LES INDES ESPAGNOLES. 

Les Hollandois font a present Ie plus grand commerce d'Es
pagne, et quoyqu'il ne se fabrique pas dans leurs Estats toutes 
les sortes de marchandises qui y sont necessaires tant pour 
l'usage du pays que pour les Indes de la domination des Espag
nols, ils ne laissent pas d'y apporter de tout plus facilement 
et plus abondamment qu'aucune autre nation de l'Europe. 

Ils font ce commerce sans presque rien debourser, leur trafic 
n'estant proprement qu'un echange de leurs epiceries, de leurs 
drogues, de leurs fruits et des manufactures de leur pays, contre 
des marchandises pour l'Espagne et pour d'autres Estats et 
provinces ou ils vont eux m~mes les negocier. 

Depuis quelques annees ils ont entrepris Ie negoce d'Espagne 
avec beaucoup de vigueur, tout Ie monde sc;ait les intrigues 
qu'ils ont eues avec plusieurs gouvememens des Indes pour y 
faire entrer des marchandises sous difierents pretextes. Ils en ont 
receu des ret ours si considerables par ces dernieres flottes et 

des Habsbourg. Contribution a l'~tude du commerce ~tranger en Es
pagne aux XVle et XVIIe siecles. Paris 1932. Zie ook de bespreking 
van dit werk door dr. J. H. Kemkamp in Tijdschr. v. Geschiedenis, 
48e j.g. (1933). p. 419. 
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galions, qu'il est certain que selon la supputation que fen fis 
estant a Cadix au mois d'Octobre dernier, Ie convoy de Pietre 
Constant emporta a la vue de toute I'Europe plus de cinq 
millions d'escus comptant. 

Les Hollandois vont en Flandres acheter les toilles de Brabant, 
la lingerie de Gant, les toilles de Cambray, les serges, les came
lots, les baracans, les bas de Tournay etc. pour lesquelles ils 
donnent en payement des epiceries et plusieurs sortes de mar
chandises qui se fabriquent dans toutes les villes de Hollande. 

lis en font de mesme en France en Angleterre en Italie et 
ailleurs. Outre cela ils font blanchir les cires qu'ils tirent de 
Barbarie, de la mer Baltique et d'autres endroits sur lesquels 
ils ont beaucoup profite depuis diz ou douze ans qu'ils ont 
entrepris ce commerce .. 

Ils fournissent aux Espagnols la mature, les cordages, les 
ancres les voiles et presque tous les apparaux et ustensiles des 
navires et Ie plus souvent les navires mesmes qui servent a 
porter les marchandises aux lndes. 

Outre ces commerces qui leur produisent de si grandes richesses 
ils en font encore d'autres parmy les Espagnols, que nous ne 
connaissons presque pas, par exemple, quoyque ce soit un 
Espagnol qui ait traitte avec Ie Conseil des lndes pour la li
vraison des noirs a la place de Los Grillos, il n'a fait que prester 
son nom a un Genois qui reside a Cadix, lequel en compagnie des 
Hollandois a entrepris de les fournir. 

Mais avant ce traitte et depuis que Los Grillos ne se sont plus 
mesles de ce commerce, ils ont trouve Ie moyen d'en faire passer 
nombre au Perou et en d'autres endroits de l' Amerique meri
dionale d'intel1igence avec les Gouvernemens. 

Le Gouverneur de Cartagene mene prisonnier dans ces derniers 
galions fut d'abord accuse d'en avoir laisse passer 4.000 dans 
son gouvernement que ron avait envoye au nouveau Royaume 
de Sainte Toy, ou ils furent tres bien vendus; ce qui a fait aussy 
qu'il n'est jamais venu tant d'or de ces quartiers la, que par ces 
derniers galions, a cause de la quantite de mines d'or que I'on y 
a decouvertes depuis quelques annees et auxquelles on a em-
I 'I . I P oye es nOlrs. 
Ils negocient vers les costes de Cartagene a peu pres de cette 

maniere. Ils s'entendent avec Ie Gouverneur ou avec quelqu'un 

, 
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• qui ait des maisons de plaisance sur Ie bord de la mer a quelques 
Heues desquelles on peut aisement prendre fond, et par un 
signal qu'ils donnent ils font connaitre qui ils sont, ensuite de 
quoy ceux qui sont a terre vont promptement avertir les mar
chands de Cartag€me qui ont Ie mot, lesquels viennent secre
tement au bord du navire, apportant leur or, leur argent, leurs 
emeraudes et souvent leurs pedes, et ainsy en moins de deux 
heures leur negociation est faite, Ie navire se retire et s'en re
tourne a Curac;ao. 

Tous ces negoces se font sourdement et presque sans que 1'on 
s'en apperc;oive. 

Les Estats de Hollande se maintiendront toujours a cause de la 
liberte de leur commerce et de ce que toutes les autres nations et 
toutes sortes de marchandises sont bien receues chez eux. Cette fa
cilite que 1'on trouve a negocier dans leurs provinces y cause 
l'abondance et donne un grand desir a chacun d'y entreprendre 
des affaires. En effet on peut dire, que la prudence, la discre
tion, la bonne foyet Ie mesnage regnent toujours dans leur trafic. 

Ces dernieres guerres les ont assurement bien fatigues, mais 
si d'un coste ils estoient surcharges par Ie nombre de troupes 
qu'ils estoient obliges d'entretenir pour soutenir et pour ayder a 
faire la guerre c~ntre la France, de 1'autre coste ils ne laissoient 
pas de profiter adroitement de toutes les divisions de l'Europe 
et de faire plus de commerce que qui que ce soit en Espagne et 
aux lndes Occidentales. 

Les Espagnols qui ne juraient alors que par eux et qui ne 
trouvoient rien de bon que ce que leurs navires leur apportoient, 
meprisoient tout ce qui pouvoit venir de la France de l' Angle
terre' et d'ailleurs. 

Les Hollandois firent en ce temps Ia ce qu'ils purent pour 
nous rendre odieux aux Espagnols par les bruits seditieux qu'ils 
semoient de tous cotes capables de faire massacrer Ie premier 
Franc;ois qui auroit ose paroistre dans les rues. 

Ce furent eux qui leur apprirent Ie secret de notre commerce. 
Ils inspirerent ala Cour de Madrid et principalement a Dom Juan 
la volonte de nous persecuter, faisant voir par toutes sortes de 
raisons que la France ne subsistoit que par l'Espagne et que Ie 
moyen de la detruire c'estoit de nous exclure de tout commerce 
avec ce Royaume. 
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II y a environ un an que M. Ie Comte d'Estree sortit de France 
avec queIque escadre de vaisseaux, et comme l'on ne s~ut en 
Espagne, pas plus qu'en France Ie dessein de Sa Majeste Tres 
Chretienne, ny oil ce Vice Amiral avoit ordre d'aller, les HoI
landois nonobstant la paix qui pour ainsy dire ne venoit que 
d'~tre conc1ue, prirent occasion de publier que les Fran~ois 
estoient alles au devant de la flotte et des galions. Par ces bruits 
seditieux ils penserent nous causer des suites facheuses de pat 
de I,l.. Jestois alors en Espagne oil je fis ce que je pus pour per
suader les Espagnois du contraire. ( 

A l' egard des Anglois ils ne font en Espagne presque auctin 
commerce que de leurs marchandises qui consistent principaIe
ment en bajettes 1) et en plusieurs autres sortes de lainages, en 
bas de soye, en poivre, en benjouin et en drogues, 'mais les 
Anglois se sont mis en une si mauvaise reputation partout que 
I'on ne negocie a present avec eux que par necessite et en trem
blant. 

Depuis quelques annees ils ont donne !'invention aux Cana
riens d'aller negocier aux Indes en marchandises sous pretexte 
d'y porter des vins et des autres fruits des Isles qu'ils ont Ia 
liberte d'y aller vendre. IIs remplissoient par exemple cent pipes 
de vin effectives et cent pipes de toutes sortes des marchandises 
qui pas~oient toutes pour pipes de vin, ce qui leur a produit un 
tres grand profit. 

Les Hambourgeois ont entrepris aussy Ie negoce d'Espagne 
depuis quelque temps, avec une vigueur extraordinaire, ils vont 
a I'imitation des Hollandois de port en port ramasser tout ce qui 
est propre pour ce pays. I1s y ont introduit plusieurs sortes de 
toilles d' Allemagne et 'de Danemark qui ont eu assez de debit 
aux Indes. 

La Republique de Genes est l'Estat qui y fait a present Ie 
plus d'affaires apres les Hollandois, elle y envoye de toutes ses 
marchandises fines qui se fabriquent en Italie. Elle fournit Ie 
papier et comme cette Republique est Ie canal par oil passe tout 
I'argent que l'Espagne remet dans ses Royaumes d'Italie et 
qu'elle se maiIitient toujours dans une etroite union avec Ies 

1) 11 s'en consomme une si grande quantite en Espagne et aux Indes. 
que ce commerce seul suffirot pour enrichir tout un Estat. - Met .,ba
jettes" wordt waarschijnlijk baai bedoeld (v. D.). 
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Espagnols, cela fait que les navires de Genes sont agreablement 
re~eus a Cadix, et on peut dire qu'on leur fait plus d'honneur 
qu'a aucun autre vaisseau de quelque Estat qu'll soit. 

A regard du negoce que la France fait presentem~t en Es
pagne il n'est plus si considerable qu'll etoit avant et un peu 
apres la paix des Pyrenees. Depuis ces guerres nos toilles et 
nos autres manufactures ant ete si surchargees de frais et 
d'indultes tant en Espagne qu'aux Indes a cause de la contra
vention, que les Indiens ont mieux aime se jetter du coste des 
toilles du Nord, que d' employer leur argent a nos marchandises 
que les frais enchCrissoient de 40 ou 50 pour cent. 

Ce n' est pas que nos toilles ne soient incomparablement 
meilleures que toutes celles qui se fabriquent ailleurs. Les 
Espagnols l'avouent eux mesmes, mais ils ant toujours craint de 
s' en charger a cause des impositions que l' on y a mis dessus 
pendant la guerre. 

Les negocians Fran~ois ant assurement eli de grands malheurs 
depuis 8 ou 10 annees, principalement en Espagne et aux 
lndes de la domination des Espagnols. 

Les affaires alloient assezbien avant les premieres guerres de 
Flandres, mais depuis ce temps-Ia Ie commerce leur a si mal 
succede que ron n'a presque vu que pertes qu'ils ont faites sur 
terre et sur mer, que saisies et confiscations de leurs biens, qu' 
absences et que faillites. 

Ces disgrAces qui leur sont arrivees coup sur coup ont oste a 
plusieurs Ie po~voir de rien entreprendre davant age ; la pluspart 
en sont morts d'affiiction, et beaucoup d'autres se trouvent 
reduits a n'avoir pas du pain. Les marchandises sont venues a 
si bas prix en France que cela surprend. Les toilles de Rouen 
qui valoient couramment 140 et ISO francs les cent aulnes ne 
valent plus que 90 et 100 francs et ainsy du reste. 

Cependant les droits de sortie des manufactures sont toujours 
les mesmes et ne sont point diminues. Outre cela on trouve 
tant de rigueur parmy les fermiers generaux que les negocians 
apprehendent toujours lorsqu'ils sont obliges d'aller dans les 
douanes pour y acquiter leurs marchandises. 

Les nations voisines ont contrefait nos marchandises pour se ven
ger de nous, et les ont reduit part out a si peu de choses que nous ne 
~avons presque plus ou envoyer pour y faire quelque profit. 
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Le chagrin qu'elles ont eli de ce que nous avons deffendu 
leurs manufactures, leur a donne lieu de dMfendre les nostres 
reciproquement et d'en faire fabriquer chez eux. 

Les Hollandois par exemple ne tiroient point de brocards de 
rubans et autres soieries que de France; presentement ils en font 

I 

fabriquer une si grande quantite qu'apres s'en- ~tre fournis 
suffisamment, ils en fournissent encore l'Espagne et Ie Portugal. 

On a donne depuis peu des commissions en Angleterre pour 
y faire fabriquer des chapeaux de castor pour l'Espagne et pour 
les lndes. Autrefois les Anglois n'en usoient point d'autres que 
de ceux qui se fabricaient en France; mais ils les ont deffendus 
depuis. 

La liberte du commerce est si necessaire pour Ie bien d'un 
Estat, quelque grand et puissant qu'il soit, qu'il seroit a sou
haiter qu'elle y fftt toujours maintenue. Les Hollandois ne 
s'enrichissent que par Ie bon accueil qu'ils font a tous ceux qui 
vont negocier dans leurs provinces. Toutes sortes de marchan
dises y sont bien recelies. On trouve mesme des douceurs dans 
leurs douanes que nous ne trouvons point dans les nostres. 

lSi nous voulons par exemple faire entrer ou sortir des mar
chandises, les Commis des bureaux ne se fient point a nos de
clarations, a nos certificats, ny mesme a nos factures. Ils veulent 
tout voir, tout ouvrir et tout visiter, 'se souciant peu de gaster la 
marchandise. 

Il ne seroit pas besoin que nous fussions traittes de la sorte en 
Espagne ny ailleurs. Si on y apportoit les mesmes severites, on 
renonceroit bientot a tous les negoces que ron y pourroit faire. 
Ce n'est pas que j'approuve ces trop grandes facilites. Je scay 
bien que Ie plus sincere des hommes pourroit peut-etre enfin en 
abuser, mais au moins on devroit quelquefois distinguer ceux que 
l'on croiroit n'estre pas capables de donner de fausses decla
rations, d'avec ceux dont on a souvent lieu de tout craindre. 

Les rigueurs de la douane de Paris nous contraignent d'en
voyer nos marchandises hors du Royaume, sous de simples 
declarations, plustot que d'avoir Ie deplaisir de voir detaire les. 
paquets que nous avons plies avec tant de peine, et cela avec 
d'autant plus de raison que souvent apres les avoir acquittees. 
icy, on ne laisse pas encore de les ouvrir aux autres bureaux. 

La pluspart des Visiteurs sont si malhonnestes qu'il faudroit 

) I 

/ 
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les avoir eprouves comme nous, pour jiiger du chagrin qu'ils nous 
donnent lorsqu'il faut que nous passions par leurs mains. 

Cependant si on consideroit que ce n'est que Ie commerce qui 
grossit tous Ies jours Ies revenus de Ia Doiiane, on auroit plus 
d'egards pour nous que 1'0n n'a dans tous les bureaux ou passent 
nos marchandises. Car ce sont les negocians qui risquent leurs 
biens, leur honneur et leur vie pour tascher d'apporter l'abon
dance et la richesse dans I'Estat ou ils sont etablis. 

La restriction des droits de sortie que j'ay pris Ia liberte de 
vous demander sur toutes Ies marchandises pour l'Espagne et 
pour Ie Portugal n'est pas assurement une demande' qui puisse 
faire aucun prejudice ny au Roy ny a ses fermiers. Au contraire, 
a considerer la chose par elle mesme cette restriction ne peut 
estre que tres avantageuse a I'Estat, quand mesme cela dimi
nueroit en quelque fayon Ie prix des cinq grosses fermes; parce 
que Ie commerce bien soutenu et favorise de Ia generosite du 
Prince peut attirer en France la plus grande partie des richesses 
qui se ttouvent presentement repandiies dans l'Europe. 

Si Sa Majeste accorde des privileges aux negocians tels que 
1'0n peut raisonnablement les esperer de sa bonte, il est sans 
doute- que chacun se portant d'emulation a negocier de tous 
costes, Ia France deviendra comme Ie centre des plus belles 
affaires du monde. Car enfin tout Ie bien d'un estat ne roule que 
sur Ie plus ou moins de negoce qui s'y fait. 

Les Franc;ois sont industrieux et laborieux; chaque ville de 
France a ses manufactures particulieres, si on donne une fois 
de Ia facilite pour Ia sortie de nos fabriques, il n'y a pas de doute 
que cela diminuant Ie prix des marchandises, Ies Etrangers 
prendront plaisir de nous en commettre et d'en venir acheter. 

Quand nous nous proposons d'envoyer par exemple une caisse 
de brocards d'or et d'argent en Espagne qui coustera a Tours ou 
a Lyon environ 1000 escus, la premiere chose qui nous fait de 
la peine et qui mesme est capable de nous detourner de rien 
envoyer aux pays etrangers, ce sont les droits qu'il faut que nous 
deboursions pour cette caisse, qui monteront d'abord a plus de , 
200 1). Si ces droits estoient restraints a la moitie, ou a 
quelque chose de moins, nous ne hesiterions point d'en faire 

1) Zie p. 176, D. I. 
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l'envoy et mesme nous nous y porterions avec plaisir. La plus 
grande partie des soyes se tirent d'Italie; elles coustent de grands 
frais depuis Ie lieux OU on les achete jusques OU on les doit employer 
sans compter les droits d'entree. C'est pourquoy les etoffes qui 
se fabriquent en Italie et que ron porte en Espagne et de tous 
costes ruinent entierement celles qui se fabriquent en France, 
parce que les Italiens les peuvent donner a meilleur compte que 
nous. 

Plusieurs Espagnols souhaiteroient que ron entreprit en France 
la fabrique de certaines marchandises dont j'ai porte les echan
tillons, mais il nous est impossible de les pouvoir faire au prix 
de celles qu'ils tirent d'Italie et d'ailleurs. Vous eutes la bonte 
Monseigneur de permettre l'esposition des reaux d'Espagne de 
poids a un escu, cette liberte en attira une si grande quantite en 
France que dans un sac de IOOO 1) il s'en trouvoit quelquefois 
pres de la moitie. Le cours que vous donnMes a. ces especes 
facilitoit beaucoup la negociation, principalement en Espagne. 
Les Franc;ois ne se trouvoient plus dans l'embarras de les faire 
transporter dans d'autres Estats, ou eUes avoient plus de 
valeur que dans ce Royaume cy. Lorsque j'estois a Cadix j'y ay 
vii plusieurs lettres que ron y ecrivit de France et d'autres en
droits qui recommandoient expressement de ne point envoyer 
aucunes especes en France a cause du peu de valeur qu'elles y 
avoient. 

Lorsqu'une marchandise est bonne dans un pays chacun 
s'empresse d'y en envoyer. Les reaux valoient un escu en 
France, les Anglois, les Hollandois, les Fran~ois et mesme les 
Espagnols trouvoient leur compte a y en envoyer beaucoup. On 
souhaiteroit done, Monseigneur, avoir une pleine liberte de faire 
venir en France de toutes sortes de manufactures en ne payant 
que les anciens droits sans considerer si ces marchandises peu
vent faire tort ou non a celles qui se fabriquent dans notre Roy
aume. On scait assez bien discerner ce qui est beau d'avec ce qui 
ne l' est pas. Par exemple un point de France est plus estime en 
France et en Italie, qu'un point de Venise, de Genes et d'ailleurs. 

Ceux qui desirent une tapisserie d' Auvergne ou des Gobelins. 

1) In het manuscript staat op deze beide plaatsen een onduidelijk, 
teken, dat waarschijn1ijk escus moet beduiden. 
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ne se soucieront point d'en avoir d'Oudenarde ny d'Anvers, 
chacun agit aujourd'hui seion son caprice. Si un homme se met 
dans l'esprit de vouloir meubler sa chambre d'une tenture de 
Flandres quelque chose qu'elle coute, il se dennera cette satis
faction quand il devroit s'incommoder. 

Ainsi Monseigneur, les grands droits imposes sur quelque 
marchandise que ce soit n'empeschent point que chacun ne 
passe sa fantaisie. 

Vous ~tes deja tout prevenu que les Fran~ois plus qu'aucune 
autre nation ont toujours plus de penchant pour les choses 
rares ou deffendiies, que pour celles qui leur sont plus com
munes, quoy que plus belles, plus riches et a plus juste prix. 
De sorte que s'il leur etait libre par la modification des droits 
de trafiquer en toutes sortes de marchandises, ceia produiroit 
deux effets qui paroissent assez avantageux, l'un qu'ils donne
roient sans passion dans ce qu'il y auroit de meilleur, et l'autre 
qu'il se feroit plus d'affaires en France, les etrangers pouvant 
plus librement y faire passer leurs manufactures. 

Les Franoois etablis en Espagne ont toujours mille discussions 
avec les officiers de la Contratation 1) et avec les Gouverneurs 
pour des sujets qui n'en vallent pas la peine. 

Cependant ces choses ne laissent pas de les troubler dans leur 
negoce, et comme ils n'ont point d'autre recours qu'a l'am
bassadeur de France, qui d'une parole peut d'abord leur faire 
justice a la Cour, il seroit de la derniere consequence que 
Sa Majeste donnast Ia dessus des ordres bien precis a -ses am
bassadeurs de ne jamais negliger aucune affaire qui leur pour
roit estre recommandee par nos negocians de par de lao Car de 
demander que les Espagnols nous maintiennent dans nos pri
vileges, il seroit comme inutile d'en faire parler a Sa Majeste 
Catholique puisque rarement Elle improuve les violences et les 
injustices que ron nous fait a Cadix et a Seville en temps de 
paix ou en temps de guerre. Elle les desavoiie bien, mais jamais 
Elle n'ordonne d'en faire faire reparation. 

L'escadre de M. de Chateau Renault fit un tres bon effet a. 
Carux lors de l'arrivee de la £lotte et des gallions; si de temps 
en temps Ie Roy y envoyoit quelques navires de guerre, cela ne 

1) De Casa de Coni:ratacion was de te Sevilla gevestigde directie van 
den handel op de koloniOn. 
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pourroit que faire un bien tres considerable a notre commerce. 
Les Tripolins et les Saletins nous donnent quelquefois des 

sujets de mortification, les mesmes navires qui seroient destines 
pour Cadix pourroient par mesme moyen empescher les insultes 
de ces corsaires. Au reste, Monseigneur, je vous diray que nous 
commenc;ons un peu a nous mettre en train du coste d'Espagne. 
Nous esperons que si Dieu nous conserve la paix encore quel
ques annees, nous y ferons fleurir nostre commerce mieux que 
nous n'avons encore fait. 

]'ai pris la liberte de vou~ informer comme i1 s'est fait depuis 
peu de gran des societes a Saint Malo pour Ie negoce d'Espagne 
et des Indes, dans lesquelles ou m'a interesse. II seroit seulement 
a souhaiter que vous prissiez la peine d'ecrire une lettre pour 
tous les negocians FranlYois qui sont a Cadix, a Seville et au 
port Sainte Marie, afin de les engager a vivre dans l'union et a 
fixer toujours un prix a leurs marchandises a l'el'emple des 
Anglois et des Hollandois. Cette lettre fera sans doute un bon 
effet. Si vous me faites l'honneur de me la confier j'auray soin 
de l'adresser a des personnes qui ne manqueront pas de faire 
connoistre aux autres la bonte que vous avez pour eux. 

A Paris Ie 28 Mars 1680. 

Aff. Etrang. Corresp. Polito Hollande-SuppIement 7 28 Mars 
1680 fo. 216-229. 
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LEIDSE PROFESSOREN EN HET AUTEURSRECHT IN 

DE ACHTTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD DOOR 

DR 1. H. VAN EEGHEN 

De Beaufort maakt in zijn dissertatie 1) over het auteursrecht 
onderscheid tussen het eigenlijke auteursrecht, het recht van de 
voortbrenger oyer de exploitatie van intellectuele producten 
uitsluitend te beschikken, een vermogensrecht, en het recht van 
de schrijver op zijn niet uitgegeven geschriften, een persoonlijk
heidsrecht, dat moet dienen ter bescherming van de persoonlijk
heid des auteurs tegen ongewenste openbaarmaking. In zijn 
historische inleiding vermeldt hij een placaat van de Staten van 
Holland van 30 April I728, dat aan de Leidse professoren en 
verdere lidmaten der universiteit het laatste recht ve.rleende. 
Hij spreekt daarbij het vermoeden uit, dat dit placaat niet moet 
worden beschouwd als de erkenning van een bestaand recht, maar 
als een uitzonderingsmaatregel. 

Dit vermoeden wordt bewaarheid door de verschillende 
stukken, die zich bevinden in de archieven van de instanties, 
die zich voor en tegen dit placaat hebben beijverd, de Senaat 
van de Leidse Universiteit en het Amsterdamse boekverkopers
gilde 2). Daar de hier verkondigde meningen merkwaardig zijn 
voor de weinig bekende geschiedenis . van de opvattingen over 
het auteursrecht tijdens de Republiek en daar de totstand
koming van dit placaat enig licht werpt op de wijze van wet-

1) H.L. de Beaufort, Het auteursrecht in het Nederlandsche en inter
nationale recht (Utrecht 1909). 

I) Die van de Leidse instanties zijn gedeeltelijk uitgegeven door Dr. 
P. C. Molhuysen in de Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Uni
versiteit, V, 1725-1765 (R. G. P. 1921). De stukken uit het Amsterdamse 
gildearchief, berustende in de bibliotheek van de Vereniging ter Bevorde
ring van de Belangen des Boekhandels, bevinden zich in een bundel van 
"oude requesten, die nog eens te pas kunnen komen". In de archieven 
van de Staten van Holland, de stad Amsterdam, Haarlem etc. is over 
dl'ze zaak niets te Vinden. 
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geving in die tijden, wi! ik hier een beschrijving daarvan laten 
volgen. 

Professoren waren uiteraard zeer speciaal aan het gevaar 
blootgesteld hun werken zonder hun toestemming te zien ver
schijnen, daar zij door het geven van colleges hun werk openbaar 
maakten, terwijl toen de enige afdoende wijze om zijn voort
brengselen uit de handen van boekverkopers 1) te houden bestond 
in het angstvallig geheim houden van het manuscript. 

Hoe beroemder een professor, des te meer had hij te lijden van 
het uitgeven van zijn dictaten door onbevoegden. Het wekt 
dan ook geen verbazing, dat de alombekende Boerhaave - de 
Boerhaave Europa -, door dit euvel tot wanhoop gebracht, 
de promotor van het bovengenoemde placaat is geweest. In het 
buitenland waren zijn dictaten al vele malen zonder zijn toe
stemming in druk verschenen, waartegen hij weinig kon be
ginnen, maar toen ook een Haarlems 2) drukker zich aan dit 
feit schuldig maakte, plaatste hij in de Leidse Courant van 
9 October 1726 een advertentie. (Bijlage I). 

Dit was toen de orthodoxe wijze van protesteren voor ver
ongelijkte auteurs. Boerhaave liet het ditmaal echter niet hierbij. 
Op 25 October 1726 bracht hij de zaak ter sprake in de senaats
vergadering van de professoren; op zijn vraag of er niet iets 
tegen te doen zou zijn, werd besloten een request in te dienen 
bij de Staten van Holland. De rector magnificus, professor 
B. S. Albinus, en de secretaris, professor F. Fabricius, werden 
belast met het opstellen van dit request. Reeds de volgende 
dag kon de Senaat het concept (Bijlage 2) goedkeuren. Voordat 
het aan de Staten werd aangeboden, ging Fabricius er mee 
naar het College van Curatoren van de Universiteit om zich te 
verzekeren van hun steun, welke direct werd toegezegd. Hiema 
bracht de secretaris persoonlijk het request aan de raadpensio
naris, die hem beloofde de zaak, voor zover in zijn macht, te 
zullen bevorderen. Het request was opgesteld door een medicus 
en theoloog, waarvan het de sporen draagt; aan duidelijkheid 
laat het namelijk nogal wat te wensen over# Door de toevoeging 
van de woorden "als anders" ontstaat twijfel of alle werken van 

1) Boekverkopers waren toen bijna zonder uitzondering tevens uit-
gevers. .... 

I) Blijkens een aantekening in het gildearchief te Amsterdam. 
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professoren worden bedoeld of aIleen de collegestof. Ook de uit
legging van de zinsnede "die de aucteuren, of zelve, of hunne 
nabestaande voor de haren niet erkennen" zou in de praktijk 
ongetwijfeld moeilijkheden opgeleverd hebben. Hoe het zij, 
zeker is, dat wat hier gevraagd werd, uitsluitend een persoonlijk
heidsrecht was, niet een eigenlijk auteursrecht, al moge dit er 
dan althans voor de eerste uitgaaf uit voortgevloeid zijn 1. 

Het request werd op 27 November 1726 door de Staten in 
handen gesteld "van de Heeren Gedeputeerden der stad Haarlem, 
en andere haar Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot de zaaken 
van de Justitie om dezelve te examineeren, en te dienen van 
haare consideratien en advis". Op 21 December berichtte 
Fabricius in de senaatsvergadering, dat ~ij het request bij de 
Haagse instanties had weggehaald en overhalldigd aan Adolph 
Visscher 2), de pensionaris van Haarlem, die op zich had ge
nomen er voor te zorgen, dat dit in het eerstkomende besogne 
zou worden behandeld. In Visscher vond de universiteit een 
warm voorstander van haar zaak. De Haarlemse boekdrukkerijen 
waren van weinig betekenis en daardoor kon hij zonder de 
belangen van zijn stad te schaden het request van de Leidse 
professoren op aIle mogelijke wijzen steunen. Op 4 J anuari 1727 

zond hij de secretaris van de senaat een door hem opgesteld 
concept placaat (Bijlage 3) met verzoek om bericht, of de 
Leidse professoren het hiermee eens waren. 

Het merkwaardige van dit concept is, dat het vee! verder 
gaat dan de eisen, door professoren in hun request gesteld. De 
onduidelijkheid van het "als anders" wordt opgeheven, doordat 
hier gesprokeh wordt van "boeken", dus alle werken zonder 
onderscheid. Het belangrijkste is echter, dat dit concept, dat 

• 
1) Waar er geen auteursrecht bestond, zou immers de toestemming, 

vereist door het "persoonlijkheidsrecht", dat bier gevraagd werd, mee
brengen, dat de auteur door voorwaarden aan zijn toestemming te ver
binden over de exploitatie van zijn' werk kon bescbikken. Uit het request 
blijkt niet, of men bedoelde, dat de auteur door een verbeterde of ver
meerderde druk van een van zij'n werken te geven de oorspronkelijke druk 
biermee niet meer voor de zijne erkende, waarvan afhing of het geven 
van een herdruk of nadruk strafbaar zou zijn. 

I) Adolph Visscher, geboren midden 17de eeuw te Rotterdam, stond 
wegens zijn bekwaamheden hoog aangeschreven bij Van Slingeland en 
ontving verschillende officiiHe opdrachten (Biogr. Woordenboek Van der 
Aa). 

./ 
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voor elke uitgaaf de toestemming eiste, een eeuwig persoonlijk
heidsrecht gaf, waaruit in praktijk een eeuwig auteursrecht 
voortvloeide, althans voor zover gebruik gemaakt werd van de 
naam van de auteur. Want weI stond het vrij iemands werken 
uit te geven, wanneer de naam niet genoemd werd. 

Zoals te begrijpen is, hadden de professoren niets aan te 
merken op het concept van de Haarlemse pensionaris. Vol 
verwachting zagen zij nu de beslissing van het besogn~ tegemoet. 

Niet aile gedeputeerden waren echter zo makkelijk voor de 
zaak te winnen als de Haarlemse. Op 2I Januari I727 moest de 
rector magnificus in de senaatsvergadering meedelen, dat 
volgens zeggen het request in het besogne van 8 J anuari was 
overgenomen, nog wel door de i:edeputeerden van Leiden, en 
daarna gezonden was aan overlieden van het boekverkopers
gilde van Leiden om advies, die zoals het gerucht wilde daartegen 
zouden opponeren (Bijlage 4). Wat nute doen? Besloten werd 
de secretaris naar de burgemeesters af te vaardigen om die in 
herinnering te brengen, dat het request met hun instemming was 
ingediend. Reeds de volgende dag kweet de secretaris zich van 
zijn taak. Bevredigend verliep dit bezoek echter niet, zoals 
blijkt uit het verslag door de secretaris in de senaatsvergadering 
van 23 Januari uitgebracht: Op zijn verzoek om de toegezegde 
steun te verlenen en de boekverkopers het zwijgen op te leggen 
was het enige antwoord, door de pensionaris der stad, Marcus, 
gegeven, dat de senaat onjuist was ingelicht, dat het request 
zou zijn overgenomen. Nu besloot de senaat zich te wenden tot 
de curatoren en op 27 Januari I727 verzond hij een brief, waarin 
het verloop van zaken precies werd uiteengezet en gevraagd om 
inlossing van de belofte tot hulp, "considereerende, dat se dus 
in haer billijk en ongeinteresseert versoek, enkelijk tendeerende 
om meesters van haer eygendom te blijven, worden onderworpen 
(gelijk ook indirectelijk eenigsints het hooge gesag van de Heeren 
Curateuren en Burgemeesteren) aan het oordeel en chicanes van 
eenige baatsoekende boekverkoopers". Blijkens de notulen 
van curatoren van I Februari I727 (Bijlage 5) hadden de burge
meesters de belangen van twee groepen van ingezetenen van 
hun stad tegen elkaar afgewogen en waren die der universiteit 
zwaarder bevonden dan die der boekverkopers. De kansen van 
inwilliging van het request stonden dus voor de universiteit, 
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wat de Leidse gedeputeerden betreft, gunstig; maar helaas was 
de stad Leiden niet de enige en zeker ook niet de gevaarlijkste 
tegenstander van hetplacaat geweest, zoals uit het volgende 
zal blijken. 

Het grote Amsterdamse boekverkopersgilde was in de pro
vincie Holland door de ruggesteun van zijn stad zeer invloedrijk, 
wat o.a. bij het vergeven van privileges dikwijls was gebleken. 
Een eigenlijk auteursrecht kenden de Staten van Holland niet; 
weI echter, zoals De Beaufort aantoont, een zekere vorm van 
copierecht, dat wil zeggen het uitsluitend recht een werk door 
de druk gemeen te maken. Hiertoe kon men van de Staten voor 
een bepaald aantal jaren - het waren er in deze tijd meestal 
15 - een privilege verkrijgen, waaraan als enige kosten ver
bonden waren het zegel voor het request en de verplichting een 
exemplaar van het werk te leveren aan de Lei~se universiteits
bibliotheek. Lang niet voor aIle werken werd zo een privilege 
aangevraagd; alleen voor zeer kostbare en gezochte boeken 
ging men er toe over. Oorspronkelijk beoogde men ongetwijfeld 
uitsluitend met deze privileges de drukker of uitgever te be
hoeden tegen nadruk. Later werd het echter ook voor de auteurs 
mogelijk, privileges aan te vragen en hierin von den zij een 
middel om hun werk zelf te kunnen exploiteren gedurende een 
aantal jaren, dat bijna altijd bij hernieuwde aanvraag om pri
vilege werd verlengd 1). 

Geheel zonder bescherming waren de auteurs dus niet. Bij de 
stukken in het Amsterdamse giidearchief is een groot aantal 
requesten betreffende privileges bewaard, waarover de over
lieden advies moesten uitbrengen. Wat de verzoeken van 
schrijvers om privileges aangaat, over het algemeen vonden 
de overlieden het niet wenselijk, dat niet-gildeleden een privilege 
verkregen. Zo schreven zij op 12 Juni 1714 naar aanieiding van 
een request van Doctor J. Gliising 2): "Dat onses oordeeis aan 
niemant behoorden enige previlegie over eenig boeck toege
staan te werden als aan die genen die gequalificeert sijn, om 

1} Ten onrechte zegt De Beaufort, dat het verkrijgen van een privilege 
door een auteur voornamelijk geschiedde in gevallen, waar deze tevens 
uitgever was {bIz. 18} . 

I} Joannes Melchior Gliising. geboren Oldenburg 1661/1662, student 
te Utrecht, medisch doctor te Amsterdam. 
ECON. ·HIST. JAARBOEK XXIV 

L 
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boecken te mogen drucken, want de wette in alle onse steeden 
vaststellende, dat niemant boecken drucken oft verkopen mag, 
als die geene die een van beide beboorlijck geleert beeft, en ten 
dien einde zekere jaren lang bij een gequalificeert meester beeft 
gewoont. Zoo scbijnt bet contradictoir, dat aan iemant privilegie 
sal werden vergunt om te drucken en te verkoopen, die volgens 
de wett bet selve niet doen mogt, want de previlegien niet 

. worden gegeven, om een autbeur te qualificeeren tot bet drucken, 
maar enckelt om het nadrucken te beletten" 1). Op 10 Februari 
1721 brachten zij naar aanleiding van een verzoek van Langendijk 
om privilege op zijn gedichten het volgende advies uit: "Dat de 
privilegie door een autbeur versogt zij strijdig tegens 't interest 
van de boekverkopers in 't gemeen en yder derselve in 't by
sonder, also 't in de band van sodanigen autheur soude zijn den 
boekverkoper te konnen quellen; als die na sijn goedvinden 
sijne werken bij anderen soude konnen laten drukken, terwijl 
d'eerste nog met onverkogte exemplaren beset b1eef" 2). 

Dit was echter het oordeel van de boekverkopers, maar niet 
van de Staten, zoals zij getoond hadden door een placaat van 
9 J anuari 1686 naar aanleiding van een verzoek om privilege 
(Bijlage 6). De Staten hadden trouwens in praktijk al eerder 
getoond andere opvattingen te huldigen dan de boekverkopers 
door privileges aan auteurs te geven; er is zelfs een geval bekend, 
waarin de auteur een buitenlander was 8). Ze zijn waarschijnlijk 
in verband met de algemene mening, die beinvloed werd door bet 
bewustzijn van bet onrechtvaardige in de volkomen machte
loosbeid van de auteurs om hun eigen werken te exploiteren, 
er toe overgegaan, in afwijking van het oorspronkelijke doel der 
privileges, deze ook voor auteurs verkrijgbaar te stellen. 

Het Amsterdamse gilde beeft zicb dan ook meestal met 
weinig succes verzet tegen bet verwerven van privileges door 
schrijvers. Over het algemeen moesten ze erin toestemmen, als 
door een auteur privilege gevraagd werd op een met name ge
noemd boek. Toen Isaac Ie Long octrooi vroeg op zijn Traite de 

1) Archief boekverkopersgilde Amsterdam 62I1 bi. 81. 
I) M. M. Kleerkooper en W. P. van Stockum Jr., De boekhandel te 

Amsterdam voom;uneIijk in de zeventiende eeuw ('S Gravenhage 1914-
1916), bIz. 1301. 

3) Kleerkooper-Van Stockum, 1014. 
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Commerce en op al zijn werken, die hij "alreede gemaakt en 
gereed heeft, of nog verder sal komeIi te maaken en op te stel
len" 1), verklaarden op 18 Augustus 1718 de overlieden, dat 
gebleken was, dat niemand schade zou hebben bij het verlenen -
van een privilege ophet Traite "dog de overluyden geeven aan 
haar Ed. Groot Agtbaarheeden met veel onderdanigheidt in 
bedenken, dat dit request (ten opzigte van de werken van den 
suppliant) zeer generaal is; en de gedagten van haer Ed. Gr. 
Mogende veeltijds weI derwaards zijn geloopen, dat op ieder 
boeck een destincte privilegie moest werden verzogt". Hevige 
opwinding veroorzaakte in 1707 het request van Johannes 
d'Outreyn, predikant en professor te Dordrecht, om een gene
raal privilege op al zijn werken. Vooral de Leidse boekver
kopers hebben hiertegen geageerd, natuurlijk trouw gesteund 
door hun Amsterdamse collega's. De correspondentie hierover 
tussen de beide gilden werpt een aardig licht op de ideeen der 
toenmalige boekverkopers. Zo schreven de Leidenaars o.a. 
"nademaal als een auteur zijn werk aan een drukker verkogt 
heeft op zekere conditie, onder welke conditie van ouds af altijd 
verstaan is geweest, dat een auteur daar door zijI! geheele regf 
dier copie 't eenemaal sonder reflexie te nee men op een of 
meerder drukken heeft overgegeven". Hoe zeer het vergeven 
der privileges afhankelijk was van de politiek der verschillende 
steden ten opzichte van elkaar, blijkt uit het dreigement van de 
gedeputeerden van Dordrecht, die ter wille van hun stadgenoot 
verklaarden in de toekomst verzoeken van Leidse kant om 
privileges niet te zullen steunen 2). 

N a deze uitweiding over privileges zal het duidelijk zijn, welke 
houding het Amsterdamse gilde tegenover het placaat ten bate 
van de Leidse universiteit, dat indirect een eeuwig generaal 
privilege aan deze groep van auteurs zou verstrekken, moest 
innemen. Het gilde heeft zich niet bij een verweerschrift bepaald; 
verschillende werden er opgesteld, die alle in de bijlagen 7-10 
volgen, al vervallen zij weI eens een enkel maal in herhaling S). 

1) Kleerkooper-Van Stockum, 1445-1447. 
') Kleerkooper-Van Stockum, 90-94. 
8) Bewaard in het archief van het boekverkopersgilde van Amsterdam 

in de bovengenoemde bundel. Niet vast staat, in hoeverre deze stukken 
ook werkelijk zijn verzonden. Alleen van het tweede en derde bezwaar-
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Deze remonstranties vanl het Amsterdamse · boekverkopers
gilde hebben succes gehad. Het was niet eenvoudig een placaat 
te doen uitvaardigen tegen de wil van het machtige Amsterdam 
in en de Leidse senaat kreeg zijn zin dus niet. Hij legde zich 
echter niet bij deze mislukking neer. Op II September I727 
bracht de rector magnificus het request opnieuw ter sprake 
in de senaatsvergadering, waarop besloten werd de secretaris 
af te vaardigen naar de pasbenoemde en in de regering zeer 
invloedrijke curator, Johan Hendrik, Graaf van Wassenaar
Obdam 1). Vier dagen later berichtte de secretaris, dat Obdam 
beloofd had bij de Amsterdamse en Leidse gedeputeerden te 
zullen informeren, waarom de zaak geen voortgang had, en 
verder de toezegging had gegeven zich persoonlijk voor deze 
zaak te zullen spannen. Het kostte nog enige tijd en moeite van 
de kant van de senaat voordat Obdam zijn belofte nakwam, 
maar tenslotte werd op I3 Maart 1728 de zaak commissoriaal 
gemaakt. Op 26 Maart kon Boerhaave in de senaatsvergadering 
berichten, dat hij van de pensionaris van Leiden de remon
stranties van de Amsterdamse boekverkopers tegen het request 
en het concept-placaat . had gekregen. Zij werden voorgelezen 
en natuurlijk voor geheel onredelijk verklaard en als niet ter 
zake zijnde verworpen. Besloten werd, dat het oordeel van de 
senaat door enkelen uit zijn midden zou worden verdedigd in 
het besogne van de hiertoe gecommitteerden uit de Staten. 
Voordien deelde echter Boerhaave, kennelijk de stuwende kracht 
in deze, in de vergadering van 18 April mee, dat hij via de 
pensionarissen van Leiden en Amsterdam de eisen, gesteld 
door de Amsterdamse boekverkopers in verband met de uit
vaardiging van het placaat, had ontvangen en dat de Amster
damse pensionaris had verzekerd, dat er geen sprake van een 
placaat kon zijn, als deze eisen niet werden ingewilligd. 

Hoewel zij eigenlijk dichter bij het oorspronkelijke request, 
dat de senaat zelf opgesteld had, dan bij het concept-placaat 
stonden, konden de Amsterdamse eisen geen genade in de ogen 

schrift is dat zeker, daar zich hiervan afschriften in het archief van de 
Leidse senaat bevinden. 

1) Hij leefde van 1683 tot 1745 en was o.a. lid van de Hollandse ridder
schap, lid van de Raad van State, voorzitter van Gecommitteerde Raden 
en lid der Staten-Generaal (Biogr. Woordenboek). 
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der professoren vinden. In de vergadering werden de verschil
lende punten behandeld en weerlegd. Zo kwamen tenslotte 
Boerhaave en Burman, de secretaris, die als vertegenwoordigers 
van de senaat door A. Visscher naar Den Haag geroepen waren, 
geheel beslagen ten ijs in het besogne, belegd naar aanleiding 
van deze zaak. Een uitvoerig verslag over hun optreden daar is 
opgenomen in de acta van de sertaat: Op het vastgestelde uur 
aanwezig zijnde, werden zij verzocht binnen te treden en plaats 
te nemen op de zetels, daar voor hen klaargezet, en het hoofd te 
bedekken, een zeer beleefde ontvangst dus. Visscher, hun steun 
en toeverlaat, nam daarna het woord. Hij gaf in het kort het 
verloop van zaken weer en noemde als de twee voornaamste 
eisen van de boekverkopers de punten 6 en 7 (Bijlage II). Hij 
voegde hieraan toe, dat de gecommitteerden meenden niet aIleen 
het belang van de professoren te moeten laten wegen, maar 

. ook dat der boekverkopers, hetwelk het meest zou worden 
gebaat, als het vierde en vijfde punt van de eisen zouden worden 
ingewilligd. Hierop nam Boerhaave het woord. Hij merkte op, 
dat de inleiding tot het placaat geheel dezelfde termen bevatte, 
als welke dagelijks door de boekverkopers in hun requesten om 
privileges werden gebruikt en die daar nooit tot opmerkingen 
aanleiding gaven en zelfs ' in de privileges woordelijk werden 
overgenomen 1), ma~r deze formulering van het placaat kon de 
senaat weinig schelen, voegde hij er aan toe. Wat echter de zesde 
eis aangaande de ledematen van de universiteit betrof, in
williging daarvan was uitgesloten, daar de Staten van Holland 
en West-Friesland in hun ordonnanties voor de academie immers 
zelf hadden gewild, dat het lichaam van de academie zou bestaan , 
uit professoren, doctoren, personen, die ter wille der studien 
Leiden bewoonden, en studenten, wier rechten de rector en 
professoren jaarlijks zwoeren te zullen beschermen. Hij voegele 
nog daaraan toe, dat door een beperking tot professoren de weg 
geopend zou worden voor de boekverkopers om uit de massa 
van arme lidmaten iemand om te kopen om op zijn naam werken 
van professoren uit te geven 2). De verdere eisen hadden met 

1) Hierin had hij gelijk: In de privileges wordt steeds over de baat
zoekende boekverkopers gesproken. 

I) Wat Boerhaave hiennee bedoelt, is mij niet duidelijk. Ook indien de 
lidmaten in het placaat genoemd werden, konden de boekverkopers anne 
lidmaten overhalen om werken van professoren op hun naam uit te geven. 
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het request van de universiteit niets te maken, betoogde Boer
haave; want hier ging het niet over de wijze en de rechten van 
het uitgeven van boeken, maar uitsluitend of de wandaad van 
het uitkomen van boeken op naam van professoren zonder 
hun toestemming voortaan zou worden gestraft. Over het uit
geven van boeken, door een auteur voor de zijne erkend, hoefde 
hier dus niet gesproken te worden 1). Hier ging het uitsluitend 
"de jure communi, quod ipsa naturae aequitas omnibus sine 
discrimine dedit, ne quis falsi crimine se obliget, et nomine 
alieno utatur, aut scriptis non agnitis ab auctore nomen ejus -
praescribat". Dit kon toch aan niernand en zeker niet aan 
professoren, wier naam bij de buitenwereld door hun geschriften 
werd gevestigd, waarvan het profijt in de academie terug
vloeide, worden geweigerd. Tegelijk met de roem van de pro
fessoren moest die van de academie tanen, als op naam van 
professoren volkomen absurde boeken uitkwamen. De uitgevers 
dankten hun rijkdom aan de scprijvers, uit wier pennen onge
lofelijke schatten in hun beurzen vloeiden. Schandelijk was 
echter, wanneer zij dit wilden bereiken door een dergelijke 
smaad op de professoren te werpen. 

Deze rede, zelfs zoals hij in het Latijn in de acta is weergegeven, 
geeft de indruk van een krachtige en gloeiende verdediging; 
al mogen de aangevoerde argumenten dikwijls niet geheel juist 
zijn, ongetwijfeld · waren het de woorden van een groot man. 
Het eind was dan ook, dat Visscher nog weI enige bedenkingen 
opperde, maar dat Boerhaave, op dezelfde argumenten steunen
de, deze weerlegde en dat verder niemand zijn mond opendeed. 

Op 30 April brachten Boerhaave en Burman in Leiden verslag 
uit over het voorgevallene. Boerhaave moge echter nog zo een 
beroemd man geweest zijn, tegen een stad als Amsterdam kon 
hij niet op. Het placaat is dan ook op 30 April 1728 afgekondigd 
volgens de wens van de Amsterdamse boekverkopers; alleen op 
het weinig belangrijke punt van de lidmaten heeft de senaat 
zijn zin gekregen2). Op 22 Mei deelde de rector in de vergadering 

1) Boerhaave geeft zich hier, zij het zonder zich te bedienen van om
schreven juridische denkvormen, rekenschap van het onderscheid tussen 
het persoonlijkheidsrecht en het auteursrecht, zoals wij dat nu kennen, 
maar ziet niet in of wil niet inzien, dat waar het eerste het tweede mee
brengt, de boekverkopers geen ongelijk hebben met hun eisen te komen. 

I) Bijlage 12 

/ 
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mee, het placaat ontvangen te hebben en tevens een bepaling I), 
op welke wijze voortaan de professoren met hun uitgevers 
moesten contracteren. Men besloot, al was dan de zaak ook 
niet geheel volgens wens verlopen, de eerste curator, de raad
pensionaris en de pensionaris van Haarlem dank te betuigen 
voor de verleende hulp. Ook aan de burgemeesters en in het 
bijzonder een van hen, die zich vooral had beijverd voor deze 
zaak, zou men door de secretaris dankbetuigingen zenden. 

Op 29 Mei brachten Boerhaave en Burman verslag uit over 
het volbrengen van deze . opdracht. Speciaal het antwoord van 
Visscher is voor ons van belang. Hij verklaarde, dat hij zich alle 
moeite had gegeven het placaat, zoals dat oorspronkelijk door 
hem was ontworpen, uitgevaardigd te krijgen, maar dat de 
Amsterdammers zich met handen en voeten hiertegen verzet 
hadden en dat zij halsstarrig er op hadden gestaan, dat de in
leidende bepaling ten gunste van de boekverkopers werd opge
nomen. Hij was gedwongen geweest om toe te geven, daar 
anders het placaat niet zou zijn uitgevaardigd en ook het placaat 
betreffende het leveren van boeken aan de bibliotheek niet tot 
stand zou zijn gekomen. 

In hoeverre het placaat is toegepast, is moeilijk na te gaan. 
Hiemaar zou een apart onderzoek moeten worden ingesteld. In 
Leiden zelf zullen de professoren het allicht hebben kunnen doen 
naleven; zo wordt op 28 October 1728 in de acta melding ge
maakt van het in beslag nemen van boeken, op naam van 
Boerhaave en zonder diens toestemming uitgegeven, die op een 
veilling bij Wishoff verkocht zouden worden. Hoe het echter 
met de toepassing in de rest der provincie is gegaan, is mij niet 
bekend. Niet onwaarschijnlijk is echter, dat ook hiervoor gelden 
de woorden, die de boekhandelaar Rey enige tientallen jaren 

1) In de in het Latijn geschreven acta wordt onderscheid gemaakt 
tussen decretus (de inleidende bepaling) en edictus (het placaat). Wat 
tussen beide vormen van afkondigen het verschil was, is mij niet bekend. 
Moge het aanvankelijk de indruk wekken, dat de bepalingen omtrent 
het uitgeven van boeken aileen voor reeds uitgegeven werken golden, bij 
nader inzien blijkt dit uit een aantekening in de acta, waar gesproken 
wordt over de condities voor het uitgeven van boeken "in posterum", 
onjuist te zijn. Wat dus uiteindelijk door de staten tot stand is gebracht, 
is een persoonlijkheidsrecht, waarbij het er uit voortvloeiende auteurs
recht door enkele beperkende bepalingen geregeld wordt. 
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later schreef: "Er bestaan wetten voor de boekhandel, maar 
niemand stoort zich daar aan". 

LH.v.E. 

No. I. - ADVERTENTIE, GEPLAATST DOOR HERMAN BOER

HAAVE. - 1726, OCTOBER 9. 

Dewijl eenige baatsuchtige boekdrukkers, so hier te Lande, 
als elders, mij ten uyterste beleedigen, en het gemeen schandelijk 
bedriegen, daar mede, dat sij uytgeeven op mijn naam ver
scheyde boeken, naa afschrivten van Lessen, dien ik heb gedaan, 
dewelke zij voorgeeven te krijgen van mijne geweesenen Toe
hoorders; die waarlijk, indien sulks waar is, sig weI onbetamelijk 
hierin gedraagen teegen mij; die mij altijd heb bevlijtigd tot haar 
voordeel. Soo vind ik mij gedwongen te betuygen, dat ik geene 
van die erkenne voor mijne Werken; maar dat die sijn uyt
gegeven gantsch bedriegelijk buy ten mijn kennisse, teegen mijn 
wille, en vol van soo grove, en schandelijke misslagen; dat de
selve niet alleen mijn naam tot schande, maar ook den Leser, 
die aan sulks geloov mogt geeven, tot groote schade strekken. 
Waarom ik ook naasoek met vlijt de Daders deser onbehoorlijk
heden, in de hoop van te sullen verkrijgen daar over regtmatige 
voldoening; tot voorkoming van sodanige misdrijven. 

Herman Boerhaave, professor in haar Ed. Groot Mog. Uni
versiteyt te Leiden. 

(Leidse Courant 9 October 1726) 

NO.2. - CONCEPT-REQUEST VAN DE SENAAT DER LEIDSE 

UNIVERSITEIT AAN · DE STATEN VAN HOLLAND.-

1726, OCTOBER 26. 

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland 
ende Westvrieslandt. Geeven met alle behoorlijke eerbiedigheidt 
te kennen de rector en de senaat van UEd. Gr. Mog. Universiteit 
tot Leyden, dat zij in ervaringe zijnde gekomen, hoe eenige 
baatsoekende boekverkoopers hier te lande, niet zich en ontzien 
boeken te laten drukken, behelzende of eenige extracten of 
copyen van lessen, als anders, op de naam van Professoren van 
UEd. Gr. Mog. Universiteit, zoo leevende als dooden, welke zij 
valschelijk op het tijtelblad stellen, t'zij met voorwendinge van 



AUTEURSRECHT IN DE ACHTTIENDE EEUW 191 

der zelver toestemminge, of anders, daar nogtans of zij zelven, 
of haare nabestaande die schriften voor de haaren niet er
kennep: welke zij dan vervolgens uytgeeven en verkoopen om 
vuyl gewins halven: waardoor niet aileen de goede naam en 
agtinge der luyden van studien, grootelijks zo binnen als buy ten 
s'lands, benadeelt wordt: maar ook groot nadeel veroorzaakt 
aan de leezers, die op die uytgedrukte namen zich verlaatende, 
door de boeken, die doorgaans zeer vitieuselijk gedrukt zijn, 
en dikwijls behelsen vlak het teegengestelde van het geen de 
genoemde aucteuren gevoelen; dus ligtelijk onvoorziens worden 
verleidt, tot groote en dikwils schadelijke gevoelens. Weshalven 
zij supplianten zich zijn keerende tot DEd. Gr. Mogende door 
Haar Groote Wijsheidt en Hoog Gezag gelieven te voorzien dat 
diergelijke boeken buy ten kennisse of toestemminge. op de 
naam van Professoren in UEd. Gr. Mogende of van andere lede
maten der zelvige, t'zij leevenden of dooden, die de aucteuren, 
of zelve, of hunne nabestaande, voor de haren niet erkennen, 
niet in dit landt mogen gedrukt, uytgegeeven, of verkoft; of 
buyten 's lands gedrukt alhier ingebragt, uytgegeeven of ver
koft, of teegens de contraventeurs zodanige swaare poenaliteiten 
te statueeren waar door andere tot zoodanige onderneeminge 
werden afgeschrikt; als UEd. Gr. Mog. na haar groote Wijsheidt 
en bevind van zaken zullen oordeelen te behooren. T'welk 
doende etc. (Was geteekent:) de rector ende Senaat van de 
Academie ende op haar ordre, Franc. Fabricius, secretaris van 
de Senaat der Academie, (ter zijden stont:) Leyden deezen 
22e November anna 1726". 

(Bibliotheek Vereniging Boekhandel 62IId 

NO.3. - CONCEPT-PLACAAT, OPGESTELD DOOR ADOLPH 

VISSCHER, PENSIONARIS VAN HAARLEM. - 1727. 
JANUARI 4. 

De Staten van Holland en Westvriesland allen de~ geenen, 
die dese sullen sien ofte hooren lesen salut, doen te weten: alsoo 
wij bevinden dat eenige baatsoekende menschen haar niet ont
sien te laten drukken. en uyt te geeven boeken op de naam van 
Professoren ofte andere Leedematen van onse Universiteyt tot 
Leyden nog levende of bereyds overleden. als of het ware den 
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selven schriften, lessen, ofte weI extracten of aantekeningen 
daar uyt, alles sonder kennis en veel min met goedvinden van 
sodanige Professoren en ander ledematen van de selve Univer
siteyt ofte haare Ervgenamen, waar door niet aileen veel onware 
en verdigte stellingen op de naam' van de selve Professoren en 
anderen, maar ook haar schriften en lessen vol grove misslagen 
en abuysen, ja selfs met geheel geopposeerde gevoelens, in de 
wereld worden gebragt: alles tot nadeel ter goede studien, tot 
misleyding der lesers, die deselve boeken komen aan te nemen 
voor de werken van die geene op wiens naam sij sijn uytgegeven: 
en tot merkelijke kleynagting van sodanige professoren, en 
anderen soo binnen als buy ten 's lands, soo ist dat wij daar 
inne willen de voorsien goed gevonden hebben te ordonneren 
ende te statueeren dat van nu voortaen niemand sig sal hebben 
te vervorderen eenige boeken hier te lande te doen drucken, ofte 
van buy ten in de selve landen in te brengen, uyt te geven ofte te 
verkopen op de naam van Protessoren otte ander ledematen van 
Onse Universiteyt tot Leyden, nog levende ofte bereyds over
leden, onder wat titel het soude mogen wesen, 't zij als der selver 
schriften, lessen, etc. sonder goedvinden en toestemming van de 
selve Professoren, en anderen, ofte der selver ervgenamen, alles 
op verbeurte van aile de exemplaren van sodanige boeken, en 
bovendien op een boete van seshondert guldens te verbeuren, 
soo bij den uytgever, drucker, als inbrenger en verkoper van de 
selve boeken, te bekeren eeh derde ten profijte van den officier, 
die de calange sal doen, en een derde ten profijte van den armen 1), 
en op dat niemand hier van eenige ignorantie soude kunnen 
praetexeren, willen wij, dat dese alomme sal werden gepubliceert 
en geaffigeert, daar het behoort, en te geschieden gebruykelijk 
is, etc. 

(Archie! Senaat Leidse Universiteit No. 30I). 

NO.4. - ADVIES VAN RET BOEKVERKOPERSGILDE TE LEIDEN. 

- I727, JANUARI IS. 

IS Januari I727. De opsienders der auctien en boekneringe 
binnen Leyden hebben het nevengaande versoek en concept 
placcaat nagesien, bevinden het versoek aan UEd. Groot 

1) De boete voor de aanbrenger is bier vergeten. 
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Mogende gedaan, extra ruym begrepen, dewijl hier gene namen 
van de autheuren gemelt werden, en ondertussen souden wij alle 
dagen (s~mder te weten) kunnen fraudeeren, ten waare het alleen 
sag op de heedendaegse baetsoekentheyd van het drukken en 
verkoopen der afschriften van tegenwoordige Professooren of 
ledematen der Universiteyt, die in leven sijn binnen Leyden, het 
geen seer goet is dat sulks van UEd. Gr. Mog. verboden wert, 
daar en boven versoeken wij weI ootmoedig aan Haar Ed. Gr. 
Mog. dat hierdoor niet en mag verhindert werden bij het uyt
geven van eenige autheuren, het gebruyk der eygenhandige 
aantekeningen der geleerde dewelke tot opheldering soude 
konnen dienen 1). 

Leyden 15 Jariuari 1727. Was getekent uyt naem van alle 
J oh. Am. Langerack praeses. 

(Archie! Senaat Leidse Universiteit' No. 301) 

NO.5. - NOTULEN VAN CURATOREN DER LEIDSE UNIVERSI

TEIT. - 1727, FEBRUARI I. 

. . . .. Door de Heer van Gaudriaen 2) zijnde voorgedragen, 
dat op den negenden November laestleden bij deese vergaderinge 
aan de Secretaris der Senaat, doende versoeck om seker request 
concemeerende mesusen door de drukkers, en boekverkopers 
omtrent de dictata der Professoren, als andersins gepleegt, bij "-
de Senaet staende gepraesenteert te werden aen de Staeten, te 
appuieren, was toegevoegt favorabel antwoordt, dat daer op de 
requeste zijnde gepraesenteert, de selve gestelt was in handeD: 
van commissarissen, edog dat het besoigne, daer op te vallen 
geen voortgang hadden, overmits hij Heer van Gaudriaen ver-
wittigt was, dat de Pensionaris Marcus hadde geavanceert aan 
de Pensionaris Visscher, dat de selve geen rapport zoude doen, 
want dat hij pensionaris Marcus het anders zoude ovememen, 
dat overmits bij deese vergadering was aangenomen de voor
schreve requeste te seconderen, sijn Hoog Ed. omtrent dit ge
passeerde van Heeren Burgermeesteten der stadt Leyden ver-
sogt geelucideert te wezen, waerop door de Heer Praesident 

1) Dit protest was zeer tam, waarschijnlijk in verband met de belang
rijke plaats, die de requestranten In hun stad innamen. 

I) Curator. 
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Burgemeester van Banchem zijnde geantwoordt, dat overmits 
de considerabele drukkerijen hier ter steede, de pensionaris der 
stadt Leyden in 't generael gewoon was zaeken van die natuuf 
over te nemen, edog dat bereits bij Burgermeesteren geresolveert 
was, de zaeke so in de aenstaende besoinge als ter vergaderinge 
van Haer Edele Groot Mog. te helpen faciliteren, met welke 
onderrrigtinge de Heeren Curateuren een vrihdelijk genoegen 
hebben genomen ..... 

(Uitgegeven M olhuysen V, 35) 

No.6. - PLACAAT VAN DE STATEN VAN HOLLAND. - 1686, 
JANUARI 9. 

Is goedtgevonden en verstaen, dat de autheuren van soodanige 
boecken, of diegeene, die deselve souden willen drucken, octroy 
versoeckende tot het drucken van dien, gehouden sullen sijn de 
namen van de voorschreve te drucken boecken ofte tractaten 
met haar naem of titul te expresseren. Dat voorts op een en meer 
tractaten, door een 'ende deselve autheur gemaeckt, en geex
presseert in de requeste daertoe te presenteeren, sal worden 
verleent een octroy, soo wanneer deselve tractaten, ten tijde van 
het versoecken van het voorschreve octroy, bij den voorschreven 
autheur souden mogen zijn opgemaeckt, en gebracht in state 
om gedruckt te konnen werden, maer niet op tractaten, die 
denselven autheur als dan noch niet tot haer perfectie of in staat 
om gedruckt te konnen werden, soude mogen hebben gebracht: 
maer soo wanneer ijemandt soude versoecken octroy op eenige 
boecken of tractaten, door diversche autheuren gemaekt, dat 
alsdan sooveel requesten gepresenteert, ende sooveel brieven 
van octroy gedepescheert sullen moeten werden, als er zijn 
autheuren, die de voorschreve tractaten, waerop octroy werd 
versocht, hebben gemaeckt". 

(Groot-Placaatboek IV, 361) 

NO.7. - AANTEKENING VAN HET AMSTERDAMSE BOEKVER

KOPERSGILDE VOOR EEN CONCEPT-REQUEST AAN DE 

STADSREGERING. - 1727. 

Zoo een placaat toe te staan van grooter nasleep en quade 
gevolgens is dan wij met weinig woorden kunnen bepaalen. Hart 
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dat Professores nadat sij bij hun leeven hunne copyen zoo dier 
verkogt hebben alsse kunnen, na haar dood nog willen regeeren 
ende boekverkoopertjes aen de Genade of Ongenade van hunne 
Erven willen opofferen ofte willen Professooren de vreemde 
Studenten uyt andere landen of provincen na een ander academie 
jagen, ofte die vreemde Heeren Studenten, die Haar Hoog. Mog. 
niet verbieden kunnen in haar Vaderland de dictaten van Boer-.. 
haave te doen drukken, en overal buyte Holland debiteeren, 
dus nootzaken het brootje dat ze ons Hollanders willen laten 
verdienen na Uytrecht of Friesland verzenden 1). Een onze 
Burgeren heeft van zeeker voornaam Professor een schoon 
werk op de pers, waeraen voor 25 jaren begonnen, zeedert 18 a 
20 jaren geen blad gedrukt is dus door intrest zig opvreet 2), en 
dan nog de genade of ongenade der Erven te moeten afwachten 
of ook nu door zoo een plakaat de strop toenijpen. 

De boekverkoper die de Hr. Boerhave geledeert heeft te ver
soene magtig genoeg boekverkoper quade posschen betaalt te 
zetten door correcte uytgave. Wenssen van harte dat de Goede 
God UEd. G .. Achtb. Wijsheid geven om Haar Ed. Gr. Ach. te 

. Leyden en de Professoren aldaer te disponeeren, omme van 
hunnen eis af te staan behouwdens goede vrundschap. 

(Bibliotheek Vereniging Boekhandel No. 62IIC) 

No.8. - REQUEST VAN RET AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERS

GILDE AAN DE STADSREGERING. - 1727. 

Aan d'Edle Groot Achtbare Heeren de Heeren Burgermeeste
ren en Regeerders der stad Amsterdam. 

Geven met alle schuldige eerbiedigheit te kennen, d'Over
Juyden van het boekverkopers etc. gilde in name hare gezament
lijke gildebroederen UEd. Achtb. gehoorzame Burgeren en 
Ingezetenen: 

Dat de Heer en Mr. Pensionaris de la Bassecour, haar hadde 
ter hand gesteld, een concept placaat, van d'Edl. Groot Mog. 
Heeren Staten van Holland en Westvriesland, relatif tot het 
request van de Ed. Hrn Professoren, en andere ledematen der 

1) De privileges waren uiteraard proyinciaal en hadden dus geen 
geldigheid in andere provincien. 

2) Het is niet bekend, welke professor en werk dit betreft. 
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Universiteit van Leyden (hoe verre deze ledematen kunnen 
geextendeert, en wat gevolgen daaruyt zoude konnen getrokken 
worden, zuIlen om te bekorten, niet demonstreren 1) in dato 
22 Nov. 1726 wegens het laten drukken van boeken, op naam . 
van Professoren, buiten haar kennis of toestemminge. Zo zullen 
dezelve met aIle Eerbiedigheit en kortheit zoeken te demon
streren, dat of schoon zodanig request en placaat, in den eerste 
opslag, schijnt te behelzen, zeer eenvoudige eyschen en zaken, 
zo zijn dezelve egter van het uyterste gevolg, zo voor den boek
handel in l' generaal, als weI voor de Burgeren der stad Amster
dam in 't byzonder. 

Het geval van de Hr Professor Boerhaven, t'geen oorzake tot 
zodanige request schijnt gegeven te hebben, Zal bij alle recht
schapene boekhandelaars wor&h gelaakt, en door dezelve noyt 
gedaan werden, ook kan zulks door zodanig placaat niet belet, 
nog geweert worden, eerstelijk dewijl de onegte tractaten van 
dien vermaarde Heer reets voor lengte van jaren in Engeland, 
Duytsland, Vrankrijk buy ten zijn kennis zijn in 't ligt gebragt 
(t geen omtrent d'andere Professoren ook plaats kan hebben) 
maar zijn Ed. heeft zulks in die tijd voort gestuit, door het uyt
geven van zijn Materia Medica, en Institutiones etc. 2), hebbende 
door zijn beroemtheid, en het uitgeven van zijne egte schriften 
d'Ingezetene der stad Leiden niet aIleen aanzienlijke . somme 
doen profiteren, en die onegte drukken geheel doen vervallen, 
maar zijn de fabrijken dezer lande, met grote get allen na die 

1) Inderdaad was dit een questie, die moeilijkbeden kon opleveren, 
daar de term lidmaten nergens precies was omschreven. Boerhaave (zie 
bIz. 187) verstond er onder de professoren, de doctoren van de Leidse 
universiteit, de personen, die in verband met de universiteit Leiden be
woonden, en de studenten. Om als lidmaat beschouwd te worden, moest 
men echter in het begin van elke cursus zich als zodanig laten inschrijven. 
Wat weI niet door aIle doctoren geschied zal zijn. 

I) Nog andere van zijn coIlegedictaten zijn door hem uitgegeven om de 
uitgaven door onbevoegden te bestrijden. In de inleiding van de "Ele
menta Chemiae, quae anniversario labore docuit, in publicis, priva
tisque, scholis, Hermannus Boerhaave", uitgegeven bij Isaac Severinus 
te Leiden in 1732, zet hij op aanschouwelijke wijze zijn ergernis uiteen. 
Hij geeft een lijst van zijn werken, aIle te Leiden verschenen, waarvoor 
de uitgever zijn toestemming heeft gehad en die dus van hem persoonlijk 
afkomstig zijn. Als laatste beveiliging voegde hij nog zijn handtekening in 
elk exemplaar, een algemeen gebr~ikelijk middel om de .authenticiteit 
van een werk te waarborgen. 
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rijken gezonden, waar door niemand die onegte drukken heeft 
willen aanzien nog gebruyken. 

Het nadeel dat de burgers en ingezetene der stad Amsterdam 
door zodanig placaet en request, zoude komen te lijden, is van 
zodanig g~wigt omtrent de gevolgen, dat dezelve niet kortelijk 
konnen worden gedemonstreert. Eerstelijk zo is den Boekhandel, 
Uwer Burgeren, groter dan die van aIle de steden zo is den 
Boekhandel, Uwer Burgeren, groter dan die van alle de steden 
dezer Provincie te zamen. J a al noemde men de Vereenigde, 
waar door niet aIleen de fabrijken der papieren, dagelijks ver
meerderen, maar ook genoodzaakt zijn, wijl door de drukkerijen 
dezer stad niet konnen geholpen worden, d'ingezetene van andere 
provincien en steden te werk te stellen. 

Ten anderen zo zijn UEd. Burgeren, zeer sterk geinteresseert 
in werken, die door verstorvene en levende Professoren zijn 
uitgegeven, ofte van beroemde mannen, die door haare geleerd
heid en befaamtheid, tot Leiden Professoren zoude konnen 
worden, die door zodanig placaat gemunieert, alle dagen UE. 
Borgeren zoude kunnen moeye1ijkheit aandoen, en een groot 
gedeelte van hare capitalen ruineren. 

Om zulks nu maar met 2 exempelen aan te tonen, zo hebben 
UE. Burgeren, voor wijnig rhaanden, in publijke verkoping 
gekogt, alleenlijk het regt om te drukken een werk van Dictio
naire de Bayle voor 50000 gl. en een van Grotius de Jure Belli 
80 voor 8000 gl. (gelievende UEd. Groot Achtb. te considereren, 
hoe veel duysent exemplaren, moeten verkogt worden, eer zulke 
grote somma weder zijn ingekomen) nu is dit laatste werk 
telkens herdrukt, sedert den jaare I680 met de noten van de 
geleerde en vermaarde Reer Joannes ,Fredericus Gronovius, 
aan wien doenmaals voor zijn arbeit voldoening is gegeven: 
Indien nu UE. Burgers zodanige werken moeten herdrukken 
(gelijk het eerste werkelijk hier ter stede gedrukt word) en 
d'Erven van Bayle of Gronovius (zonder egter zulks aan zodanige 
hier me de te willen imputeren) vindende, het zij een copy daar 
iets bij was geschreven, of een manuscript, UE. Borgeren zoude 
konnen interdiceren, zodanige betaalde werken, wederom te 
herdrukken, op deze en geQe pretexten, t'geen ook plaats zal 
hebben, in zodanige die namaals tot Professoren zoude worden 
beroepen. 
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Een zeker zeer vermaart Professor tot Leyden, contracteert 
25 jaren verleden met een Uwer Burgeren, tot het drukken van 
een zijner werken, daar voor bedingende een zekere somma 
\roor ijder blad, en een quantiteyt exemplaren, zijnde van het 
zelve werk zedert achtien jaren geen blad gedrukt, of schoon 
in die tusschen tijd zeer vele andere ·werkenheeft in 't ligt 
gegeven waar door het capitaal dub belt is verloren, wiilende 
Uwe Burger (ten respecte van des Professors caracter) geen 
remboursement van capital of vordering van het werk, door 
wegen van Justitie zoeken, maar met gedult hopen, eenmaal 
het werk te zullen voltrekken, dog indien dien Heer mogt komen 
te sterven, en de boekverkoper, het werk willende uytgeven, zo 
verre het alsdan zoude worde bevonden, zo zoude hij uyt zo
danig placaat, op deze en gene pretexten, daar in kunnen worden 
verhindert, en alzo dat aangelegde capitaal geheel verloren. 

Welke exempelen verhopen genoegzaam aantonen de quaden 
gevolgen, en interpretatien, die van zodanig placaat, tegens 
d'intentie en t'oogmerk van haar Ed!. Groot Mog. zoude kunnen 
werde gemaakt, en UE. gehoorzame Borgeren geexponeert 
aan vele exceptien en Interpretatien, hare capitalen werden 
gedeclineert, en benomen de middelen tot voortzetting der 
florissante boekhandel dezer stede, waar door vele arbeits
lieden haar broodwinning zoude komen te verliezen, ende ten 
laste der Arme Huyzen komen. 

Zuilende UE. Borgeren altijd tragten met de Heeren Profes
soren, in een goede Harmonie te wezen, en van hare kant te 
contribueren, t'geen tot welwezen der Academie, florisantheit 
der Studie, en bevordering der Boekhandeling dezer lande kan 
strekken. Hopende dat zodanig nadelig request en placaat, ter 
reguarde der gevolgen voor UE. Borgeren niet mag werden tot 
stand gebragt. Middelerwijlen zullen wij God almachtig bidden, 
dat hij UEdI. Groot Achtbare met aile bedenkelijke zegeningen 
overstorte, in langdurige gezondheid conservere, en UE~. 
Groot Achtb. regeringe tot welzijn van Stad en Land voor
spoedig make. t'welk doende 

(geteekend:) Leonard Valk, Joannes van Waesberge". 

(Bibliotheek Vereni'ging Boekhandel No. 62IIC) 
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NO.9. - REQUEST VAN HET AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERS

GILDE AAN DE STADSREGERING. - 1727. 

"Aan de Edele Groot Agtbare Heeren, de Heeren Burger
meesteren en Regeerders der stad Amsterdam. 

Geeven met schuldigste onderdanigheidt te kennen, d'over
luyden van 't boekverkoopers, boekdrukkers, en Kunstver
koopersgilde: dat zij gezien hebbende t'request van Heeren 
Professoren van Leyden, door UEdle Groot Agtbaarheedens 
gunste, hen door de Heer Mr. de la Bassecour, Pensionaris 
deezer stadt den 22e Januarij 1727 overhandigt, daar in be
vonden hebben dat de Heeren Professoren van Leyden ver
zoeken maintenu, van Haar E.E. Grootmogende Mijne Heeren 
de Staten van Holland en Westvriesland, teegens het laten 
drukken van hare Extracten, of copien van lessen op de naam 
der Heeren Professoren buy ten hunne kennis, of na hun over
lij den , buy ten kennis derzelver erfgenaamen of vrienden der 
overleedenen, met deszelver naamen op een valsche wijze op de 
Tijtels te stellen: daar alzulke werken nooit door de autheuren 
zelf voor haar werken, ofte bij hunne Erfgenaamen naa hun 
overlijden daar voor zijn erkent geworden. Maar nademaal 
die valse uytgaven van zelfs moeten vervallen, zo dra die 
autheuren, of hun Erven oft vrienden eene egte beschaafde 
Editie in het licht gaaven, is de klagte van die Geeerde Pro
fessooren van zo grooten belang niet, als haar Eerwaarde op
geeven. 

Verders dat bij aldien den voorsz. Heeren Professooren, ojte 
aan de andere leedematen der zelver faculteit van Leyden zoo 
een ampelder recht gegeeven wierd over alle haare schriften, 
die zij reets uytgegeeven hebben, en met hunne kennis en toe
stemming, door verscheide boekverkoopers hebben laten druk
ken, waar '\Toor zij reets van dito boekverkoopers satistactie hebben 
onttangen: Dezelve boekverkoopers naderhand ter go'edt
vinding van de Heeren ProfessQ,oren, ofte hunne erven of 
vrienden, zouden moeten zien, dat die boeken alsdan onder 
dees of geen pretext zouden worden gedisapprobeert, en alzo 
aan andere boekverkoopers met eenige verandering ter meest
biedende aangepresenteerdt wordeJ;l, daar de eerste boekver
kooper nog dikwijls de helft of zeer veele van de eerste druk 
I!CON.-HIST. JAARBOI!K XXIV IS 
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onverkogt zoud hebben leggen 1), waar door den gantschen 
Boekhandel hier te lande een groot nadeel en krak zoude kunnen 
toegebragt werden, en d'eene boekverkooper voor en de andere 
naar kunnen werden geruineert. Zijnde van diergelijke uyt
vindingen reets meer exempelen hier te lande geweest bij het 
leeven van de Heer Professor van Til 2), die hoewel hij zijne 
schriften aan boekverkoopers had verkoft dezelve weeder aan 
andere wilde verkoopen, en ten dien einde een gerieraal Privi
legie op aIle zijnde werken, geschreven of nog te schrijven, ver
zocht; welk hem op. remonstrantien van 't nadeel der boekver
koopers, uyt dien hoofden bij Haar Edle Grootmogende wierd 
geweigert, welk geyal de Professor J oh. Doutrein 3) ook ge
troffen heeft te Dordrecht '). En, alzo door zoo ampele placa.at 
aan de Heeren Professooren te verleenen differente uytleggingen 
over hunne schriften kunnen werden gemaakt en zij die placaten 
zomtijds zouden kunnen uytduyden naar haar interest, zo zouden 
de boekverkoopers hier ter steede door kwaadaardige of inte
ressante ledematen der Universiteit merkelijk nadeel kunnen 
komen te lijden. Buy ten dat de Heeren Professooren op eenmaal 
met een Generaal Plakkaat over alle haar schriften gemunieert 
zijnde, altijd een generaal privilegie zijn hebbende; en daar 
door voor alle die boeken, zo zij drukken laten, geen Privilegie 
van noden hebben 5): daar de boekverkoopers telkens tothaeren 

1) Er bestond in die tijd de volgende usance in de boekhandeI: "en 
de\Viji het een over oudt gebruyk onder de boekverkoopers is, dat iemand 
een hoek met regt van copye en privilegie koopende, schoon de tijd bij de 
privilegie vastgesteIt, reets mogte zijn verloopen, niemant echter vermag 
het zelve hoek te herdrukken, veel min privilegie daar op te versoeken, 
dewijl het zeer zelden gebeurt dat bij de expiratie van een privilegie ook 
het hoek uytverkogt is, want zulks vrijstaande zoude imand altoos in 
staat zijn om een anders druk in prijs te doen daalen, wiji men het recht 
van copy Diet kopende ('t geen somtijds I, 2, 3 off meer hondert guldens 
bedraagt) altoos de nadruk veel beeter koop kan geven". (Kleerkooper
Van Stockum, 627). (Voor het gebruik van de term copierecht in dit 
stuk, zie De Beaufort, bIz. 23) . 

• ) Hierover zijn geen stukken in het gildearchief bewaard. 
') Zie noot 13. 
') WijseIijk vermelden ze Diet, dat Gerard Noodt, professor in de 

rechten te Leiden, op 25 Maart 1710 van de Staten octrooi had gekregen 
voor "alle sijne werken, soo bereyds bij hem uytgegeven, als die hij nog 
onder handen hadde" voor 15 jaar. Dit is echter het eDige geval dat mij 
bekend is van zo'n algemeen privilege. 

6) Dit was inderdaad een zwak punt in het voorgesteide placaat, 
voortsp~itende uit het tweeledige doeI, waarvoor de privileges moesten 
dienen. 
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Groote Kosten, op ieder boek privilegie moeten verzoeken, waar 
door t'lands zeegel en de bibliotheek van Leyden merkelijk 
profiteeren. Verzoekende weegens de bovenmelde consideratien 
de overluyden van 't boekverkoopersgildt alhier, VEdIe Groot 
Agtbaarheedens protectie tot maintenue der boekverkoopers 
hunne gildebroeders hier ter steede, zo verre als VEdIe Groot 
Achtbaarheeden, naar VEdIe Groote Wijsheidt en bevinding 
van Zaken, het zulIen nodig oordeelen. T'welk doencM etc. 

/ 

(Geteekend:) R. Wetstein, Joannes van Waesberge". 

(Bibliotheek Vereniging Boekhandel No. 62IIC) 

No. 10. - BRIEF VAN HET AMSTERDAMSCHE BOEKVERKOPERS

GILDE AAN DE OVEREENKOMSTIGE GILDEN IN 

ANDERE STEDEN 1). - 1927. 

Mijn Heeren VE. sullen sekerlijk het request der Professoren 
van Leyden tot obtenu van Privilegie op aIle hunne uytgegeven 
schriften, mitsgaders het copeiplacaat van hun Ed. Gr. Mog. 
gesien hebben, en alsoo de boeknegotie daar door een grote krak 
staat te krijgen, vermids die Heeren altijd onderstelIen, dat se 
van aIle hunnen uytgegeven schriften, bij weder uytgaven, het 
regt daar van voor hun behouden. 500 is het tijd des aangaande 
waaksaam te sijn, en dat door de leeden van Staat daaromtrent 
opening te doen, te verhoeden. Waartoe onses bedunkens nodig 
is, sulk een instrument, als hier ingesloten of iets diergelijks te 
laten drukken om Vwe Heeren Pensionarissen, en alle de leeden 
der Staten van Holland te communiceren. t'welk wij ons ver
pligt vinden Ved. aan de hand te geven, om Vwe confraters te 
communiceren, opdat die saak tot alIer weist and en maintenu 
der negotie mag bevordert worden. Vaarwel" . 

Het "instrument" hierbij gevoegd Iuidde als voIgt: 

Gesien hebbende kopei van het request der Heeren Profes
soren van Leiden, en hunne klagten, mitsgaders derselver ver
zoek, nader ingesien sijnde, kan men niet ontkennen qat het 
hard schijnt dat men ·iets op iemands naam buyten sijn kennis 
uytgeeft, dog de oorsaak wat nader overwogen sijnde, sal dien 

1) Een bewijs, dat dit concept-schrijven, gericht aan gilden van andere 
plaatsen, werkelijk is verzonden, heb ik niet gevonden. 
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handel al veel verschoning kunnen bijgeset worden. Ret is seker 
dat bij beroep van Professoren, men op het oog heeft dat sij 
hunne devoiren sullen aanwenden ten nutte der studenten; en 
hier van veronderstelt men, dat se hun ook quyten, weshalven 
sij ter verligting van hunne studien veeltijds in den aanvang 
hunner collegien, geschriften, in den wandel Dictata genoemt 
geven, dewelke die jonge luyden tot hun gemak veeltijds van 
andere naschrijven, en vermids men tot Leedwesen moet seggen, 
dat veele thans ongespoort in de Latijnse tale ten ijs komen, so 
werden de meeste deser dictata, soo ellendig, en van hun selve, 
en van anderen uytschrijvers nageschreven, dat het na des Rre 
Professoren werk, niet meer sweemt, dit heeft vele voorname 
jonge luyden, in dien tijd beter geoeffent (dewijl de autheuren 
selfs niet sins waren, die schriften, aan t'ligt te brengen, vermids 
dat sulks gedaan sijnde, voor hun, in de collegien niet veel te 
seggen mogt overblijven, en daardoor te dugten is, dat hunne 
collegien, en de verwagte beloningen 1) vermindert soude werden) 
doen besluyten, sulke dictata, of lessen tot hulp en bevordering 
der jonge luyden uyt te geven opdat se daar door tijd mogten 
uytwinnen, als nu twee a drie jaren alleen met het uytschrijven 
van sulke dictata doorbrengende, en ondertusse wijnig of niet in 
hunne studien vorderende, maar dan na dien verlopen tijt, door 
de een of anderen half geleerden 2) met het van buy ten leren, 
van enige korte beginselen, tot de promotie gebragt worden, 
waardoor de stu die te lande volkomen staan geruineert te 
worden. Dat nu dese uytgaven van sulke geschriften geschied, 
om de autheuren daarmede te lederen.is geenszins het oogmerk 
maar men heeft gemeeht, daar door die autheuren te encou
rageren, om die selfs uyt te geven, gelijk in een der voorredenen, 
van die uytgegeven schriften te Parijs gedrukt uytdrukkelijk 
gesegt word 3), t'welk geschied sijnde, soude dese soo genaamde 

1) Het collegegeld werd door de studenten direct aan de professoren 
betaald. . 

I) Of deze weinig vleiende benaming voor lepetitoren toen gebruikelijk 
was, of aan de fantasie der boekverkoopers te danken is, is mij niet bekend. 

3) Dit was "Hermanni Boerhaave phil. et med. doctoris, Medicinae, 
B9tanices, Chemiae, et Colle&"ii Practici, Lugduni Batavorum Profes
soris, Regiae Scientiarum Academiae Socii, Tractatus de viribus medi
camentorum. Parisiis, apud Guillelmum Cavelier. 1723, cum approbatione 
et privilegio". In de merkwaardige inleiding vertelt de bewerker, dat dit 
het dictaat is van een college, tien jaar geleden door Boerhaave gegeven, 
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onegte van selis vervallen. Maar wie moet sig niet verwonderen, 
als men in tegendeel, verre van sulks te doen, klagten geinsti
tueert siet, om maar quansuys meester te sijn over sijne saken, 
daar men door collegiegelden etc. daarvoor te genieten, ten 
delen aan een ander de pos~essie daar van verleent heeft 1). Maar 
welke klagte en versoek daarop volgende wat nader ontdekt 
sijnde, sal men bevinde, weI vorder te luyden als de simpele 
letter uytdrukt, want men versoekt dat de schriften, lessen ' 
etc., onder wat tijtel, het sou mogen sijn van Professoren, of 
andre ledematen der Universiteit niet sonder hunne toestemming 
. sullen mogen uytgegeven worden, met bijvoeging van een boeten, 
van 600 gl. en de gedrukte exemplaren, so binnen als buyten 
lands, voor de contraventeurs. Als dit dus volkomen, aan dese 
Heren niet alleen, maar ook selis NB aan de ledematen der 
Universiteit of Erfgenamen geaccordeert word, so moet men 
weten dat hun volkomen magt geg~ven word, over de boek
verkopers deser Landen, en sij daar door in staat sijn, deselven 
ten allen tijden te ruineren. Want men thans genen tijd bele
vende, daar men op het voorbeeld der grote mannen, Scaliger, 
Casaubonus, Meursius, Salmasius, en andere tot glorie en voort
planting der studien, maar om klinkende munt, of vergroting 
der Bibliotheken, de pen voert. Dies is het sekerlijk dat een 
boekverkoper sijn autheur maar een weynig onsagt neer geset 
hebbende die autheur aanstonts sijn werk, schoon reedts gedrukt, 
onder pretext van vermeerdering of verbetering eenen twede 

waarvan een slechte uitgaaf in Londen is verschenen. Hij zegt dan verder, 
dat ook deze uitgaaf uiteraard niet volmaakt zal zijn en eindigt de hoop 
uit te spreken, dat Boerhaave hierdoor er toe zal komen zelf tot een uit
gaaf over te gaan. 

1) Deze opvatting moge vreemd schijnen, toch vindt ze in het tegen
woordige recht een aequivalent. Artikel 7 van de auteurswet zegt, dat in 
plaats van de werkelijke auteur een ander natuurlijk- of rechtspersoon 
als auteur aan te merken is, wanneer een dienstbetrekking bestaat, 
welke meebrengt "het vervaardigen van bepaalde werken van letter
kunde, wetenschap of kunst" door de werknemer. Tenzij tussen partijen 
anders is overeengekomen, wordt niet de werknemer; maar de werkgever 
als auteur aangemerkt. 

De Beaufort meent dat hieronder ook de dictaten van professoren 
vallen. Dat echter geen van beide partijen de bedoeling zal hebben, d~t 
het auteursrecht in dit geval gevestigd wordt ten name van het Rijk of 
de Gemeente, schijnt hem weI zeker. Hij meent, dat nu artikel 7 eenmaal 
in deze vorm bestaat, het aanbeveling verdient het tegendeel ervan 
overeen te komen. 
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sal aanbieden, en met hem contracteren, waardoor den eersten 
druk in den grond sal geboort sijn, waar van men reeds hier te 
lande voorbeelden heeft, daar en boven werd een boekverkoper 
hier door na het vertieren van den eersten druk bij het aanleggen 
van een twede straks onder de knevelarijen van den uytgever 
gebragt, en genootsaakt naar sijn pijpen te dansen, en sulks 
met reden, want hij word door sulk een placaat voor altoos, met 
sijn erfgenamen meester gemaakt over alle sijne schriften, 
onder wat tijtel het mag zijn. 
, Ja dat verder gaat, men sal bevinden, dat door het vereeren 
van sulken regt aan die Heeren, de octroyen van Hun Ed. Groot 
Mog. komen te vervallen want als dese Heeren hunne boekver
koper door een handschrift komen te sterken, so geven se hun 
tegelijk stilzwijgende octroy alsoo degene die yts van hunne 
geschriften hoe gering buy ten hun weten komen te drukken, 
deselve poenaliteyten, als nu gemeenlijk in yder afsonderlijk 
octroy vermelt staan, komen onderhevig te worden, so dat door 
dit placaat Haar Ed. Groot Mogende, stilzwijgende, van het 
geven hunner octroyen schijnen afstand te doen, waardoor de 
Bibliotheek van Leiden ook de boeken, die uyt hoofde van 
octroyen daar in moeten gebragt worden komt te verliese.n. 
Hieruyt sal sonneklaar blijken, dat de studien en boeknegotie 
om ene vrije en onbedwongen handel solliciteren, opdat een 
yder daar omtrent de loffelijke tot hier genoten vrijheid, als een 
gemeen welzijn mogen blijven genieten. 

(Bibliotheek Vereniging Boekhandel No. 62IIC) 

No. II . - EISEN VAN RET AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERS

GILD IN VERBAND MET RET UIT TE VAARDIGEN 

PLACAAT. - 1727 OF 1728. 

"Verzoek door de Hn Curateuren van de Universiteyt bij 
missive van den Ie Februarij 17271) sal konnen worden inge
schikt met die verandering aileen 

Dat eene boete van f 300.- tegens de nalatige werde gedecer
neerd; en dat het accresceeren van de boete per maand, moge 

1) Dit betreft een request van de Curatoren over het leveren van 
boeken, uitgekomen met privilege, aan de universiteitsbibliotheek te 
Leiden. 
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werden gedeclineerd. Dog op 't verzoek door den Rector en 
Senaat bij Requeste gedaan, vallen onze bedenkingen, en meend 
men,~ dat van de boekverkopers niets meer gevergt behoorde te 
werden, dan 

\ I. Dat op zekere poene verboden moge werden het inbrengen, 
uytgeven of verkopen van eenige bgeken op de naem van eenige 
professoren van d'Universiteyt, so levende als dode, die buy ten 
deeze provincie gedrukt en binnen deeze provintie te vooren 
nooyt gedrukt zijn geweest, ten waare deselve boeken buy ten 
deeze provincie gedrukt of uytgegeeven mogten zijn met ken
nisse van gem. Professoren, off van haare Erffgenaemen. 
2. Dat insgelijx verboden moge werden het drukken en uyt 
geeven binnen deeze provincie, van eenige boeken op de naam 
van de se1ve professoren, dan met consent van deselve, off van 
haare Erffgenaemen soo dikmaels deselve boeken voor de eerste
maal gedrukt zullen werden, en te vooren nooyt gedrukt zijn 
geweest. 
3. Dat ten reguarde van alle andre boeken, die met consent 
als boven, 't sij in deeze Provincie, off elders gedrukt mogten 
zijn, dese1ve herdrukt zullen mogen werden, door den eersten 
drucker, off andere die 't regt van deselve bekomen sullen 
hebben. 
4. Dat, wanneer de Professoren de voorsz. boeken met eenige 
verbeteringen of veranderingen sullen willen in het ligf geeven, 
sij sig daarover in redelijkheyd zullen moeten verstaan met den 
eersten drukker, of die 't regt van denselven verkreegen sullen 
hebben; en in cas sij den anderen niet mogten verstaan over de 
conditien, dat het selve zal moeten werden gestibmitteect, en 
gearbitreert door twee persoonen bij ieder een te kiezen. 
5. Dat een expedient moge werde uytgedacht, waardoor ter 
eenre en ter andere zijde voorgekome werde, dat nog de Pro
fessoren, nog de drukkers malkanderen komen te benadeelen, 
door het ophouden of discontinueeren van, het aangenoomen 
werk. 
6. Dat al wat meer gevraagd is, gedeclineerd moge werden en 
met naeme dat men de bovengem. nieuwe weth soude willen 
extendeeren, oock tot andere ledematen van de Universiteyt, 
buyten de Professoren van de selve. 
7. en laestelijk dat de premissen van het Placaet deesen aan-
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gaande te formeeren, sodanige gesimplifieert, of verzagt mogen 
werden, dat de boekverkopers niet geledeert mogen werden, 
door eenige onnodige en onwaare positiven". 

(Bibliotheek Vereniging Boekhandel No. 62IIC) 

No. 12. - RESOLUTIE VAN DE STATEN VAN HOLLAND.-

1728, April 30. 

"De Heer Pensionaris Visscher heeft ter Vergadering ge
rapporteert de consideratien en het advis van de Heeren haar 
Edele Groot Mog. Gecommitteerden, tot voldoening van der 
selver appointement commissoriaal van den 26 November 1726 
geexamineert hebbende de requeste aan haar Edele Groot Mog. 
gepresentee~t bij den Rector en Senaat van de Universiteit 
te Leiden, houdende klagten, dat de boekverkoopers haar niet 
ontsaagen boeken te laaten drukken op de naam van Professoren 
van deselve Universiteit, als of het was met haare toestemming, 
daar nogtans deselve Professoren, of haare Erfgenaamen, die 
voor de haaren niet erkenden, en versoekende, dat de noodige 
voorsiening mogte werden gedaan, met het statueeren van een 
groote poenaliteit teegens het drukken, uitgeeven of verkoopen 
van boeken op den naam van Professoren of andere ledematen 
van deselve Universiteit, sonder toestemming van haar of haare 
erfgenaamen. 

Waar op gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan 
dat tot voorkooming van het misbruiken van de naamen der 
Professoren en andere leedemaaten van haar Ed. Groot Mog. 
Universiteit te Leiden in het drukken of uitgeeven van eenige 
boeken hier te lande, of weI in deselve, elders gedrukt, binnen 
deese landen te brengen, sal worden gearresteert het placaat, 
hier na geinsereert. 

Dat daar teegen deselve Professoren en andere leedemaaten 
der voorschreeve Universiteit eenige boeken, bereids bij haar 
uitgegeeven, en binnen deese landen gedrukt met eenige ver
beeteringen, veranderingen of bijvoegselen in het ligt willende 
geeven, gehouden sullen zijn die te laaten drukken door den 
drukker die de voorschreeve boeken de eerstemaal heeft gedrukt, 
of door die desselfs regt sullen hebben verkreegen, ten waare 
daar over tusschen den uitgeever en drukker anders was ge-
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convenieert: En dat sij over het herdrukken elkanderen niet 
konnende verstaan, het different sal worden gearbitreert door 
twee persoonen, bij ieder een te kiesen. 

En dat laastelijk de Professoren en andere leedemaaten van de 
voorschreeve Universiteit over het drukken en uitgeeven van 
eenige werken met boekdrukkers hier te lande geconvenieert 
zijnde, soodanige werken niet sullen discontinueeren of ophouden; 
dat ook de boekdrukkers het afdrukken van soodanige boeken 
niet sullen moogen ~itstellen of laaten steeken: En dat de 
schaade, daar door bij den een of ander te veroorsaeken meede 
sal worden gereguleert en afgedaan door twee onpartijdige 
persoonen te kiezen als vooren. 

Placaat: De staaten van Holland en Westvriesland, ~lle den 
geenen die deesen sullen sien of hooren leesen, salut, doen te 
weeten: Alsoo wij bevinden, dat door het drukken en uit
geeven van boeken op de naam van Professoren en andere lede
maaten van Onse Universiteit te Leiden, buiten haar kennis, 
veel groove fouten en abuisen in deselve boeken worden ge
committeert, en selfs veel erroneuse en onwaare stellingen 
werden in het ligt gebragt, tot merkelijke kleinagting van de
selve Professoren en andere in haare goeden naam soo buiten 
als binnen 's lands, ook tot groot nadeel der goede Weeten
schappen. Soo Is 't, dat Wij daar in willende voorsien, goed
gevonden hebben te ordonneeren en statueeren, soo als wij 
ordonneeren en statueeren bij deesen, dat van nu voortaan 
niemand hier te lande sal moogen doen drukken eenige boeken, 
op den naam van Professoren of andere leedemaaten van Onse 
Universiteit te Leiden, die te vooren nooit gedrukt zijn geweest, 
als haare schriften, lessen etc. onder wat titul het soude moogen 
weesen, ten zij hij alvoorens daar .toe sal hebben verkreegen het 
schriftelijk consent van deselve of van haare Erfgenaamen. 

Dat insgelijks niemand van buiten in deese landen sal moogen 
inbrengen of verkoopen eenige boeken van deselve Professoren, 
of andere leedemaaten van de voornoemde Universiteit, die 
buiten deese provincie gedrukt souden moogen zijn, en albier 
nooit gedrukt zijn geweest, wanneer deselve sonder consent van 
de gemelde Professoren en Leedematen gedrukt of uitgegeeven 
sullen zijn. 

. Alles, soo in het eerste als tweede geval op verbeurte van a11e 
. ' 
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de exemplaaren, en booven dien een boete van ses honderd 
guldens, te verbeuren soo bij den drukker, inbrenger, uitgeever, 
of verkooper, te bekeeren een derde ten behoeve van den aan
brenger, een derde ten profijte van den officier, die de{calange 
sal doen, en een derder ten profijte van den armen: Lastende en 
beveelende onse officieren, alle boeken, sonder het voorschreeve 
consent bereits gedrukt, of hier na gedrukt sullende worden, op 
te haalen en te doen scheuren. 

En op dat een ieder, die het aangaat, soude moogen weeten 
waarna sig te reguleeren, soo begeeren wij, dat deese alomme 
gepubliceert en geaffigeert sal worden daar het behoord en te 
geschieden gebruikelijk is. 

Gedaan in den Hage, onder het klein zeegel van den Lahde, 
den 30 April 1728. Was geteekent, Willem Buys". 

(Groot Placaatboek VI 599) 



VII 

SUIKER- EN STROOPFABRICAGE UIT NEDERLANDSE 

GEWASSEN TUSSEN 1813 EN 18S8; MEDEGEDEELD 

DOOR A. HALLEMA 

Het jaar 1813 sluit de oudste periode af van de min of meer 
gedwongen beetworte1cultuur en bietsuikerindustrie in de zg. 
Franse tijd, terwijl 18S8 het jaar is, waar'in de eerste particu
liere beetsuikerfabriek hier te lande, namelijk te Zevenbergen, 
werd opgericht, spoedig gevolgd door andere suikerfabriekjes ter 
verwerking van suiker uit bieten in verschillende delen des lands, 
grotendeels in het Zuiden. Een uitvoerige beschrijving daarvan 
vindt men in mijn boek "Van biet tot suiker", met ondertitel: 
.. j. P. van Rossum als suikerindustrieel, - koopman en or
ganisator", in 1948 verschenen bij de uitgeverij Schuyt N.V. 
te Baarn in de Mercuur-serie 1). 

Intussen is er voor de periode 1813 tot 18S8 een soort va
cuum in deze geschiedenis van een der thans belangrijkste N eder
landse landbouwindustrieen, waarin nog lang niet alles tot 
klaarheid is gebracht l). Het is niet alleen een periode geweest 
van voortgezette proefnemingen om suiker en vooral stropen te 
bereiden uit inlandse gewassen, of ook weI van afwachten, hoe 
men oude landbouwcultures als meekrap het profijtelijkst kon 
vervangen door nieuwe gewassen, doch men kon en moest tevens 
lering trekken uit wat het voorbeeld van het buitenland, speciaal 
in Frankrijk en Belgie in het Zuiden en Duitsland in het Oosten, 
te zien gaf. Trouwens in ons land zelf zat men ook niet stil; 
de boeren en fabrikanten als practische raadgevers en de onder
nemers zowel a1s de landbouwdeskundigen als theoretici tracht-

1) T.a.p., bIz. 31, 43, 99 vig. 
II Dit aIs gevoIg van het verloren gaan of het vernietigen van oude 

fabrieksarc):lleven. Zie Inleiding van mijn boek: "Van biet tot suiker", 
bIz. XI-XII. 
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ten winst te maken uit het in de Franse periode geleerde op het 
stuk van beetwortelcultuur en bietsuikerindustrie. Eerst iets 
over de theoretische voorlichting ten onzent in dit opzlcht. 

Tussen 1830 en '40 hinkte men ten aanzien van de beetwortel
cultuur en bietsuikerindustrie in landbouw- en nijverheids
kringen in ons land nog op twee gedachten: Aan de ene kant 
mochten de koloniale landbouw en de daarmee samenhangende 
rietsuikerindustrie niet te zeer worden benadeeld door die der 
bieten, en aan de andere kant stond de laatste nog op zeer lage 
trap der "landbouwkundige nijverheid", zoals men toen schreef, 
alleen bestemd om zich in kleine kring, vooral op de hoeven der 
boeren, enigszins beter te ontwikkelen. De stimulans en het 
goede voorbeeld gingen destijds vooral uit van Frankrijk . met 
zijn ruim drie honderd bietsuikerfabriekjes; ter bevordering 
van onze landbouw kon men· zich hieraan niet al te zeer ont
trekken. Dus moesten nieuwe proefnemingen worden gedaan en 
hieraan ontbrak het dan ook niet. Van enkele oorspronkelijke 
ideeen wensen we hier melding te maken, te meer wijl over deze 
experimenten in de bestaande economische vaklitteratuur 
weinig of geen publicaties bestaan. 

Het was in de eerste plaats de heer C. Soetens, redacteur van 
het thans uiterst zeldzame "Wetenschappelijk Maandschrift", 
tussen de jaren 1832 en 1836 als maandelijks periodiek voor 
land- en tuinbouw, nijverheid en · kleinhandel verschenen, die 
door zijn contact met de president van de Franse Maatschappij 
van Landbouw te Parijs van daaruit interessante inlichtingen 
kreeg over de snelle ontwikkeling der beetwortelcultuur en biet
suikerindustrie in Frankrijk, waarvan hij de Nederlandse land
bouwers en industrielen wilde laten profiteren. 

N aar aanleiding van die informaties schreef Soetens voor onze 
N ederlandse landbouwers een beknopte handleiding "tot de 
vervaardiging der zooveel voordeel aanbrengende krotensuiker", 
een en ander in samenhang met de fabricage van aardappel
fecule en aardappelsuiker, producten die destijds ook nog al in 
zwang waren en wat nieuws beloofden voor landbouw en nijver
heid beide. Maar in beperkte mate en met een bescheiden opzet. 
Ziehier hoe en waarom blijkens de eigen verklaring van deze 
voorlichter in 1836. 
"Een landbouwkundige nijverheid, die, gelijk de krotenteelt en 
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de vervaardiging van suiker uit dit gewas, zoo nauw met den 
verbeterden landbouw, stalvoedering en vetmesting in verband 
~taat, kon onze aandacht niet ontglippen en reeds sedert meer 
dan een jaar verzamelen wij hie rover bouwstoffen, gestaafd door 
teekeningen, die geenszins onbelangrijk zullen zijn". Rchter 
wenste Soetens geen klakkeloze navolging van het Franse voor
beeld, bietsuikerindustrie in het groot, doch verwerking der 
krotell op bescheiden schaal, alweer met inachtneming der be
langen van onze Nederlandse koloniale landbouw! "Sedert 
eenige jaren hebben onze overzeesche bezittingen eenen trap van 
voorspoed bereikt, die voor het vaderland niet dan eer en voor
deel kunnen opleveren. Dusdanige suikerfabrijken bij wijze van 
aglo:Q1eratie nu aan te raden of hiervan breedvoerige teekeningen 
te geven, zou weI is waar in Hoiland eenige fabrikanten hebben 
kunnen verrijken, maar aan Batavia eenige aanzienlijke nadeelen 
hebben kunnen toebrengen. Ook is het aileen uit een oogpunt van 
algemeen belang, dat wij de krotensuikervervaardiging be
schouwen. En deze nijverheid op onze boerenwoningen toe te passen, 
kan voor den landbouw niet dan een goede uitwerking hebben en 
ever het algemeen niet dan voordeelig zijn, zonder dat hierdoor onze 
koloniifn voor het minst benadeeld zuilen worden". Ziedaar de 
quintessens van zijn betoog. 

Het gold hier dus nog in hoofdzaak een tak van zg. huisnijver
heid, inzonderheid in het belang der landbouwers zelf, want de 
koloniale rietsuiker, door de raffinaderijen verwerkt, zou nog 
lang het product blijven voor de Nederlandse consumenten in het 
algemeen. Wanneer men let op de destijds verleende octrooien op 
uitvindingen betreffende de suikerindustrie, dan voIgt ook daar
uit dat de belangstelling trouwens het meest was gericht op een 
verbeterde wijze van raffineren en bereiding van stropen uit de 
afvalproducten der raffinaderij. Ziehier een drietal van derge
lijke octrooien, in 1834 verleend (volgende bladz. boven). 

Naast een verbeterde stalvoedering en bereiding van zetmeel 
en suiker uit aardappelen, aldus Soetens, moest de boer zich 
nu ook op vervaardiging van bietsuiker toeleggen en daartoe de 
mangelwortels, kroteri, suikerwortels of beetwortels in groter 
hoeveelheid verbouwen, om tot het vervaardigen van kroten
suiker in het klein te kunnen overgaan. "Men kan dergelijke 
landelijke fabrikaadjen te regt met den naam Landhuishoude-
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Naamvan Woonplaats 
Onderwerp van het 

Datum van Termijn van 
de octrooi- of het Kon. Octrooiver-

houder Domicilie octrooi Besluit gunning 

G.D.C. Utrecht Invoering van een ver- 24 Juli 1834 10 jaren 
Suermondt beterde wijze van raffi- No. 27 

neren van suiker en fa-
bricage van suiker 

G. J. Lucas Amsterdam Invoering in dit Rijk van 8 Nov. 1834 10 jaren 
een verbeterde wijze en No. 102 
toestel, om de uitdam-
ping van vloeistoffen. en 
oplossingen te bevorde-
ren, vooral geschikt voor 
het gebruik in suikerraf-
finaderijen 

Paul van Amsterdam Invoering van een nieuwe 8 Nov. 1834 10 jaren 
Vlissingen wijze, om volgens de be- No. 101 
en Dudok ren Pelletin en De la Bar-
van Heel re uitgevonden stropen en 

andere vloeistoffen in bet 
luchtIedige door stoom te 
koken 

lijke Nijve1'heid bestempelen; dezelve veredelen den landbouwer, 
scherpen deszelfs vermogens, geven hem lust tot onderzoek, tot 
navorsching van betere midde1en, leeren hem ieder oogenblik van 
zyn leeftijd nuttig besteden en beloven hem boven dit alles voor
deelen, die hij in zyn gewone sleur nimmer zal vinden. Ons vaar
water van bestaan voor landbouw en ,nijverheid is verlengd en 
men kan verzekerd zijn, dat zij, die de oude verslijkte geul 
willen blijven behouden, steIlig schipbreuk zullen lijden". 

De mechanische middelen ter bereiking van dit doel waren in 
samenhang met de bereiding van suiker en zetmeel uit aard
appelen, eveneens op kleine schaal en als huisnijverheid reeds 
druk in zwang, doch wij zullen ze hier niet verder bespreken. Zij 
horen immers thuis bij de beschrijving van de ontwikkelings
gang van de techniek der bietsuikerindustrie. WeI interesseert 
het ons te weten welke bietsoorten Soetens in zijn tijd aanbeval 
en wat er volgens hem te velde met de volwassen biet moest 
gebeuren v66r de bewerking tot "krotensuiker", waarbij hij 
zich vooral liet leiden door het Franse voorbeeld en volgens de 
door hem uit Parijs ontvangen inlichtingen van bietentelers en 
suikerindustrielen aldaar. 
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"Bietsoorten, die het meest in aanmerking komen voor de sui
kerbereiding, zijn de witte Silezische en de gele Castelnaudary, 
beide behoorende tot de beste soorten van kroot of beetwortel. 
Eerstgenoemde geniet dan nog weer de voorkeur, ruet alleen 
door zijn hooger suikergehalte doch ook omdat de suiker er van 
zuiverder en gemakkelijker is te winnen. 

"Ontbladering der kroten. Hoewel de teelt der kroten genoeg
zaam bekend is, moet hiervan toch weI een enkele bewerking 
worden vermeld als het loshakken van den grond, het aanaarden 
der jonge 'planten, en afsnijden der benedenste bladeren, die 
anders toch maar verrotten en waarvan het groen voor runderen 
en schapen een geschikt veevoeder oplevert. 

"Het bietenrooien geschiedt even voor het rijp worden van de 
plant, waarvan de kroten zooveel mogelijk van aarde en blad 
ontdaan, worden gewasschen, om de verschillende bewerkingen 
te ondergaan voor de suikerproductie". Destijds, d.w.z. om
streeks I836, kuilde men de bieten eerst in, als de najaarsregens 
voor rotting van kroot en blad deden vrezen, terwijl de bewerking 
van biet tot suiker reeds haar aanvang nam met het rooien der 
eerste bieten. 

Het inkuilen der bieten geschiedde ook enigszins anders dan 
thans, namelijk in kleine hoopjes op het terrein, waar ze bewerkt 
moesten worden en in zulk een hoeveelheid als men berekende 
nog v66r de strenge vorst te kunnen verwerken. Deze kroten 
werden slechts door een dun laagje aarde van Il/2 a 2 dm. bedekt 
,en de rest werd in diepere kuilen gestort evenals de aardappelen, 
die tot in het voorjaar moesten bewaard worden. Er was toen 
immers geen zg. bietencampagne als aan de tegenwoordige suiker
fabrieken, en de in het voorjaar en de zomer verwerkte bieten 
moesten dus vorstvrij bewaard worden. Men paste daarbij de 
volgende methode toe a la de beschrijving van Soetens. "Aile 
plaatsen, zooals kelders, schuren, winterputten enz. waar de 
kroten voor de. vorst bewaard blijven, zijn voor dezelve geschikt. 
In het aarden dak of den ezelsrug der winterputten steekt men 
van twee tot twee el een takkebosje met deszelfs dikke einden 
op de kroten en wier afgeknotte topeinden in den vorm van een 
bezem even boven de aardkruin uitsteken; men kan door middel 
dezer stoppen aan de kroten van tijd tot tijd een weinig lucht 
.geven". 
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Het was sen der bieten geschiedde met de hand uit manden 
of in de bietenwasser, die men, "zoodra dezelve tot op de helft 
van deszelfs middellijn in het water hangt, gestadig ronddraait". 

Het raspen was eveneens een der eenvoudigste bewerkingen. 
"Twee man werken bij afwisseling; de een draait de trommelrasp, 
de andere stoot met een houten blok de kroten aanhoudend 
tegen de rasp; in "groote fabrijken" wordt deze rasp door een 
paard of os -in beweging gebracht; een man is voldoende om 
kroten in den raspbak te raspen en voort te stooten". 

De uitpersing der pulp geschiedde ook al met handkracht. 
Eerst werd de geraspte hoeveelheid bieten in grof linnen ge
wikkeld, geeffend met de ~ol en daama tussen de houten horden 
onder de handpers gelegd, elk bundeltje ter dikte van 5 tot 8 d.m., 
naar gelang de pers verdragen kon. Eerst werd de schroef 
zachtjes en geleidelijk wat sterker aangedraaid, totdat de 
doeken geen vocht meer doorlieten. Op deze wijze werden de 
pakken stuk voor stuk uitgeperst en het vrijgekomen sap on
midde~ijk gezuiverd. Wat er aan vaste delen nog overbleef, de 
eigenlijke pulp, werd niet aIleen in verse toestand aan het vee, 
speciaal melkkoeien, ossen, schapen ~nz., als voeder verstrekt, 
doch ook op platen boven de oven of op latten in verwarmde 
vertrekken gedroogd, om daama in zakken of tonnen te worden 
bewaard. Werd deze droge pulp als veevoeder verstrekt, dan 
werd ze eerst met een weinig water aangelengd. 

In Frankrijk werd de pulp volgens Soetens in de vorige eeuw 
zelfs gebruikt als een soort koffiesurrogaat. Waar namelijk 
bietsuikerfabrieken pulp afieverden, gebruikte men koffie volgens 
deze samenstelling. In een gewone koffiebrander, trommel of 
ijzeren pot deed men goede groene koffiebonen en weI een deel, 
die langzaam gebrand werden, met (onder voortdurende menging) 
drie delen uitgeperste en koud geworden pulp, welk mengsel 
toen meer dan een millioen Fransen de dagelijkse koffie leverde! 

De uitgeperste pulp werd ook weI nat ingekuild in daartoe 
gemetselde putten of in de grond staande tonnen, "waarboven 
een strooien dakje voor het drooghouden van de kuil". Over de 
eigenlijke suikerbereiding volgens Soetens' advies aIleen de 
volgende bijzonderheden. 

De z~iyering van de uitgeperste sappen had plaats door 
middel van kalk. Ret procede van die bewerking bestond uit 

I 
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het volgende. Men neme hierbij echter in aanmerking, dat heel 
deze bewerking van bieten tot suiker slechts werd uitgevoerd 
bij wijze van huisnijverheid en dat er van enige fabriekmatige 
bereiding van bietsuiker in de modern-economische zin nog 
geen sprake was. 

Men bluste met heet water ongeveer een pond zuivere, levende 
kluitkalk voor 300 1. bietensap. Deze blussing deed men zeer 
behoedzaam met weinig water tegelijk, totdat het gehele mengsel 
een zachte en zeer dunne kalkpap werd. Indie~ er zich scherpe 
korrels in bevonden, groot men het zuivere, onj,lUsbare gedeelte 
af. De gehele hoeveelheid water mocht geen 10 I per pond onge
bluste kalk te boven gaan. Zodra het bietensap zo heet werd, 
dat men er de hand niet meer in kon houden, begon men het om 
te roeren. Men wierp er de kalkpap in, schudde of roerde ge
durende enige seconden het mengsel zeer sterk om en bracht het 
vervolgens aan de kook. Zodra men sterke borreling als gevolg 
van koking constateerde, dekte men het vuur, liet het vocht 
enige minuten bezinken en goot het helder af. 

Ten slotte nog de aftapping van het heldere vocht en gebruik 
na uitschifting van het bijeenverzamelde schuim en bezinksel als 
afvalproduct. 

Het heldere sap werd vervolgens in een bak door mid del van 
een kraan afgetapt, of, indien het slechts een gewone ketel was, 
door deze op een zijde te houden, afgegoten. Uit die bak tapte 
men het op een filter. Daarna werden schuim en bezinksel te 
samen in linnen zakken afgescheiden en nadat deze onder een 
gewone kaas- of andere hefboompers nogmaals goed uitgeperst 
waren, vermengde men de droge excretieproducten met een 
weinig gebluste kalk, om die, daarna gemengd bij wijze van 
poeder over het land uit te zaaien, of ze in de ~echanische zaai
machine met het koren te vermengen, ook weI om ze in kleine 
hoeveelheden aan de voet der meekrap-, kool- en andere jonge 
planten te leggen bij wijze van besmestingsproduct. 

De eerste fi.ltratie, verdamping, tweeqe' filtratie, het koken 
'en kristallisatie laten we hier verder onbesproken als zijnde van 
gelijke aard als thans, aileen vrij wat primit~ever bij gebrek aan 
mechanische en chemische hulpmiddelen. Doch weI moet er nog 
even op gewezen worden hoe men destijds stroop fabriceerde, het 
hoofdproduct. 
ECON."HIST. ]AARBOEK XXIV 16 
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De alscheiding der stroop, die bevorderd werd door de zorg 
voor een regelmatige temperatuur tijdens de kristallisatie, 
leerde Soetens, had op de volgende wijze plaats. Wanneer al de 
suikerdelen voldoende gekristalliseerd waren, werd het gaatje 
geopend, hetwelk zich onder in de vorm beyond, opd~t de stroop 
er behoorlijk uit kon lopeno De enige voorzorg, die men hierbij 
in acht had te nemen, bestond hierin, dat de warmtegraad in 
het vertrekje zoveel mogelijk constant bleef, ongeveer gelijk met 
die van de b~oeibakken, opdat de afscheiding van de stroop ge
lijkmatig kon plaats hebben. 

Wanneer nu uit de aldus geproduceerde ruwe SUiker de stroop 
voldoende was gescheiden, hetgeen in 10 of 12 dagen was afge
lopen, dan kon men het product in de handel brengen, terwiji het 
onderste deel van de vorm, minder wit en minder droog, op plan
ken nog te drogen werd gelegd, alvorens het te verkQpen. De 
aldus verhandelde suiker was natuurlijk niet geheel wit, had 
zelfs een onzuiver bruine kleur en diende in die vorm voor keuken
gebruik, bakkerij enz., of werd naar de raffinaderij gebracht, 

I om daar geheel afgewerkt worden. 
"De arbeid van den landman eindigt hier", aldus Soetens ~ls 

de schrijver van de "beknopte inlichting ter vervaardiging van 
krotensuiker ten behoeve van kleine boerderijen". 

En hij besloot zijn verhandeling met deze mededeling: "Meest
al wordt deszelfs ruwe suiker in fabrijken of raffinaderijen ge
bragt. De uitgezakte stroop wordt na bezinking en zuivering op 
de bekende wijs gebruikt. Wij hebben voorloopig betoogd, met 
hoe weinig moeite en kosten men op ~lke boerderij suiker kan 
venraardigen, en hoe men daardoor zich, behalve de voordeelen, 
welke hieruit voorkomen, eene aanzienlijke hoeveelheid beesten
voeder zal kunnen verschaffen". 

Twee jaar later, dus in 18~8, leverde dr. S. Bleekrode 1) te 
Groningen ook een verhandeling "Over de bereiding van beet
wortelsuiker in het klein", welk stuk men afgedrukt kan vinden 
in het ook al zeldzaam geworden "Tijdschrift van het Genoot
schap ter bevordering der Nijverheid", gevestigd te Onderden
dam (dl. I, 1ste stuk, jrg 1838, bIz. 49-86). Daarin gaf de schrijver 
eerst een overzicht van het gebruik van suiker bij de verschillende 

1) Salomon Abraham Bleekrode (1814-1862), geneesheer te Groningen, 
sinds 1844 leraar, weldra hoogleraar aan de Kon. Academie te Delft. 
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volken der aarde, van de gewassen en planten die suikerhoudend 
zijn, hoe stroop en verschillende suikersoorten worden ver
vaardigd en hoe het vooral Napoleon's Continentaal Stelsel is 

I geweest, dat er toe noodzaakte om uit mangelwortels of bieten 
suiker af te scheiden ren stroop te maken. Ret was s]echts de 
toen nog zo onvolkomen, ja primitieve wijze van suikerfabricage 
uit bieten, die oorzaak was, dat men in Nederland na de Napo
leontische tijd de bietenteelt weer zo goed als geheel in de steek 
had gelaten, meende dr. Bleekrode, doch in het buitenland, 
speciaal in Frankrijk en Duitsland, werd reeds het bewijs ge
leverd, dat fabricage van bietsuiker zeer weI mogelijk was naast 
die uit suikerriet. Ziehier een enkele passage uit zijn pleidooi 
voor de bietsuiker en daardoor voor de teelt der beetwortels, 
waardoor hij trachtte aIle vooroordeel tegen dit nieuwe gewas 
op zij te zetten. 

"Wanneer men in de dagbladen ook leze, dat de beetwortel
suiker op sommige plaatsen in hoedanigheid niet met de riet
suiker overeenkomt, dan kan dit geenszins tot een bewijs tegen 
ons gezegde dienen. De oorzaak is gelegen in de wijze van be
handeling der beetwortels en in de verdere bewerking, daar men 
niet in aile fabrijken even qoelmatig en geschikt hiermede om
gaat, het gene natuurlijk veel invloed op de producten hebben 
moet. Is dit immers ook niet het geval met de rietsuiker? Ook 
daar verkiest de handel de eene soort boven de andere, en dat 
dus van de beetwortelsuiker slechtere so orten aan de markt 
gebragt worden, kan geenszins als tegenwerping dienen, vooral 
nog, omdat deze fabricatie bij velen slechts weinige faren van 
ondervinding teU. Ret is immers wegens de rietsuiker bekend, 
dat de Rollandsche geraffineerde boven andere so orten tot 
verzending door hare vastheid en hardheid boven de Engelsche 
verkozen wordt, niettegenstaande deze door witheid uitmunt, . 
enz. 

"Indien ook de beetwortelsuiker even zoo kostbaar zij, als de 
rietsuiker, dan is dit geen bezwaar, wanneer men slechts in het 
oog houdt, dat de beetwortelsuiker-bereiding in verbinding met 
Landbouw moet gedreven worden. Zij wordt dan weI meer een 
BIJPRODUCT, maar nogtans een der meest belangrijke voor 
den Landman: want aileen hierdoor is zij zoo bloeijende in 
Frankrijk geworden, en ook de fabrijken, welke na 1815 III 
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werking gebleven zijn, hadden aan deze verbinding hun bestaan 
te danken, gelijk de eigenaar van eene dusdanige fabrijk te 
Arras in r825 zelf getuigde". 

Men had slechts acht te geven op het buitenlandse voorbeeld, 
meende ook deze schrijver, wijl buiten onze grenzen reeds v66r 
r825 bietsuikerfabrieken wederom waren geopend of nieuwe ge
bouwd werden, om in samenwerking met de landbouw en vee
teelt en gesteund door fiscale maatrege1en tot bloei te geraken. 

"Toen nu in r836 de fabricatie van beetwortelsuiker in 
Frankrijk eene aanzienlijke hoogte bereikt had, oordeelde men, 
dat door verdere uitbreiding van dezelve, vooral indien zij de 
rietsuiker begon te verdringen, de belangeFl der schatkist be
nadeeld zouden worden; men wilde ook de beetwortelsuiker 
belasten! .... Op het oogenblik zijn echter al 1245170 per
'Sonen in Frankrijk van den bloei der beetworte1suiker-fabrijken, 
deels als Landeigenaren en Fabrijkanten, deels als arbeiders, 
afhankelijk. 

"Deze ontwikkeling der fabrijken in Frankrijk bleef men in 
andere staten van Europa niet stil aanschouwen. Onder de 
Duitsche staten heeft Bohemen zich het meest hierop toegelegd; 
hetzelve levert reeds 40.000 centenaren (suiker), en daarenboven 
voor lagere prijzen, daar ook de fabricatie ruim 1/3 minder kost. 
Er wordt zeUs verhaald, dat in eene Fabrijk te Obergiesing in 
Beyeren binnen 24 uren uit het sap de ruwe suiker daargesteld 
wordt. Dan mag Hongarije genoemd worden: in 1837 werden 
meer dan 30 fabrijken, behalve de 200 landelijke werkplaatsen, 
<opgerigt; - te Pesth 1) bestaat zelfs een instituut, alwaar deze 
tak van nijverheid onderwezen wordt aan Russen, Polen, 
Duitschers enz. Volgens een berigt uit Maagdeburg zijn in r837 
,600.000 centenaars wortels ingeoogst, welke 4% 2) suiker op
leverden, ter waarde van ruim 700.000 guld. en reeds in den 
loop van dit jaar is het aantal der fabrijken bijna verdubbeld. 
Niettegenstaande Rusland in r830 bij Grusien en in 1833 bij 
Taglysch suikerriet aankweeken liet, zoo telde hetzelve ook in 
r835 reeds 60 beetwortelsuiker-fabrijken. Ook in Engeland wilde 
omen niet ten achteren blijven; - hetzelve begon de proefneming, 
naar deszelfs eigenaardige colossale wijze, met het oprigten van 

1) Boeda-Pest. 
I) Thans 17-2°% 
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eene fabrijk te Chelsea, van 50.000 vierk. voeten in uitgestrekt
heid. In ons Land bestaat nog sedert de Fransche tijden maar 
eene jabrijk, zijnde die des Heeren Bakker te Oosterbeek. Vroeger 
bestonden er ook zoodanige te Rotterdam, Dordrecht, Utrecht, 
Amsterdam en Wageningen". (Cursivering van mij, H.). Over 
deze fabriek bij Oosterbeek beneden meer. 

Verder betoogde dr. Bleekrode, dat met de ~oeneming der 
suikerproductie uit riet en biet tevens de consumptie van suiker 
toenam, hetgeen de bloei der .fabrieken slechts ten goede kon 
komen. Engeland stond toen, wat deze consumptie betrof, aan de 
spits II tI; per h00fd en per jaar tegen 8 u: in ons land en 3 u: 
in Frankrijk. Verder bewees hij ook, dat uitbreiding der bieten
teelt en bietsuikerproductie de invoer van rietsuiker niet on
gunstig beinvloedde, waarvan Frankrijk met zijn bietsuiker
fabrieken ondanks de import van koloniale suiker het bewijs 
leverde: in 1825 waren aldaar nog slechts 30 van deze fabrieken 
met een productie van 800000 u: suiker; in 1828 reeds 101 
fabrieken, die ruim 5 millioen u: produceerden en in I836 zelfs 
350 fabrieken, die buiten de kleinere werkplaatsen ruim 30 
millioen tI; leverden, voldoende voor de voorziening in de behoefte 
van een vierde van Frankrijks toenmalige bevolking. 

Verder schetste deze schrijver in den brede het agrarisch en 
algemeen economisch nut en voordeel van de bietenteelt en 
ontkende het nadeel, dat sommigen haar toeschreven, waarover 
hier aileen het volgende aan zijn verhandeling worde ontleend. 
WeI verkondigde hij hierin ook theorieen, die niet aIleen aan
vefhtbaar doch ook onjuist zijn. 

"Hij, die den beetwortel tot voeder gebruikt, kan gemakkelijk 
de suiker winnen, zoo hij slechts de moeite niet ontziet, welke 
mijns oordeels genoegzaam vergoed wordt, zoo hij aileen zich 
zelf in deze behoefte voorziet. Ervarene landhuishoudkundigen 
hebben bij ondervinding bevestigd, dat het gebruik der suiker
houdende planten tot voedsel voor dieren beperkt zijn moet, daar 
dezelve door den tijd nadeelig worden. Door de bewerking dus van 
de beetwortelsuiker, verkrijgt de landman in het uitgeperste 
wortelmerg een voedsel, hetgeen hij zonder schroom toedienen 
kan, gelijk reeds de menigvuldige waarnemi~gen in Frankrijk 
bevestigd hebben. Dat de krachten van den grond door het 
verbouwen van de beetwortels, niet uitgeput worden, blijkt 

/ 
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verder door de ondervinding, daar dezelve het best opkomen in 
een goed bemesten grond, nadat deze rogge of tarwe gedragen 
heeft, en bij opvolging nog rogge of elke ander korensoort eene 
zeer goede oogst levert, en men zelfs in Frankrijk drie opvolgende 
jaren bij de groene bemesting met derze1ver bladeren en afval 
op hetzelfde land de beetwortels uitzaait. Verder maakt de 
beetwortel den grond losser en is ook een geschikt zuiverings
middel. 

"De beetwortel bevat go % vloeibare deelen, van welke bij de 
bewerkin~ 70-80 verzameld worden; het is dus duidelijk, dat een 
dusdanige waterachtige worte1 niet bijzonder voedende zijn kan, 
en ook de waarde als veevoeder door de bewerking niet ver
andert (?). Zoolang het merg versch toegediend kan worden, 
geeft men eene koe dagelijks 50, 1i;, een schaap 6-81i; en · een 
varken 18 'U; , of met haksel of raapkoeken vermengd eene koe 
30 'U;, een schaap 2 1/ 2-3 'it. Doch, daar men hetzelve niet versch 
behouden kan, wordt het merg in groote bakken of tonnen, of 
zooals in het noorden van Frankrijk in kuilen, welke met ge
metselde wanden voorzien zijn, digt in een geperst; - indien 
het merg ook later eenige gisting ondergaat, dan blijft hetzelve 
nog een goed voedse1; het gegiste merg wordt met haksel in de 
reeds vermelde hoeveelheid toegediend. Verder kan hetzelve 
gedroogd worden tot koeken, het verjjest dan ook de afvoerende 
eigcnschap, welke hetzelfe, versch zijnde, somtijds bezit. Einde
lijk kan het merg ook laagsgewijze ,onder het bestrooijen met 
keukenzout, in vat en zamengeperst worden, en dan kan hetzelve 
meer dan twee jaren duren. 

"Andere voordeelige producten worden nog uit dat merg 
verzameld, wanneer hetzelve, door gisting met giststof, rum 
of brandewijn levert; of met water verdund en aan zich zelf 
overgelaten, azijn vormt; om niet te zeggen, dat men in Duitsch
land gewild heeft, om door hetze1ve de kollie te vervangen, even 
als de bladen vroeger tot tabak gebruikt werden. Zelfs heeft men 
papier uit hetzelve bereid, en de eerste vervaardiger, Simensen 
in Koppenha:gen, heeft zijne verhandeling tot aanprijzing van 
hetzelve reeds in 1816 op beetwortelpapier laten drukken. Later 
zijn in Duitschland, Frankrijk en in Engeland onder octrooi 
fabrijken ten dien einde opgerigt. 100 1i; leveren 101i; droog 
papier volgens opgave uit de fabrijk te VIm. 
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"Ook de stroop, welke bij het zuiveren van de suiker afdrupt, 
als ook de melasse en het spoelwater, kan aan het vee gegeven 
worden, daar de beetwortelstroop van minderen aard is, dan die 
cler rietsuiker, terwijl verder nog hetgene bij het klaren des saps 
verzameld wordt, wegens het gehalte van klak eene goede 
rneststof oplevert". 

Zo gezien, was de winst voor de bietenteler dus weI heel groot, 
en dr. Bleekrode besluit ter onderstreping van het grote belang 
voor onze landbouw en ter verduidelijking voor de belang
stellenden met onderstaand resume zijn pleidooi. 

"Ret is onnoodig, om nogmaals de voordeelen uiteen te 
zetten, welke met het bereiden van beetwortels gepaard gaan, 
claar zulks genoegzaam uit het verhandelde blijkt. Ret voorzien 
in eigene behoefte, het verkrijgen van een beter voedingsmiddel 
voor het vee, het verbeteren van den grond en het voordeelige 
als wisselvrucht zijn de gunstige gevolgen van eenen meer regel
matigen aanbouw en van de bewerking der beetwortels. De aard 
dezer voordeelen zijn zoodanig, dat dezelve niet in get allen 
kunnen opgegeven worden; daarenboven zoude eene dusdanige 
opgave hier weinig baten, voor zoover die alleen uit de mede
deelingen der grootere fabrijken in Frankrijk en Duitschland af 
te lei den is. In dezen zullen wij dan afwachten, hetgene ons zal 
bekend worden, door ondernemingen van dien aard binnen onze 
gewesten, waar de Landman voor het overige met zoo vele 
kennis van zaken en vaardigheid den grond weet te bewerken". 

En dan was er ook nog de belangrijke vraag, welke "suiker
kroten" de meest winstgevende waren: de inheemse mangel
wortel, die hier reeds sedert de tweede helft der 18de eeuw 
voornamelijk als veevoer werd verbouwd, of de zg. gele of witte 
suikerwortel, waarvan het zaad uit Duitsland bij kleine hoeveel
heden was ingevoerd om nieuwe bietenvarieteiten te telen. In 
de Franse periode werd het zaad van de in Frankrijk groeiende 
bieten sterk aanbevolen en ook naar Nederland overgebracht, 
doch dr. ' Bleekrode en anderen waren sterk geporteerd voor de 
Silezische bietensoorten. 

"Veelvuldige wortelsoorten worden thans verbouwd; van 
allen wordt de Witte Silezische wortel en dan de Geele wortel 
afkomstig van Oberndorf bij Schweinfurt voor de beste ge
houden. Rij verdraagt het klimaat der noordelijke gewesten van 

.. 
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Europa goed, en bij eenen lossen, diep omgewerkten grond 
vordert hij eenen matigen graad van vochtigheid en warmte. 
Wortels van 1/4-111: zijn het best voor de bewerking geschikt, 
en ook deze leveren de meeste hoeveelheid suiker; zij moeten 
verder vast van weefsel zijn, bij het doorbreken een krakend 
geluid geven, in het water zinken, en bij eenen kleinen kop 
weinig wortelvezels bezitten. Wordt in het uitgeperste sap een 
vochtweger van Beaume geplaatst, dan teekent dezelve 10 -14 . 
Het is van belang, dat men na het inoogsten dadelijk met het 
uitpersen van het sap begint, daar anders, door het verwelken of 
door de inwerking van warmte en vochtigheid, het gehalte van 
suiker vermindert, en in derzelver slijmsuiker gevormd wordt; 
ook de vorst wordt, zoo deze1ve eenigen tijd voortduurt, nadeelig. 
In de groote fabrijken verkrijgt men in de eerste tijden na den 
oogst meer suiker dan in de maanden Maart en April, wanneer 
deze hoeveelheid somtijds met de helft verminderd is. Het is 
ook van niet rninder belang, dat men den besten weg kenne, om de 
wortels te bewaren, ingeval men verhinderd zij, om dadelijk 
tot de verdere bewerking over te gaan, iets, hetgeen natuurlijk 
voor de fabricatie in het groot van. vee1 gewigt is". Anderen 
hielden zich echter liever bij de mangelwortel, niet alleen als 
voederbiet, doch ook als suikerbiet. 

Hieraan kan voor dezelfde periode nog worden toegevoegd, 
wat in "De Recensent ook der Recensenten" , (dl. 33, 2e st., 
Amsterdam, 1840) werd afgedrukt over het "belang van den 
Mangelworte1 voor Frankrijk", nl. het volgende: 

"Volgens sommige tijdschriften worden er in Frankrijk tot 
de teelt des Mangelwortels gebruikt 72000 bunders (hectares) 
land. Het aantal der fabrijken, in welke men dien wortel tot 
suiker verarbeidt, is thans 581, waardoor aan meer dan 200000 
personen arbeidt wordt verschaft. Tot het een en ander wordt 
een kapitaal van meer dan 60 millioenen francs aangewend". 

In het "Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid", deel V, 
jrg. 1839, bladz. 345-350, werd ook deze vraag besproken: 
mangel- of beetwortel? vooral met betrekking tot de leetuur 
daarover in buitenlandse vak- en landbouwtijdschriften, waar
van speciaal de Duitse toen ook al de belangrijkste plaats in
namen. De redactie, althans een niet bij name genoemde auteur 
van genoemd tijdschrift, meende er goed aan te doen onze land-
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bouwers te wijzen op de belangstelling, die onze oosterburen 
aan den dag legden voor de bietenteelt, het suikervraagstuk 
en de \doelmatigste bereidingswijze van suiker, stroop, pulp en 
andere veevoederartikelen uit de biet, een belangstelling, die de 
Nederlandse lan'abouwers en technologen z.i. ten onrechte 
misten. De aanhef van zijn betoog laten we hier volgen. 

"Volgens de Duitsche Tijdschriften begint de bereiding van 
suiker uit den Mangelwortel daar meer en meer deelneming en 
medewerking te vinden. Mangelwortelsuiker en ijzeren-spoor
wegen zijn de gewone onderwerpen van het gesprek, en maken 
vaste artikels uit in die tijdschriften, welke de bevordering der 
Nijverheid meer bepaaldelijk ten doel hebben. J a, de bekende 
Pohl te Leipzig heeft het voornemen, om een eigen tijdschrift, 
"Die Runkelriibe, over dit onderwerp uit te( geven, hetwelk als 
een bijvoegsel op zijn "Archiv der Deutschen Landwirthschaft" 
zoude in het licht komen. 

"In het aangehaalde "Universal-blatt" (IX, p. 208-210)' waar
uit wij dit bericht ontleenen, worden als de landen, waarin men 
tot dusverre met het meeste zuivere voordeel de mangelwortel
suiker vervaardigd heeft, in de eerste plaats Frankrijk, en daar
na Bohemen, Hongarijen en Rusland geteld; terwijl onder de 
allernieuwste over deze zaak uitgekomene werken met bijzondere 
lof van de beide volgende gewag gemaakt wordt: 
I. "Die Fabrikation des Riibensuckers", Von Poppe, Stuttgart 

1836, in welk werk de als Technoloog algemeene bekende 
schrijver gezegd wordt bijkans alles bijeen gebragt te hebben, 
wat tot nu toe over dit onderwerp in het licht gekomen en 
bewaarheid gevonden is. 

2. "Bewahrte und umfassende Anweizung, die Runkelriibe nach 
den neuesten Erfahrungen durch Saat, · Plege, Ernte und 
Aufbewahrung fiir eine mochlichts reichlische Zuckerge
winnung vor zu bereiten. Leipzig 1837. - bit laatste is door 
Jacobi uit het Fransch van Hannequand-Brame vertaald en 
handelt bijzonder over de kweeking en behandeling des 
mangelwortels, meer dan over de bereiding der suiker zelve. 
Wij zouden hier kunnen bijvoegen het veelbevattend werk van: 

3. J. C. Leuchs, Vollstiindige Runkelruben-Zucker-F abrikation 
nebst Anleitung zur Abscheidung ;.tnd Ratfination des Zuckers 
aus Aepfelen, Ahorn etc. etc. Niirnberg 1836". 
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Het verdere deel van zijn betoog komt hierop neer, dat hij 
de mangelwortel nog altijd goed achtte vo?r de suiker- en 
stroopfabricage, omdat er weI meer dan 4% "suikerdeelen uit 
gehaald konden worden", doch hij stond ook niet afwijzend 
tegenover import van zaad van andere bietvarieteiten, waarvan 
hij noemde de "witte en gele Mangelwortel" uit Silezie. Na 
daarvan de verwerking tot suiker en pulp in het kort te hebben 
beschreven, wees hij op de snelle toename van het aantal suiker
fabrieken in DuitsJand, Oostenrijk, speciaal in Bohemen, aldaar 
in een jaar van r6 tot 29 gestegen, terwijl in al de buitenlandse 
tijdschriften van de enige, toen in Nederland bestaande suiker
fabriek te Oosterbeek op het landgoed "De Oorsprong" niet met een 
enkel woord werd gerept. Verder moest men in verband met de 
dalende graanprijzen, de slechte uitkomsten van de tabaksteelt 
en van de verbouw van meekrap ten onzent weI naarstig naar 
meer lonende cultures uitzien, op groter schaal proefnemingen 
doen met de bietenteelt en vooral met de ervaringen ten aanzien 
van de moderne bietsuiker-fabricage in het buitenland zijn voor
deel doen. Fiscale maatregelen als die in de staten van het 
Duitse Tolverbond moesten deze proefnemingen verder stimu
leren, waarover mr. G. Wttewaall in de "Bijdragen tot de 
staatshuishoudkunde en statistiek" toen juist "een instructief 
artikel had geschreven" 1) . 

. Ook meende dezelfde schrijver, dat het bereiden van papier 
uit bietenblad en de vezelige delen van de beetwortel zelf nog 
altijd mogelijk zou zijn, op welke vinding reeds de Engelse tech
noloog Young in r832 octrooi had genomen. En, zo voegde hij er 
aan toe, deze techniek was "reeds lang voor dien tijd in de fabriek 
aan den Oorsprong bij Arnhem beproefd". "Ik bezit" , zo ver
telt hij verder, "althans een stuk graauw-geel-papier, hetwelk 
reeds voor vele jaren door een mijner vrienden van deze fabriek 
ontvangen was". 

Wij hebben ons nog al enige moeite getroost om meer ge
gevens te verzamelen over deze bijzondere papierfabricage met de 
biet als grondstof, doch slechts het volgende magere resultaat 
van dit onderzoek kunnen boeken. 

Na verschillende experimenten, ook in het buitenland, waar 

I) 2e stuk, bIz. 218-227, (1838) . 

..J 
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diverse bietensoorlen werden verbouwd, -om daaruit beschrijf
baar papier te vervaardigen, schijnt het speciaal op "De Oor
sprong" gelukt te zijn, een papiersoort te vervaardigen, die aan
vankelijk houdbaar leek. Wanneer, hoe en met welke middelen, 
blijkt niet nader uit de ons van particuliere zijde verstrekte in
lichtingen, doch het tijdstip valt om ende bij 1826. Dit papier 
was echter niet eens geschikt voor de normale schrijfboeken, die 
voor genoemd tijdstip bestonden uit grof, hard en ruw papier, 
vaal van kleur. En droeg men het slechts korte tijd bij zieh, dan 
verpulverde het geheel tot stof. En het is voor ons nog zeer de 
vraag of dit "bietenpapier", wat zijn oorsprong betreft, niet 
ailes gemeen had met het bekende Renkumse en Rozendaalse· 
papier, uit lompen vervaardigd,· wijl ook toen Gelderland en 
inzonderheid de Veluwezoom nog ruim honderd papiermolens 
telde: 1 onder Oldebroek, 4 onder Ermelo, 8 onder Heerde, 
45 onder Apeldoorn, 24 onder Epe, 10 onder Brummen, 8 onder 
Rhenen, 5 onder Rozendaal, 6 onder Renkum, 5 onder Doorn
werd, 1 te Groesbeek, 1 te Eerbeek, welke bijna aile een goede 
tot zeer goede papiersoort produceerden, maar dan aile uit 
lompen en niet uit bieten als grondstof! De verwerking van de 
marigelwortel of andere bietensoort tot papier op "De Oor
sprong" bij Oosterbeek lijkt ons voor die tijd dan ook een hersen
schimmig experiment te zijn geweest, dat geen enkel tastbaar 
resultaat heeft opgeleverd. 

Nu wij het toch over deze eerste en lange tijd de enige suiker
·fabriek in de door ons beschreven periode hebben 1), waar
,omtrent aileen voor de Napoleontische tijd enige belangrijke 
,gegevens reeds in het artikel van dr. E. M. A. Timmer zijn vast
.gelegd 2), verdient het weI even de aandacht, dat deze fabriek 

lJ Het fabrieksarchief van dit unieke bedrijf is ook al verloren ge~, 
zoals van bijna al onze oudste suikerfabrieken. Ik hoopte het nog terug 
te vinden in de collectie archieven van de Centrale Suiker Mij. te Amster
dam, thans berustende in de buiten bedrijf gestelde fabriek van deze 
N.V. te Geldermalsen, doch deze nasporingen zijn vruchteloos gebleven. 

B) Vgl. Dr. E. M. A. Timmer, Beetworte1cultuur en bietsuikerfabricage 
in ons land tijdens de inlijving bij Frankrijk, in De Economist, jrg. 1915, 
Iste deel, bIz. 126-127; 206-207; 231, 234; Dr. H. T. Colenbrander, 
Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland, dl. VI 
(2de stuk) , 881, 884, 1285: Brieven over den toestand der beetwortel
cultuur voor de suikerfabricage in Gelderland van Van Lijnden van 
Hemmen aan Lebrun van 6 Februari 1811; aldaar, dl. VI, 1278: Brief 
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omstreeks 1826 onder de Gelderse bedrijven op de V fluwe nog: 
een uitstekende naam had en behoorlijk rendeerde. Het was 
toen evenwel geen suikerfabriek meer doch een stroopfabriek, 
waarin gedurende de wintermaanden 20-30 man geregeld werk 
vonden en dan twee tot drie milioen kg mangelwortels ver-
werkten. Daartoe hielp behalve een watermolen ook een ros
molen mee. De hier vervaardigde stroop, waarvan de kwaliteit 
matig tot goed werd genoemd, kon grotendeels in het binnen
land worden geplaatst tegen een prijs, die overeenkwam met de 
destijds bekende basterdstroop. 

Zelf maakte zij weer het voornaamste bestanddeel uit van de
gebrande stroop, waaraan zij de eigenschap van voldoende vast-
heid gaf. 

De brandstof, voor deze stroopfabriek gebruikt, bestond 
lange tijd uit Ruhrkolen. Doch toen deze steenkool zwaar werd 
belast door hoge invoerrechten, werd men op "De Oorsprong" 
genoodzaakt naar goedkopere brandstof uit te zien; en yond die 
inderdaad in de veel goedkopere Belgische steenkool uit de buurt 
van Luik en Henegouwen. Doch toen deed zich weer het bezwaar 
gelden, dat deze aan transport te veel ko;;tte, hetgeen de be
drijfsexploitatie voor nieuwe moeilijkheden plaatste. De con
currentie met de HoIlandse stroopfabrieken werd tevens be
moeilijkt, doordat men aldaar te voren weinig gebruik van 
Ruhrkolen had gemaakt en de Limburgse kolen gemakkelijker 
kon bekomen. Een andere concurrente, het stroopfabriekje van 
Gameren, dat destijds uit aardappelen stroop bereidde, was 
minder gevaarlijk, want de productie daarvan was maar gering 1). 

De verwerkte kroten waren hier dus toen nog de ' mangel-

betreffende het voomemen van de heeren J. C. Spakler te Rotterdam en 
J. Backer te Dordrecht om zich op de cultuur van beetwortels toe te 
leggen en eene suikerfabriek op te richten, waartoe zij eene plaats hebben 
gekocht, genoemd de Oorsprong, groot 50 a 60 morgen, liggende bij 
Oosterbeek, van Gogel aan Montalivet van 2 April 18II. Voorts nog in: 
De Nieuwe Boeren-goudmijn, V, 1868 (Bijblad Landbouw-Courant, 
361, De in I8II te Oosterbeek bestaande mangelwortelsuikerfabriek; 
H. J. Backer, De eerste Hollandsche beetwortelsuikerfabriek (te Ooster-
beek), 18II-1814, in: Chemisch Weekblad, jrg. XI, 1914,940; A. Oltmans, 
De Suikerfabriek op "de Oorsprong", (te Oosterbeek), in de Ooster
beeksche Courant, jrg. 1923 (31 Maart). 

1) Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de Com
missie van Landbouw in dat gewest, Arnhem, 1826, bIz. 210-214; 442-443. 
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wortels, eigenlijk een aliegaartje, ook al blijkens de daaraan ge
.geven, wat buitenissige Latijnse plantennaam: beta altissima, 
radice rubro et alba intus variegato, naast de algemeen gang
bare term beta vulgaris 1). In de omtrek van het landgoed "De 
Dorsprong" wilde vooral deze bietenvarieteit heel goed groeien 
€n gaf een beste oogst, hetgeen dan ook verklaart, dat in de 
Napoleontische tijd zowel bij Oosterbeek als te Zutfen en 
Wageningen suikerfabrieken verrezen, waaraan de landbouwers 
hun kroten tegen een goede prijs konden afleveren. "De mangel
wortelteelt", aldus de anonieme samensteller van de hiervoor 
aangehaalde "Statistieke beschrijving van Gelderland" in 1826, 
"nam daarop sterk toe, en gedurende de beide volgende jaren 
werd door de gansche provincie heen een aanmerkelijk aantal 
bunders (ha) land voor dit gewas afgezonderd2 }. Na de heilrijke 
()mwenteling van 1813 verviel het doel der suikerfabrijk van 
zelf en de landbouw, gelijk de handel van zijn boeijen ontslagen, 
was niet meer tot het aankweeken van den mangelwortel ver
pligt. Doch men had nu deze vrucht meer algemeen ook als een 
zeer belangrijk stalvoeder leeren kennen, waarom sommigen 
·deze1ve tot dat einde bleven aanbouwen. 

"En datr de fabrijk te Oosterbeek als fabrijk van siroop uit 
mangelwortelen verrees, en de mangelwortelen tot zoodanige 
prijzen inkocht, dat dezelve bij de lage prijzen der granen en in 

./ 

het bijzonder bij de steeds dalende waarde van den inlandschen 
tabak met meer voordeel dan deze verbouwd kon worden, bleef 
<Ie teelt der mangelwortelen van 18I! af vooral onder Arnhem, 
Dosterbeek en Yelp gelijk mede in een gedeelte van de Over
Betuwe stand houden en verving daar gedeeltelijk dien van den 
steeds minder zekere winsten gevenden tabak" . 

Zo was dan door bovengenoemde oorzaken tussen 1813 en 
1858 de oorspronkelijke suiker -, na 1813 uitsluitend stroop-

1) Zie J. Kok, Plantenteelt, Groningen, 1916, bIz. 70-72 en vooral 
.dr. E. O. von Lippmann, Geschichte der Rube (Beta) als Kulturpflanze 
von den iiltesten Zeiten an bis zum Erscheinen von Achards Hauptwerk 
(1809); Festschrift zum 75 jiilirigen Bestande des Vereins der deutschen 
Zuckerindustrie, Berlin 1925, passim; mijn boek: Van biet tot suiker, 
bIz. 2-13 en de aldaar aangehaalde bronnen. Ik heb t.a.p. vooral op 
t~n gangbare benamingen voor biet en mang~lwortel bij onze Neder
landse letterkundigen tussen 1813 en 1858 de aandacht gevestigd. 

I) Toen aIleen onder Oosterbeek ongeveer 45 ha. 
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fabriek geworden ondememing tot verwerking van suiker
houdende producten uit de inlandse biet en mangelwortel te 
Oosterbeek blijven bestaan. Zij dankte haar ontstaan aan de 
ondememingsgeest der heren Spakler, Pfersdorff en Bicker te 
Rotterdam en Backer te Dordrecht, aldus stelde reeds dr. 
Timmer vast. Hun in I8n gestichte compagnieschap vond 
destijds in de watervallen van de Rijn niet alleen een natuurlijke 
maar ook goedkope beweegkracht om de raspmolens in beweging 
te stellen, terwijl de aldaar geschikte grond voor de beetwortel
cultuur en een even geschikte en kundige bedrijfsleider als de 
Zwitser Henny, in deze teelt zeer ervaren, de uitvoering hunner 
plannen in de hand werkten. Backer als suikerraffinadeur te 
Dordrecht en Spakler in dezelfde functie te Rotterdam kenden 
voldoende de techniek van hun vak, hadden een ruim afzet
gebied voor de producten suiker en stroop en vonden in de 
toenmalige Intendant-Generaal van Financien Gogel een . in
vloedrijk en welwillend bemiddelaar van overheidswege, om de 
Franse autoriteiten, speciaal minister Montalivet 1), te bewegen 
door beschermende maatregelen de bloei der nieuwe fabriek te 
bevorderen. Yelp, Brummen, Bennekom e.o. leverden toen de 
grondstoffen in de vorm van mangelwortels en Spakler, Pfers
dorff en Backer deden intussen aile moeite om uit Frankrijk 
nieuw bietenzaad te verkrijgen. Doch aldaar had. men zelf veel 
te weinig, vooral toen Napoleon steeds meer op uitbreiding der 
bietenteelt aandrong. De vele moeilijkheden, die deze en andere 
ondememers daardoor hadden te overwinnen, zowel in hun 
verhouding tot de overheid als met betrekking tot de land
bouwers-bietentelers, zijn voor de Franse tijd overigens voldoende 
beschreven in het aangehaalde artikel van mej. dr. Timmer. 

Letten we ten slotte nog even op de result at en van de pro
paganda, die blijkens de hierv66r samengevatte pleidooien voor 
uitbreiding der bietenteelt en oprichting van nieuwe suiker- en 
stroopfabrieken tussen 1836 en r840 werd gevoerd, dan moet de 
blik inplaats van naar het landgoed "De Oorsprong" te Ooster
beek na 1840 vooral worden gericht op de stad Rotterdam, waar 
Willem Bicker aile moeite deed om zijn stroopfabricage uit te 
brei den en tot bloei te brengen. Hij is in de pogingen daartoe 
weI de enige, wiens actie in enige documenten is vastgelegd, 

1) Zie over hem mijn eerder aangehaald boek, biz. 29. 
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welke voor het onderhavige onderwerp in de beschreven periode 
economisch-historische betekenis hebben, waarom het dan ook 
verantwoord is deze stukken hieronder te laten afdrukken. 
Immers onder de experimentators voor meer bieten en beter 

. stroopsoorten in de Hollandse steden in en na r840 is de Rotter
damse suikerraffinadeur Willem Bicker weI de voornaamste, 
die zich omstreeks r840 bezig hield met de fabricage van stroop 
uit mangelwortels, welke hij in kleine partijen per schip ontving 
uit de Wilhelminapolder op Zuid-Beveland. Ook de directeur 
van de Wilhelminapolder zelf, destijds 1. G. J. van den Bosch, 
overwoog in r837 een suikerfabriek aan zijn landbouwbedrijf 
te verbinden 1). 

Daartoe mede in staat gesteld door de Rotterdamse Gemeente
archivaris, Mr. H. C. Hazewinkel, zijn wij in de gelegenheid hier 
enige bijzonderheden me de te delen omtrent Bicker's persoon en 
tbedrijf, hetgeen tevens de indruk zal versterken van de moeilijk
heden, waarmee reeds deze fabrikant had te worstelen, om zijn 
suiker- en stroopfabriek in de stad in stand te houden. 

Willem Bicker, geboren rs Juni r796 en 25 Juni d.a.v. ge
doopt in de Waalse kerk te Rotterdam, was de zoon van Arnoldus 
Lambertus Bicker, lid der firma Fred. Caarten & Zoon, die met 
zijn zwager J. W. Pfersdorff een suikerraffinaderij dreef aan het 
Groenendaal, en van Aletta Top. Willem Bicker verengelste zijn 
naam, misschien onder invloed van zijn neef Adriaan Herman, 
van wie de Engelse tak Bicker Caarten stamt, en nam de naam 
van zijn moeder er bij ; hij noemde zich voortaan William Bicker 
Top. Hij trad de 2sste Augustus r8r9 te Rotterdam in het 
huwelijk met Catharina Cornelia Johanna van Heusde, dochter 
van de geneesheer Johannes van Heusde. Van zijn vijf kinderen 

. zijn er twee jong gestorven; zijn beide zoons, waarvan de jongste 
getrouwd is, lieten geen kinderen na. De drie broers van William 
Bicker Top zijn betrekkelijk jong in Indie overleden. 

Waarschijnlijk heeft hij na de dood van zijn vader in r8r6 het 
bedrijf voor zijn moeder voortgezet onder de naam firma Wed. 

1) Archief Wilhelminapolder, Copieboeken 1836-1841, meegedeeld 
door Dr. P. J. Bouman in prof. Sneller's Geschiedenis van den Neder
landschen landbouw, Groningen, 1934, blz. 293, aismede prof. Boumans 
boek over de Zeeuwse landbouw op bIz. II7-II8 inzake de relatie tussen 
Bicker en Vanden Bosch. 
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A. L. Bicker. In de stukken van 1834 en later treed hij steeds op 
ais handelend voor zich zeif. Hij noemt zich suikerraffinadeur 
en ook suikerfabrikant. De eerste gegevens over zijn bedrijf in 
het Rotterdamse Gemeente-archief dateren uit 1834, toen hij 
aanvroeg een nieuw fomuis te mogen maken in zijn stroop
kokerij aan de Schiedamsesingel (Ingek. missive 2603, zie 
hieronder). 

Afschriften van de over deze aanvrage met het stadsbestuur 
en Ged. Staten van Zuid-Holland gewisselde stukken meenden 
wij hier te moeten publiceren, aangezien zij de enige bron 
leveren, waaruit men enigszins een indruk kan krijgen van de 
omvang en aard van zijn bedrijf, een der zeldzame van dit soort 
trafieken en fabrieken, welke er toen nog in Nederland bestonden. 

10 Juni 1836 is de bouw van het fornuis toegestaan. In deze 
fabriek zuUen dan waarschijnlijk circa 1840 beetwortels zijn ver
werkt, doch daarover blijkt in het archief verder niets meer. 
18 October 1841 kreeg William Bicker Top toestemming, om een 
koffiesiroopkokerij in te rich ten in een voormalige suikerraffi
naderij in de Vierwindenstraat, omdat de aanwezige stook
gelegenheid in dat lokaal voor het doel zeer geschikt was. De 
eigenaars van de naburige panden protesteerden ook nu weer 
wegens de stank en het dreunen van de molen, doch zonder 
succes. Het is voorts niet bekend, in hoeverre men uit de aan
wezigheid van een molen mag opmaken, dat er beetwortels 
werden verwerkt. 

Behalve een vooruitstrevend fabrikant op suikertechnisch 
gebied was William Bicker Top ook geinteresseerd in de kunst. 
Hij maakte bijvoorbeeld in 1831 deel nit van de commissie 
tot het arrangeren van tentoonstellingen, ingeste1d door het 
Genootschap \ ter Bevordering der Schilderkunst. En in 1850 
deed hij een schilderij cadeau aan het Museum Boymans. In 
1853 werd hij bestuurslid van de Academie. De 7 Januari 1864 
overleed hij in Den Haag. 

Hieronder voIgt nu nog de tekst van de stukken over de jaren 
1835-1838, die betrekking hebben op zijn bedrijf. 

/ 
A.H. 
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No. I. - WILLIAM BICKER TOP AAN BURGEMEESTER EN WET

HOUDERS DER STAD ROTTERDAM. - 1835, JANUARI 

22. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen William Bicker 

Top, dat hij in een zijner panden, staande en gelegen aan den 
Schiedamschen Cingel op den hoek van de Bogaerdslaan een 
nieuw fornuis ter plaatsing van een gewone . kopere suikerpan 
wenschte te doen daarstellen. 

Deze inrichting staat in geen betrekking hoegenaamd met de 
koffiesiroopfabriek, maar diend aileen tot bewerking van siroop 
uit suiker, zijnde de werkzaamheden daaraan verbonden van 
dien aard, dat aan anderen geen last hoegenaamd daardoor 
wordt toegebracht. 

Deshalven den ondergetekende zich tot U WeI Edel Acht
baren wendt, verzoekende hem tot bovenstaande verlof te willen 
verlenen. 

(Gem. Archie! Rotterdam, Ingek. missiven 1835, No. 175). 

No.2. - REKEST VAN ENIGE INWONERS DER BOOMGAERDS

LAAN AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER 

STAD ROTTERDAM. - 1835, JANUARI 8. 

Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteeken
de ingelanden der Boomgaardslaan, dat zij vernomen hebben, 
dat de~ Reer Bicker Top, zich tot U Ed. Groot Achtbaare heeft 
gewend met verzoek om zijn fabriek van gebrande koffiesiroop, 
die hij hebbende op de hoek van gemelde laan en strekkende 
langs en in de laan te mogen vergrooten en uitbreijden. Wenden 
wij ondergeteekende ons tot UEd. Groot Achtbaare, eerbiedig 
verzoekende, dat de verzoeker zijn aanvraag mag worden ge
wezen van de hand, daar de ingelanden van de laan en overige 
bij geleegen buuren van de tegenwoordige fabriek reeds zooveel 
overlast hebben van de onaangenaame reuk, maar dat ook de 
meubelen en levensbehoeften in de huisen daarvan aanslaan, 
dat ook het water in de cingel dikwijls onbruikbaar is, wanneer 
zij hun gereedschappen etc. schoonmaken, dat ook het regen
water geheel ondrinkbaar is. Dat bij'"het oprigte aer fabriek ook 
zelfs niet aan de naaste buuren is gevraagd of er bezwaaren tegen 
in te brengen waaren en de ondergeteekende steeds op het be-
ECON.-HIST. JAARBOEK XXIV 17 
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rigt steunende, dat die fabriek maar tijdelijk zoude bestaan, nu 
van tegendeel door de aanvraag ter vergrooting van opgemelde 
fabriek worden overtuijgd. Verzoekende eerbiedig aan Groot 
Achtbare, dat opgemelde fabriek in plaats van te worden ver
groot, mogt worden vernietigd tot nut en voorkoming van 
verdere schade van alle omliggende gebuuren. 

(Gem. Archie! Rotterdam, Ingek. missiven 1835, No. 1657). 

NO.3. - BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD ROTTER

DAM AAN DE GOUVERNEUR VAN ZUID-HOLLAND.-

1835, JULI 17. 

Met Uwer excellentie marginale dispositie van 10 dezer 
maand nr. 1432/19262 hebben zij de eer gehad ten fine van b.c. 
en advies te ontvangen het nevensgaand request van William 
Bicker Top, zich beklagende, dat aan hem de vergunning door 
ons geweigerd is, tot het plaatsen van een gewone koperen 
suikerpan tot het koken van suiker en siroop in een zijner panden, 
gelegen aan den Schiedamschen singel op de hoek van de Bo
gaarslaan. 

In voldoening van deze dispositie zij het ons geoorloofd van 
Uw Excellentie te do en opmerken, dat de gronden, waarop onze 
afwijzende beschikking genomen is, deels uit de bezwaren der 
geburen zijn voortgesproten, deels uit de aard van het gebouw 
zelve. 

De requestrant weI is waar betwist ons het regt om in het 
onderhavige geval informatie de commode et incommode te 
beleggen, doch zulks is onses oordeels niet moeijelijk te weder
leggen. In art. 4 van het Koninklijk Besluit van 31 January 
1824, Staatsblad nr. 19, wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de 
vergunningen in art. 1,2, 3, vermeld, niet zul1en mogen worden 
toegestaan dan ten gevolge van beleide informatien de commode 
et incommode, welke vergunningen niet aIleen op de daarstelling 
of oprigting, maar ook op de verandering van de daarin genoemde 
fabrijken en trafijken betrekking hebben, zooals in de drie 
eerste reeds aangehaalde artikelen uitdrukkelijk gezegd wordt. 
Er moeten derhalve noodzakelijke zoodanige informatien plaats 
hebben, welker bepaling door het uitlaten van het woord ver
anderen in art. 4 niet kan omver gestooten worden, omdat dit 
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artikel op de voorgaande verwijst en indien de uitlegging van 
de request rant waar is, het laatste gedeelte van het zelve zoo
danige informatien zouden verbieden, die volgens het eerste 
gedeelte gevorderd worden, terwijl het tegen eene gezonde uit
legging strijden zoude, zonder volstrekte noodzakelijkheid in 
het zelfde artikel twee tegenstrijdige bepalingen te veronder
stellen, gezwegen, dat door veranderinge in dezelve te maken, 
eene fabrijk eene andere bestemming te verkrijgen en alzoo 
met eene nieuw op te rigten gelijk gesteld worden kan. Tot dit 
einde moesten nu volgens dit art. 4 de bewoners opgeroepen 
worden der huizen naast aan de op te rigten fabrijk gelegen, 
welke woorden onzes inziens in eenen eenvoudigen zin moeten 
opgevat worden en de bewoners der huizen aanduiden, die nader 
aan dan alle overige, of het digst bij de op te rigten fabrijk ge
legen zijn, daar er toch nergens bepaald wordt, dat er tusschen 
deze huizen en de fabrijk geene tusschen-ruimte zijn mag gelijk 
de requestrant deze woorden zoekt uit te leggen. Hoewel het 
bovendien waar is, dat de requestrant zijnen fabrijkmatigen 
toestel buiten de stad wenschte op te rigten, weet iedereen, 
die in Rotterdam bekend is, dat de singels, schoon buiten de 
stad, zoodanig bebouwd zijn, dat dezelve grachten met zijne 
aaneengeschakelde huizen uitmaken, terwijl er werkelijk zeer 
nabij deze fabrijk geburen woonachtig zijn. 

Dat deze geburen nu bezwaren en gewigtige hebben in te 
brengen gehad, blijkt uit het proces-verbaal, hetwelk wij de eer 
hebben aan Uwe Excellentie copielijk over te leggen en welke 
bezwaren wij aan het oordeel van Uwe Excellentie geheel en al 
onderwerpen. 

De tweede grond onzer afwijzende beschikking is in den 
aard van het gebouw, hetwelk ons, niettegenstaande al het geen 
door den requestrant beweerd wordt te bekrompen en daardoor 
voor het bedoelde einde ongeschikt is voorgekomen. Wij hebben 
het pand aldaar doen onderzoeken en naauwkeurig opnemen en 
niet dan na gemoedelijke 'overtuiging hebben wij het zelve ten 
bedoelden einde. onbruikbaar geoordeeld, waar in wij door het 
gevoelen van deskundigen voorgelicht en versterkt zijn. 

Het is daarom juist uit het oogpunt eener goede policie, 
dat wij den staat van het gebouw in aanmerking hebben ge
nomen en de plaatsing van de suikerpan aldaar geweigerd 
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hebben, omdat gelijk het genoemde besluit inhoudt, baarblijkelijk 
het publiek met gevaar, schade of hinder bedreigd wordt, terwijl de 
requestrant geheel ten onregte de buurt weinig bevolkt noemt 
en de Bogaarslaan niet als een openbaren weg beschouwt, het
geen . hem voorzeker geen onpartijdig onderzoeker kan toe
stemmen. 

Deze laagte van het gebouw verhindert ook inderdaad, dat 
de schoorsteen zoo hoog kan worden opgetrokken, dat de hinder 
van den rook daardoor voor de geburen belet zoude kunnen 
worden. Het spreekt toch van zelve, dat hoe lager een gebouw is, 
de schoorsteen om eene bepaalde hoogte te verkrijgen zooveel 
te meer boven het zelve moet uitsteken. 

Door deze bijzondere lengte verliest de schoorsteen deszelfs 
vastheid en staat daardoor in geval van storm of dergelijke 
ligtelijk bloot om in te storten waardoor voorzeker het publiek 
met gevaar, schade of hinder bedreigd wordt. 

Weinig geldt ook onzes inziens de tegenwerping, dat er 
meerdere dergelijke fabrieken in deze stad zijn opgericht en bij 
name van de Gebr. Van Heusde 1). Hier toch bestonden de 
redenen van weigering niet, waarop de vergunning aan den 
requestrant is afgeslagen en ware er sprake van om aldaar eene 
nieuwe suikerpan op te rigten, zoude misschien eene visitaire 
inspectie bewijzen, dat er geene bezware tegen het verzoek be
staan, terwijl wij, waar reg ten van derden niet benadeeld worden, 
ons steeds beijveren om fabrijken en trafijken voor te staan en 
bevorderen. 

Uwe Excellentie verschoone onze wijdloopigheid in deze, daar 
wij gemeend hebben de redenen van onze weigering eenigszins 
te moe ten ontwikkelen en de aanmerkingen der requestranten 
hierbij te wederleggen. Wij gelooven onze handelswijze in deze 
te hebben blootgelegd - de gronden waarop dezelve steunt te 
bebben verklaard en nemen daarom de vrijheid om te advijseren 
dat onze resolutie van 18 Feb. 1.1., waarvan een extract hier
nevens gaat, gehandhaafd en het verzoek van den requestrant 
worde gewezen van de hand. 

(Gem. Archie! Rotterdam, Uitg. missiven 1835. No. 854). 

1) Zijn vrouw was Catharina C. C. J. van Heusde. 
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NO.4. - EXTRACT UIT HET VERHANDELDE BIJ DE GEDEPU
TEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND. - 1835, JULI21 . 

Is gelezen een request van William Bicker Top te Rotterdam, 
daarbij consente verzoekende om in zijn 'pand, staande en ge
legen aan den Schiedamschen singel op de hoek van de Bogaards
laan buiten Rotterdam, een fomuis ter plaatsing van een gewone 
koperen suikerpan te mogen daarstellen. 

Als mede het deswegens van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam in gewonnen berigt, vervat in derzelver missive 
van den 17 dezer N. 175-1675/854. Waarop gedelibereerd zijnde 
is goedgevonden en verstaan. 

Ie enz. 
2e Burgemeester en Wethouders van Rotterdam bij deze uit 

te noodigen om uit derzelver midden eene commissie te benoemen 
om gezamenlijk met eene commissie uit deze vergadering, welke 
zich ten dien einde op Donderdag 23 dezer op het Raadhuis 
hunner stad zal bevinden, eene oculaire inspectie te nemen 
omtrent de gelegenheid van het voorbedoelde pand, worden de 
Hun Ed. verzocht om zoowel den requestrant als de opposante 
geburen hiervan in tijde te doen verwittigen, ten einde des ver
kiezende, daarbij tegenwoordig te kunnen zijn. 

En zal enz. terwijl een extract voor zooveel het 2e punt betreft, 
zal worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam tot informatie en narigt zonder resumtie enz. 

(Gem. Archie! Rotterdam, Ingez. missiven 1835, No. 1732). 

NO.5. - WILLIAM BICKER TOP AAN BURGEMEESTER EN WET
HOUDERS DER STAD ROTTERDAM. - 1835, AUGUS
TUS 25. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen William Bicker 
Top, dat ingevolge de raad, die U Edel Achtb. Heeren gedepu
teerden Staten welwillend aan de Heeren Gebr. Van Heusde 
hebben mede gedeeld, den ondergetekende andermaal met de 
Heer Rits geproken heeft en al het mogelijke heeft aangewend 
om Z Ed te permoveeren in het oprichten van eene suikerpan, 
zijne toestemming te willen geven niettegenstaande den onder
getekende aangeboden heeft de reeds bestaande schoorsteen 
veel hooger te doen optrekken en zoowel in deze als in het op-

I 
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richten der nieuwe alles na ZEd. verlangen te doen bewerk
stelligen, blijft de heer Rits weigeren en wi! in geene toe stemming 
treden. Het is uit dien hoofde, dat ik mij andermaal tot U Ed. 
Achtb. wende, met eerbiedig verzoek, dat het U Ed. Achtb. 
moge behagen, door U Ed. Achtb. veelvertnogenden invloed mij 
in deze behulpzaam te zijn en te trachten die maatregelen te 
nemen, en die raadgevingen mij te willen geven, opdat geene be
letzelen mij in het uitoeffenen van mijn beroep mogten hinderlijk 
zijn. Intusschen dankbaar erkennende de medewerking, die ik in 
deze van UEd. Achtbaren mogt ondervinden. 

(Gem. Archiel Rotterdam, Ingek. missiven 1835, No. 2003). 

No.6. - DE GOUVERNEUR VAN ZUID-ROLLAND AAN RET 

GEMEENTEBESTUUR VAN ROTTERDAM. - 1835, nr. 
2933, DECEMBER IS. 

De Heer Wm. Bicker Top bij Heeren Gedeputeerde Raden van 
Zuid-Holland aangedrongen hebbende op eene dispositie op zijn 

l 
request om consent tot het plaatsen van eene fornuis in zijn 
siroopfabriek, zoo neerri ik de vrijheid U Ed. A. te verzoeken om 
dien heer met den opposant, den houtkooper op den hoek van de 
cingel, nog in tijds te zullen doen aanzeggen om zich morgen den 
16 December des voormiddags tegen half twaalf ure op het 
stadhuis te Rotterdam te vervoegen ten einde alsdan door de 
gecommitteerden Heeren leden in de zaak van Braackman nader 
te worden gehoord. 

(Gem. Archiel Rotterdam, Ingek. missiven 1835, No. 2933). 

NO.7. - EXTRACT UIT RET VERHAAL VAN HET VERHANDELDE 

BIJ DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN 'ZUID-ROLLAND. 

- 1836, APRIL (geen datum vermeld). 

Bij resumtie gedelibereerd zijnde over het in de notulen dezer 
vergadering aan den 21 Jull 1.1. sub. nr. 23 vermelde ver
zoek van William Bicker Top te Rotterdam, strekkende ter 
bekoming van vergunning om in zeker pand, staande en ge
legen aan den Schiedamschen singel op den hoek van den Bo
gaardslaan bUiten Rotterdam een fornuis te mogen daarstellen, 
ter plaatse van eene gewone koperen suikerpan. 

( 
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En wijders gehoord zijnde het rapport van de leden dezer ver
gadering Jonkheer J. Quarles van U fford en Jonkheer Mr D. V. 
Gevers van Endegeest betrekkelijk den uitslag van den door hen 
genomene oculaire inspectie van het bedoelde pand en van hunne 
pogingen, om door de belanghebbende in deze eene schikking 
te doen treffen, is na deliberatie goedgevonden en verstaan. 
Ie. Aan Burgemeester dezer stad Rotterdam bij deze te kennen 
te geven, dat deze vergadering na de geopperde bezwaren tegen 
de inwilliging van des requestrants verzoek naauwkeurig te 
hebben onderzocht, gemeend heeft aan hen Burgemeester en 
Wethouders in overweging te moe ten geven om op derzelver 
afwijzende beschikking van 18 February 1835 terug te komen 
en het voomoemde verzoek als nog toe te staan, onder de na
volgende voorwaarden: als 
Ie dat de schoorsteen van de in het bedoelde pand bestaande 
siroopkokerij zal worden vereenigd met dien, welke voor het 
daar te stellen fomuis der suikerpan zou worden moeten gemaakt. 
2e. Dat voorts die schoorsteen zoo hoog zal worden opge
trokken, als eenigssints mogelijk zijn zal en dat dezelve ver.::"" 
volgens met ijzeren schermen zal worden voorzien en eindelijk 
3e. Dat het dak van het geheele gebouw met kalk van binnen zal 
woorden aangestreken, te dien effecte, dat het doordringen van 
wasem of stank zoo veel mogelijk wordt voorgekomen, zullende 
naar het inzien dezer vergadering langs dien weg niet alleen 
aan de bezwaren der belanghebbende geburen worden tegemoet 
gekomen, maar zelfs de houtkooper Rits in het vervolg minder 
overlast lijden dan tegenwoordig en alzoo geene gegronde re
denen meer bestaan om het verzoek van den Heer Bicker Top 
te weigeren. 
II. Den requestrant te kennen te geven, dat hij zich nader aan 
het stedelijke bestuur zal kunnen addresseren, mits hij zijn ver
zoek wijzige, overeenkomstig aan hem gegevene inlichtingen, 
door de leden dezer vergadering, die tot het nemen eener oculaire 
inspectie van het bedoelde pand zijn gecommitteerd geweest in 
welk geval men vertrouwt, dat de zaak ten genoege van aIle de 
daarbij belanghebbenden tot een goed einde zal kunnen worden 
gebragt. 

En zal afschrift dezer worden gezonden aan Burgemeestere 
en Wethouders voomoemd tot derzelver informatie en narigt en 
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voorts een extract dezer worden uitgereikt aan den requestrant, 
ten einde zich daarnaar te gedragen etc. 

(Gem. Archie! Rotteram, Ingek. missiven r836, No. 810). 

No.8. - BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD ROTTER

DAM AAN DEN GOUVERNEUR VAN ZUID-HOLLAND.

r838, SEPTEMBER 8. 

Wij zien ons verpligt Uwe Excellentie kennis te geven, dat 
er gisteren avond omstreeks II (elf) ure een geringe brand is ont
staan in eene der vertrekken van de Siroopbranderij van den 
heer Wm. Bicker Top aan den Schiedamsche singel alhier, welke 
van zoo weinig belang is geweest, dat de spuiten die ten spoe
digste werden aangebragt, geen water hebben behoeven te 
geven, en het vuur zonder de werking van dezelve binnen korten 
tijd is gebluscht. 

Uit deze hoofde hebben wij dan ook niet teerstens hiervan 
bericht gegeven, maar gemeend ons rapport tot heden te mogen 
uitstellen. De oorzaak van den brand is tot nog toe onbekend. 

(Gem. Archie!, Uitg. missiven r838, No. r080). 

NO.9. - WILLIAM BICKER TOP AAN BURGEMEESTER EN WET

HOUDERS DER STAD ROTTERDAM. - r841,. SEP

TEMBER 14. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen William Bicker 
Top, dat het hem aangenaam zoude zijn van U. Ed. Achtbaren 
de toestemming te mogen ontfangen van in de door hem ge
huurde suikerraffinaderij in de Vierwindenstraat Koffiesiroop te 
mogen fabriceren. 

(Gem. Archie! Rotterdam, Ingek. missiven r84r, No. 2242). 
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P. J. M. AALBERSE 

Leiden, 27 Maart 1871 - 's-Gravenhage 5 Juli Ig48 

Petrus Josephus Mattheus Aalberse werd op 27 Maarl 1871 te 
Leiden geboren. Hij overleed te 's-Gravenhage op 5 Juli 1948. 
Na zijn gymnasiale opleiding aan het katholieke gymnasium te 
Katwijk aan den Rijn studeerde hij aan de Leidse universiteit 
Nederlandse letteren. Deze studie werd niet voltooid, want 
na zijn candidaatsexamen veranderde hij van studierichting om 
zich voorlaan te wijden aan de rechtswetenschappen, welke 
arbeid bekroond werd met een promotie tot doctor in de rechten 
op een proefschrift over "Oneerlijke concurrentie en hare be
strijding volgens het Nederlandsche recht". Daarin werd een 
gedachte behandeld, welke later, op zijn initiatief, tot een wijzi
ging in het Wetboek van Strafrecht zou leiden. 

Aalberse vestigde zich als advocaat te Leiden, maar ook in het 
staatkundig leven, waarover hij reeds als student toenemende 
belangstelling toonde, bewoog hij zich gaarne. Dit was dus in de 
jaren 'go van de negentiende eeuw, toen het sociale motief meer 
en meer belangstelling bij velen ging vinden. Zulks was ook bij 
Aalberse het geval en weI in zo sterke mate, dat in zijn leven en 
streven de democratisch-sociale gedachte, in binding aan een 
actieve beleving van zijn godsdienstige overtuiging, beslissend 
moet heten. Zijn sociale orientatie, met name zijn krachtige 
belangstelling voor de sociaal-misdeelden, is reeds volop werk
zaam in de eerste phase van zijnoopenbare bedrijvigheid, als lid 
van de gemeenteraad te Leiden, als wethouder van sociale 
zaken. Daarnaast is er zijn arbeid als sociaal publicist. Men 
denke aan zijn serie Sociale en Politieke Studien, aan het Katho
lieke Sociale Weekblad, dat zijn schepping was en dat, .opge
richt in 1903, is blijven bestaan tot 1928. Deze periodiek heeft 
grote betekenis gehad voor de sociale opvoeding van het katho
lieke volksdeel. Afzonderlijke vermelding verdient een publicatie 
in 1915: Een onbekende enqu~te naar arbeidstoestanden in 184I. 

In het Katholieke Sociale Weekblad ontwikkelde Aalberse in 
1903, juist toen de eerste grote spoorwegstaking veler gemoeds-
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rust emstig beproefde, het denkbeeld een soort van centraal 
sociaal instituut te stichten. Hem zweefde voor ogen) wat de 
Duitse katholieken bezaten in hun Volksverein fUr das Katho
lische Deutschland met zijn Zentralstelle. Aalberse's gedachte 
was ruim geconcipieerd. Wat hij,vedangde was een centrum voor 
aile sociale groeperingen, voor arbeiders en middenstanders 
en landbouwers, een centrum dat leiding zou geven aan de sociale 
beweging in haar geheel. Dit initiatief tekent Aalberse dus als 
vertegenwoordiger van een generatie, die ontgroeit en ten dele 
reeds ontgroeid is aan de eenzijdigheid, welke het arbeiders
vraagstuk vereenzelvigde met de sociale kwestie. Dat hij ook de 
politieke actie onder de auspicien van zijn centrum wilde brengen, 
toont een voortvarendheid, welke nog lang geen gemeengoed 
kon wezen. . 

Het initiatief is slechts ten dele geslaagd. Een nieuwe vereni
ging ontstond niet: het scheen niet tactisch de bestaande sociale 
verenigingen te prikkelen tot eventueel verzet. WeI werd ge
vormd een comite, dat zich beperken zou tot bestudering van 
allerlei vraagstukken, tot het geven van algemene leiding, waar
onder de politieke actie niet zou vallen. Zo ontstond het bureau 
van de Katholieke Sociale Actie (K.S.A.), waarvan Aalberse 
het secretariaat bekleedde en later het directoraat voe'rde. Deze 
organisatie is in feite een voortzetting van het Comite van Actie, 
dat in Maart 1903 in de katholieke arbeiderswere1d ontstond, ten 
einde zich te krachtiger tegen revolutionaire agitatie, vooral 
in de kringen van de syndicalistische vakbeweging, te verzetten. 

Ook in de strijd tussen de vakbeweging en de standsorganisatie 
in het katholieke voIksdeei is Aalberse partij geweest. Zijn in
zicht in deze strijdvraag werd bepaald door zijn bekentenis tot 
de organische maatschappijleer. Zijn voorkeur ging uit naar de 
arbeidersvakbond, in welke hij niet slechts een strijdorganisatie 
zag, maar veel meer een constructief element voor een maat
schappelijke opbouw. De algemene arbeidersorganisatie echter 
oordeeide hij ais te zijn "zuiver individualistisch gedacht". 

Na Schaepman's overlijden (21 Januari 1903) kreeg Aalberse 
zitting in de Tweede Kamer voor het district Almelo. Hij be
hield het lidmaatschap tot 1916, toen hij het ambt van hoog
leraar aan de Technische Hogeschool te Delft aanvaardde, met 
Ieeropdracht voor staathuishoudkunde" arbeidsrecht en mijn-
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recht. Zijn werkzaamheid als kamerlid dient hier onbesproken 
te blijven. Toch heeft het zin te memoreren, dat op zijn initiatief 
een wijziging in het Wetboek van Strafrecht tot stand kwam, 
waarbij inderdaad aan de voorschriften inzake de oneerlijke 
concurrentie een belangrijke uitbreiding gegeven werd, dat bij 
de behandeling van een regeringsconcept tot verdere beperking 
van de arbeidsduur voor vrouwen en jeugdige werklieden, een 
motie-Aalberse genade Yond, welke de wenselijkheid van een 
tienurige arbeidsdag ook voor volwassen mannen uitsprak. De 
motie is een katperstuk gebleven, maar aan haar strekking zou 
de voorsteller trouw blijven, om het beginsel tien jaar later in 
practijk te brengen. 

In 19I8 toch kreeg hij als minister van arbeid zitting in het 
eerste ministerie-Ruijs de Beerenbrouck. Ook van diens tweede 
kabinet maakte Aalberse deel uit, als minister van arbeid, handel 
en nijverheid. Zijn grote werk is stellig de arbeidswet van I9I9, 
welke inderdaad de achturige arbeidsdag invoerde. Het initiatief 
daartoe gaat geheel op Aalberse terug, want reeds bij de kabinets
formatie in I9I8 had hij een nieuwe arbeidswet terstond in zijn 
programma opgenomen als een van de voornaamste punten, zo 
niet het voornaamste. Stimulerende invloed van de zeer demo
cratische beweging, welke ten onzent na het voor velen nog 
abrupte einde van de eerste weteldoorlog losbrak, is er weI, 
evenwe1, zij is uitsluitend waarneembaar in het gemak, waar
mede de staten-generaal het ontwerp aanvaardden. 

Het is hier de plaats niet uitvoerig Aalberse's werkzaamheid 
rus leider van zijn nieuw departement te schetsen 1). Slechts dit 
mag vermeld worden: dat Nederland in de jaren na de eerste 
wereldoorlog actief deelnam aan de internationale arbeids
wetgeving, is mede aan zijn stimulerende belangstelling te 
danken. En ook, dat de bekende arbeidsgeschillenwet van I923, 
welke die op de kamers van arbeid (I897) verving, aan zijn 
initiatief is ontsproten. Gemakkelijk is de wetsprocedure echter 
niet verlopen, vooral in de eerste kamer is vrij krachtig verzet 
geboden. 

1) Een uitvoerige behandeling treft men aan in Het departement van 
Arbeid, Handel en Nijverhei~ onder minister Aalberse, 1918-1925 (Alphen 
aan den Rijn, 1926), samengesteld door A's voomaamste medewerkers 
aan zijn departement. 
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Bij de verkiezingen van 1925 werd het tweede ministerie
Ruijs de Beerenbrouck demissionair en opgevolgd door het 
eerste kabinet-Colijn. Deze wisseling bracht het einde van 
Aalberse's ministerschap. Hij was echter gekozen tot lid van de 
tweede kamer en werd in 1931, bij het overlijden van mgr. dr. 
Nolens, voorzitter van de katholieke tweede-kamerfractie en 
voorzitter van de partijraad. Ten slotte, in 1937, gewerd hem 
de onderscheidende benoeming tot lid van de Raad van State, 
welke functie hij op I April 1946 neerlegde. Dit betekende echter 
nog geenszins een volledige terugtocht uit het actieve leven: 
verschillende bijdragen van zijn hand bewijzen, hoezeer een 
toenemend verzwakking van het gezichtsvermogen hem ook 
beproefde, zijn belangstelling voor actuele vraagstukken. 

Ware de laat-achttiende-eeuwse voorkeur voor het pathetische. 
voor de hyperbool met name, nog levende cultuurvorm, in 
Aalberse's levensbericht zou de uitdrukking un grand homme 
niet ontbreken. Dat een later geslacht zulke woordenpraal gaarne 
vermijdt, getuigt geenszins van mindere waardering. Want. 
inderdaad, prof. Aalberse is een figuur geweest van eigen formaat 
en eigen stijl in het vaderlandse leven van de eerste decennia 
der twintigste eeuw. Naar afkomst een kind van de emancipatie 
van de katholieke Nederlanders mag hij leerling heten uit de 
school van Schaepman, niet een epigoon, van Schaepman, die 
zijn geloofsgenoten een gezonder werkelijkheidszin had ge
schonken dan in de romantiserende sfeer van het isolement kon 
gedijen. Hij, Aalberse, mag gerekend worden tot de figuren, die 
los kwamen uit dat historisch isolement, die gedragen door een 
rotsvaste overtuiging, de strijd, waar het pas gaf, aanvaardden 
zonder de eerbied voor de meningen van anderen, ook van tegen
standers te verloochenen. En daardoor er toe bijgedragen heeft 
dat de emanciaptie van het katholieke volksdeel der Neder
landen volop nationale betekenis kreeg. 

L. G. J. VERBERNE. 



HENRI VAN DER BIJLL 

Velp, 14 Maart 1898 - Haarlem, 3 November 1948 

Toen Van der Bijll in I9I9 besloot aan de Gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam in de geschiedenis te gaan studeren 
onder leiding van Prof. H. Brugmans, zal hij niet beseft hebben, 
hoezeer deze keuze zijn levensrichting zou bepalen. 

Sterk geboeid door het Amsterdamse leven in heden en ver
leden, begon hij aanstonds zich in de geschiedenis der hoofdstad 
te verdiepen en boeken en prenten daarover te verzamelen. 
Lang heeft hij met de gedachte rondgelopen zijn proefschrift 
te wijden aan het ontstaan van Amsterdam. 

Prof. Brugmans heeft spoedig de waarde van deze ijverige 
hulpvaardige student met zijn sterke geheugen onderkend en 
hem o.a. betrokken bij de voorbereiding van de grote historische 
tentoonstelling van I925. Voor dergelijk werk was Van der Bijll 
geen moeite te veel. Zijn eigen studie leed er onder, al werd dit 
verlies enigszins opgewogen door de kennis van verzamelingen 
en de relaties met andere vrienden van Amsterdam, die hij al 
doende opdeed. 

Steeds in de weer voor anderen, sloot hij pas met aanmel'ke
lijke vertraging zijn studie af en tot een dissertatie is het, on
danks vele aansporingen van zijn leermeester, nooit gekomen. 
WeI wist deze hem een positie als wetenschappelijk assistent, 
later conservator, aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek 
te bezorgen. 

Hier was Van der Bijll geheel in zijn element en ontwikkelde 
hij zich tot een voortreffelijk bibliotheekambtenaar, die de 
dankbare sympathie won van allen, die met hem in aanraking 
kwamen. Hij wijdde zijn zorgen o.a. aan de I systematische 
catalogus, aan de kaartenverzameling, aan het Vondelmuseum 
en aan de litteraire nalatenschappen van Multatuli en van 
Frederik van Eeden. 

Geen herdenking of tentoonstelling, die met Amsterdam 
verband hield, was denkbaar zonder zijn krachtdadige mede
werking. Ook werd hij meer en meer bekend als illustrator van 
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historische werken (b.v. van de "Lage Landen bij de zee" en 
"Erflaters van onze Beschaving" van het echtpaar Romein). 
Onder zijn hoofdredactie werd de "Geschiedenis van het Amster-
damsche Studentenleven" (1932) uitgegeven. I 

Tot zelfstandige publicaties is hij vrijwel niet gekomen. 
Het bleef bij inleidingen, annotaties, korte mededelingen, 
recensies e.d. Karakteristiek voor zijn nimmer verflauwende 
arbeid ten bate van andere onderzoekers is de z.g. "Klapper
Van der Bijll", een uitvoerige index op de eerste 30 jaargangen 
van het maandblad Amstelodamum, die hem ontzaglijk veel 
tijd gekost heeft. Ook de Bibliographie der geschriften van 
Prof. H. Brugmans (1938) is door hem samengesteld. 

Zijn particuliere bibliotheek over Amsterdam groeide in de 
loop der jaren tot een zo volledige en fraaie verzameling, dat 
zij eens in haar geheel is tentoongesteld. Ret is enigszins tragisch, 
dat deze collectie, die hij aan zijn geliefde V.B. had toegedacht, 
na zijn ontijdig overlijden verkocht moest worden. Gelukkig 
is zij intact gebleven door inlijving bij een andere particuliere 
verzameling, zodat gehoopt mag worden, dat ook dit gedeelte 
van zijn levenswerk gespaard zal blijven. 

J. J. WESTENDORP BOERMA. 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1946 

Wanneer het Bestuur de balans van het afgeloopen jaar opmaakt, 
kan het zich niet aan den indruk onttrekken, dat dit eerste jaar na 
den bezettingstijd voor de werkzaamheden der Vereeniging niet 
onverdeeld gunstig is geweest. Tegenover eenige verschijnselen, die 
moed geven, staan sommige andere die er op wijzen, dat de oude 
contacten nog niet hersteld zijn. De ervaring gedurende dt: meer 
dan dertig jaar dat de Vereeniging bestaat, heeft ge1eerd, dat wij 
tevreden kunnen zijn als gemiddeld elk jaar een belangrijk archief 
of archiefgedeelte kan verkregen worden. Dat is ook ditmaal ge
schied; ons oud bestuurslid, de heer A. W. Wichers Hoeth, in onzen 
kring bekend door zijn werk over de Amsterdamsche 'firma Louis. 
Bienfait & Soon, heeft de tallooze bescheiden, die hij van haar heeft 
kunnen bijeenbrengen, aan onze Vereeniging toegevoerd. Wij zijn 
hem daarvoor ten zeerste erkentelijk. Als minder gunstig verschijnseT 
moeten wij den achterstand noemen, die gedurende den bezettingstijd 
in onze bibliotheek is ontstaan. Er zijn in dezen tijd tal van belangrijke 
werken gepubliceerd, die het ons, ten deele ook wegens financieele 
omstandigheden, tot nu toe niet gelukt is voor de bibliotheek te ver
werven. Onze Vereeniging zou kunnen overwegen daarvoor een tijde
lijk "Aanvullingsfonds" op te richten, dat, gesteund door een aantal 
belangstellenden, in staat zou zijn juist deze gapingen in onze biblio
theek aan te vullen. N a een of twee jaar zou dit fonds zijn taak ver
vuld hebben. Reeds zijn ons enkele suggesties in deze richting gedaan. 
Het bezoek aan onze beide instellingen, archief en bibliotheek, dat 
zich nog niet in den ouden omvang heeft hersteld, kan dan tot verdere 
ontwikkeling komen. De talrijke nieuwe studenten hebben den weg 
erheen nog niet kunnen vinden. De haast, die de meesten hebben am 
af te studeeren, schijnt hun te beletten van instellingen of midde1en 
kennis te nemen; die ten doel hebben hun studie te verdiepen of daar
aan een verbreeden grondslag te geven. 

Al is het nieuwe deel van het Economisch-Historisch Jaarboek nog 
niet verschenen, het verheugt ons te kunnen aankondigen, dat het 
thans binnen enkele maanden aan onze leden zal worden toege
zonden. Dat de Regeering als vanouds bet be lang van deze publicatie 
erkent, moge blijken uit haar bereidverklaring opnieuw een subsidie 
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er voor te verleenen. Maar hoe tevreden wij ook kunnen zijn, dat 
het mogelijk is gebleken binnenkort weer een jaarboek uit te geven 
- het laatste verscheen in 1943 - wU kunnen pas tevreden zijn als 
de oude gewoonte hersteld is en elk jaar een deel verschijnt. Hoe 
dit in deze conjunctuur van tijden te bereiken is, is niet duide1ijk. 
Zeker is, dat het voor de Vereeniging thans niet mogelijk is dit zonder 
nieuwen steun te bereiken. Daartoe zal kunnen strekken een sterke 
toename van het aantal leden, aangezien verhooging van de contributie 
vermeden moet worden. Mocht het Ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen zich echter bereidverklaren, voor elk jaarboek den 
thans verleenden steun te herhalen, dan zou het in combinatie met de 
vermeerdering van het ledenaantal, wellicht mogelijk zijn tot den 
<luden luister, een jaarboek in elk jaar, terug te keeren. Ret zal aan 
het Bestuur niet liggen beide middelen te beproeven. Moge in het 
volgende jaarverslag van den goeden uitslag dezer pogingen blijken. 
Reeds is met het aanwerven van nieuwe leden begonnen. Wij wekken 
thans in het bijzonder onze leden op, onze aandacht op degenen te 
vestigen, die voor een uitnoodiging om als lid toe te treden, in aan
merking komen. 

De plannen voor onze andere publicaties zijn in verschillend stadium. 
Zooals in het vorig jaarverslag is medegedeeld, heeft onze Voor
zitter de Vereeniging gepolst of zij het op prijs zou stellen zijn boek 
over de hoogstaangeslagenen in het Departement van de Wester
eems (Groningen en Drenthe) in de serie harer Werken op te nemen. 
Daar door den omvang van het werk alsmede door de talrijke staten 
<Ie drukkosten vrij hoog zouden zijn, heeft het Bestuur naar steun 
van particuliere zijde omgezien. Ret stemt tot grooten dank, dat het 
bestutir van het Rermannus-Simon-Kamminga-Fonds te Gn)ningen 
zich bereid verklaard heeft ons voor dit werk gedurende elk cler jaren 
1947 en 1948 een subsidie van f2000.- toe te kennen. Ret Universi
teitsfonds te Groningen heeft mede steun toegezegd. Bovendien 
heeft het bestuur van de Groninger Heerdencommissie, waarvan ons 
medebestuurslid, de heer N. G. Addens, voorzitter is, ons ten zeerste 
verplicht door een oproep tot inteekeni!1g op het werk in het Groninger 
Landbouwblad te plaatsen, waaraan velen gevolg hebben gegeven. 
Dank zij deze particuliere hulp zal het mogelijk zijn de kosten van 
uitgave voor een groot deel te bestrijden. Wij hopen nu met het 
zetten van het werk van professor Van Winter in den loop van dit 
jaar te kunnen beginnen. 
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Met een andere publicatie zijn wij tot heden minder fortuinIijk ge
weest. De oudste aandeelhoudersboeken der Oost-Indische Compagnie, 
kamers Amsterdam en Zeeland, hebben reeds vele jaren onze aandacht 
gehad. Tot onze spijt moeten wij erkennen, dat wij in het afgeloopen 
jaar met onze plannen tot uitgave van deze belangwekkende registers 
niet verder zijn gekomen. De aanvrage om subsidie waarmee wij ons 
tot de Regeering hebben gewend, had niet het gewenschte resultaat. 
De Minister was van oordeel, dat een dergelijk werk te veel tijd van 
genealogisch onderzoek zou eischen, waardoor uiteraard de kosten 
van voorbereiding te groot zouden worden. In een nadere bespreking 
vonden wij gelegenheid er op te wijzen, dat deze gegevens reeds lang 
geleden door een bevoegd kenner waren bijeengebracht, zoodat bij 
wijze van spreken met den druk terstond zou kunnen worden begonnen. 
Onze poging zal dus worden herhaald. 

Van de mogelijkheid tot samenwerking met den Studiekring voor 
de Geschiedenis van den Landbouw stelIen wij ons veel voor. Voor
loopig is afgesproken, dat een honderdtal exemplaren van een nieuwe 
circulaire tot het werven van leden aan den Studiekring zou worden 
gestuurd ter verzending aan de leden van den Kring, onder toevoeging 
van een uiteenzetting over de toegankelijkheid en de beteekenis van 
onze bibliotheek voor onderzoekers op agronomisch-historisch gebied. 
Tevens zal de Studiekring ons J aarboek voor speciale bronnenpubli
caties aanbevelen, waarbij dan de moge1ijkheid voor het beschikbaar 
stellen van overdrukken aan de leden van den Kring zal bestaan. 
De samenwerking tusschen beide lichamen zal zich ook aldus uiten, 
dat vertegenwoordigers van beide lichamen de ledenvergaderingen 
zulIen kunnen bijwonen. 

Ook in het afge100pen jaar heeft de heer A. W. Wichers Hoeth zijn 
werk aan de Amsterdamsche registers van averij-grosse voortgezet. 

Zooals wij reeds het vorig jaar in het vooruitzicht moesten stellen, 
is de heer Wichers Hoeth tegen 1 Februari 1946 als penningmeester 
afgetreden. Met bijzondere zorg heeft hij over de financien onzer 
Vweeniging gewaakt. Wij meenen in U w alIer naam te spreken 
door hem hiervoor hartelijk dank te zeggen. Tot ons genoegen vonden 
wij dr. F. Ph. Groeneveld bereid zijn plaats in te nemen. 

In den loop van het jaar ontvingen wij de mededeeling, dat wijlen 
ons bestuurslid de heer J. van Eck aan de Vereeniging een legaat 
van f 1000.~ heeft vermaakt, een laatste bewijs van de levendige 
belangstellingdie hij voor ons werk had. 

/ 
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Door de algemeene ledenvergadering van 1 Juni 1946 werd mr .. 
A. G. Fennema tot''"tid van het Dagelijksch Bestuur benoemd. Tot leden 
van den Raad van Advies werden prof. dr. J. F. Niermeyer te Am
·sterdam en dr. B. H . Slicher van Bath te Zwolle gekozen, die beiden 
·de benoeming hebben aangenomen. De aftredende bestuursleden, W. 
A. Engelbrecht, ir. G. Doorman en prof. dr. G. M. Verrijn Stuart 
werden herkozen. Tot bestuurslid van het Studiefonds werd mr. Am. 
J. d'Ailly benoemd. 

In de Juni-vergadering werd het Bestuur op. voorste1 van de Kas
commissie, bestaande uit de heeren mr. A. Ie Cosquino de Bussy en 
J. H. J. Van Deventer, van het financieel beheer over 1945 gede
-chargeerd. Voor de controle van de jaarstukken over 1946 aan
vaardden de heeren mr. Am. J. d'Ailly en J. H. J. van Deventer 
-een benoeming. 

Het aantal leden bleef ongeveer gelijk; het bedroeg op 31 December 
1946 315 tegen 295 veri eden jaar. Tegen het einde van het jaar 
verzond het Bestuur een circulaire waarin eenigszins uitvoerig op 
de verschillende werkzaamheden der Vereeniging werd gewezen en 
tot toetreding werd uitgenoodigd (Bijlage I). 

Het voorloopig resultaat hiervan gaf tot nu toe reden tot vol
.doening. 

Het aantal donateurs bedraagt thans 12, dat van de donateurs voor 
het leven 18, alsmede 14 donateurs van het Publicatiefonds. 



BIJLAGE 

CIRCULAIRE, EINDE 1946 RONDGEZONDEN 
, 

Het Bestuur van de Vereeniging "Het N ederlandsch Economisch
Historisch Archief" heeft tot gewoonte op gezette tijden een uit
noodiging te richten tot een beperkt aantal personen om toe te treden 
als lid van de vereeniging. Daar wij meenen rte mogen veronderstellen, 
dat U belangstelling en sympathie voor het streven van het Neder
landsch Economisch-Historisch Archief zult hebben, is het ons een 
voorrecht U uit te noodigen als lid toe te treden. 

Het N ederlandsch Economisch-Historisch Archief stelt zich ten 
doel het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, 
dat van belang kan worden geacht voor de economische ge~chiedenis 
van Nederland en de overzeesche gebiedsdeelen. Daartoe heeft zij 
sinds 1913 een archiefgebouw te 's-Gravenhage, Laan Copes van 
Cattenburch 83, en sinds 1931 de Economisch-Hisrtorische Bibliotheek 
te Amsterdam aan de Heerengracht 218-220 opgeriCht. 

In het archiefgebouw te 's-Gravenhage zijn een aantal archieven 
van nationale beteekenis bijeengebracht. 
Ais zoodanig noemen wij: 

Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid te Rotterdam, 
over de jaren 1863-1878 

Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Am
sterdam, 1881-1923 

Firma Chabot te Rotterdam, 1840-1922 
Commissiyhuis Daniel Crommelin en Soonen te Amsterdam, 

1807-1860 
Zoutziederij der Firma van Eelde te Utrecht, 1798-1920 
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fij enoord" te Rot-
I terdam, 1~22-1880 , 
Firma Ian Havelaar & Zoon te Rotterdam, 1808-1922 
Graanhandel P. W. Janssen te Amsterdam, 1853-1875 
Koninklijke N ederlandsche Lokaalspoorweg Maatschappij te Apel-

doorn, 1879-1927 
Firma Loopuyt te Schiedam, 1778-1882 
Firma Mees en Moens te Rotterdam, 1813-1869 
N ederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem, 

1777-1920 
Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, 1890-1920 
Handelshoeken E.). Potgieter te Amsterdam, 1848-1874 
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Firma H. J. Raymakers, katoen en linnenweverij te Helmond, 
1840-1871 

Bierbrouwerij "Het Scheepje" te Haarlem, 1818-1875 
Firma Scheurleer & Zonen te 's-Gravenhage, 1840-1919 
Firma Stadnitski en Van Heukelom te Amsterdam, 1780-1901 
Gebroeders Van Stolk te Rotterdam, 1855-1906 
Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel te Hoom, 

van het jaar 1777 af. 
Vereeniging van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, 1851-1903 
Firma Vlaer en Kol te Utrecht, 1760-1859 
Firma van Eeghen & Co te Amsterdam (tot ongeveer 1840) 
Leidsche Katoen Maatschappij vJh De Heyder & Co te Leiden, 

1840-1936 
Firma J. en A. Le Poole te Leiden, 1680-1929 
Zeepziederij der firma J. J. de Lange & Zoon te Alkmaar, 1836-1937 
Correspondentie Jerome Sillem over de jaren 1814-1832 

Niet minder fraai is de verzameling boeken, die in de Economisch
Historische Bibliotheek te Amsterdam is ondergebracht. Behalve een 
30.000-tal van werken op het gebied der handels-, industrieele en 
agrarische geschiedenis van Nederland en het buitenland zijn daarin 
een aantal zeldzame boeken bijeengebracht. Wij noemen hier bij wijze 
van voorbeeld het Tulpenboek uit het jaar 1636, verschillende Fransche 
handschriften van het jaar 1694 van P. D. Huet en anderen over de 
handel der Republiek, en het zeldzame boekje van Gerard Malynes, 
Consuetudo vel lex mercatura or the ancient law-merchant, Landen 
1629; 
een handschrift uit de 17e eeuw betreffende de verftechniek in de 

Republiek; 
een complete serie uitgaven van het boek van Savary, Le parfait 

negociant, (15 edities), en van Savary des Bruslons; 
het handelsboek van Lemoine de l'Espine, De Koophandel van Am-

sterdam, aBe 15 edities; 
evenzoo van Phoonsen, Wisselstijl tot Amsterdam; 
de werken van J. P. Ricard en van Samuel Ricard; 
de zeldzame prijscouranten van de Goederenbeurs van Amsterdam in 

origineel of in fotocopie 1585-1813, alsmede Engelsche, Weensche 
en Zwitsersche prijslijsten vanaf 1720; 

unieke Japansche prenten uit het begin der 18e eeuw betreffende 
V.O.I.e. (28 stuks); 
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een aantal oude boeken over het koopmansbedrijf v66r 1600, o.a.: 

Johannes Nider, TTactatus de contractibus marcatorum, Keulen 1470 

Alcala, Tractado de los prestamos que passan e~tre mercaderes y 
tractantes, Toledo 1546 

Lorents Meder Handel Bueh, Niirnberg 1558 
Sarava de 1a Calle, Institutione de Mercanti, Venetia 1561 
Thomas Mercado, Tratos y contratos de mercaderes, Salamanca 1569 
Thomaso Mercato, De' negotii et contratti de mercanti et de nego-

tianti ; tradotto dalle lingua Spagnuola nella volgare Italiana, 
Brescia 1591 

Van boeken over het boekhouden v66r 1600 zijn in de bibliotheek o.a. 
aanwezig: 

Lucas de Burgo, Summa de arithmetica geometria, Tuscolano 1533 
Valentin Mennher Alleman de Kempten, Arithmetique seconde, 

Anvers 1556 
E. E. L. Mellema, Boekhouden na de conste van Italien, Franicker 

1590 
r 

Passchier Goessens, Buchhalten, Hamburg 1594 
N. Petri, Boeckhouden op de Italiaensche maniere, Amsterdam 1596 

Verder noemen wij nog: 

Het Register (handschrift) der Amsterdamsche Assurantie Kamer, 
1598 

Eversmann, Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch 
Holland, 1792 

John Houghton, A collection for improvement of husbandry and 
trade, London 1692-1703 

en een aantal andere zeldzame werken, door de vrienden van het 
Boekenfonds voor onze bib1iotheek aangekocht. 

Zoowel door haar werk als door haar bibliotheek, archieven en 
publicaties heeft de vereeniging tal van internationale contacten in 
Belgic, Enge1and, Frankrijk en de Vereenigde Staten. 

In het bijzonder meenen wij de aandacht te mogen vestigen op het 
sinds kort door ons opgerichte Studiefonds. Wij zijn daarbij uitge
gaan van de gedachte, dat vele onderwerpen op economisch-historisch 
gebied onbewerkt blijven, omdat zij wegens hun omvang de bewerkers 
afschrikken. Ten-einde dergelijke leemten in onze geschiedschrijving 
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aan te vullen, is het noodig de beschikking over een fonds te hebben, 
dat historici in staat kan stellen werken van wijder strekking te 
ondernemen. Dit geldt zoo wei voor onderzoekingen in het binnenland 
als in het buitenland. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek kan door 
dit studiefonds gestimuleerd worden. 

De archieven en de bibliotheek zijn ongeschonden door den oorlog 
heengekomen, maar uiteraard is de aanvulling achterop geraakt. Thans 
worden aIle krachten ingespannen om de Vereeniging weer op het 
oude peil te brengen en de wetenschappelijke en practische waarde 
van haar werk nog te verhoogen. Daartoe is thans meer reden dan 
ooit. 

Ook op dit terrein moet Nederland zijn plaats hernemen. Uit tal van 
teekenen is reeds gebleken, dat de belangstelling voor dit streven oak 
vooral onder het jongere geslacht momen>teel groot is. Met te meer 
vertrouwen wenden wij ons thans tot U met de uitnoodiging tot den 
vasten kring van belangstellende of daadwerkelijke leden onzer Ver
eeniging toe te treden. 

Te Uwer orientatie laten wij nog een aantal gegevens van zakelijken 
aard volgen: 
1. De contributie bedraagt f 12.- per jaar. 

2. De leden ontvangen de uitgaven der Vereeniging, het Economisch
Histarisch J aarboek en de "Werken" (publicaties van grooteren 
omvang) . Tot heden zijn 22 deelen van het Jaarboek en 11 deelen 
van de Werken verschenen. 

3. Penningmeester is dr. F. Ph. Groeneveld; 
postgiro : 1535 
bank: Amsterdamsche Bank, Amsterdam. 

4. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is aan het haofd dezer 
circulaire aangegeven. 

5. In den aanvang van 1947 zal deel XXIII van het Jaarboek ver
schijnen. 

Gaarne zullen wij van U vernemen, of U de uitnoodiging tot toe
treding wilt aanvaarden. 

Ret Bestuur van het Nederlandsch Economisch
Historisc.h Archief 



, 

VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER HET JAAR 1946 

Het cultureele leven te AmSterClam nerstelt zich slechts langzaam 
van de slagen gedurende den bezettingstijd; ook bij de Economisch
Historische Bibliotheek is dit te bemerken. De vroegere bezoekers 
schijnen zich slechts moeilijk den weg daarheen te herinneren, hun 
.aandacht is meer afgewend van de oudere geschiedenis, de studenten 
irachten hun s1udie sneller te beeindigen, de meestal maandelijksche 
samenkomsten van vrienden der Bibliotheek zijn nog niet hervat. De 
uitrusting van onze instelling vertoont bovendien nog steeds een 
'grooten achterstand in vergelijking met den tijd v66r den oorlog. 

Het jaar 1946 had op de Bibliotheek een rustig verloop. De eerste 
twee maanden waren eenigszins moeilijk door te komen door de ziekte 
van de assistente voor halve dagen, mej. Feikema. Daar het op den 
.duur te zwaar voor haar was haar werk met de studie der theologie te 
-combineeren, vroeg zij tegen 1 Maart 1946 ontslag. In Februari bood 
zich mej. Balk aan om in de vacature te voorzien. Zij had even
.als mej. Feikema de opleiding doorlopen voor assistente aan een 
-openbare leeszaal. Zij was dan ook spoedig op de Bibliotheek met het 
gewone werk vertrouwd. Ook zij gaat echter weer de bibliotheek ver
laten, zoodat er met ingang van 1 Februari 1947 wederom een vaca
ture komt. Bovendien gaf de assistent voor bijzondere werkzaam
heden, de heer Van Alkemade, zijn werk bij de Bibliotheek op, omdat 
.zijn studie zijn geheele aandacht opeischte. Daar op dat oogen
blik niet veel werk meer te verrichten was, dat ook niet door de 
assistente voor halve dagen gedaan kon worden, veroorzaakte zijn 
vertrek geen moeilijkheden. 

De statistiek der bibliotheek levert het volgende op: het aantal be
zoekers bedroeg 294. Di1 beteekent dat er minder bezoekers kwamen 
dan het vorige jaar. Hoe is deze achteruitgang te verklaren? De 
studenten, die oorspronkelijk het voornaamste bestanddeel vormden 
van het bibliotheekbezoek, kwamen slechts met trage schreden, maar 
bleven liever op de Universitei1'sbibliotheek. Herhaaldelijk bleek ook 
uit de verbazing, waarmee een student soms op de Economisch-His
torische Bibliotheek de boeken yond, die hij noodig had, dat het 

i 
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bestaan der bibliotheek aan de nieuwe studenten onvoldoende bekend 
was. Ret aantal uitgeleende boeken bedroeg dit jaar 288. Dit is aan
zienlijk meer dan het vorig jaar, toen slechts 150 uitgeleende boeken 
werden genoteerd. Hoofdzakelijk bestond dit grooter aantal uitge
leende werken uit de nieuw aangeschafte boeken, een groot aantal 
komt op rekening van enke1e vaste bezoekers. 

Een moeilijkheid vormde dit jaar een stijging van het: aantal zoek
geraakte boeken. Ret preciese aantal is niet na te gaan. Misschien 
komen sommige boeken terecht, maar de gegronde vrees bestaat dat 
boeken, die uit de kast gehaald worden zonder ingeschreven te zijn, 
voorgoed verloren gaan. Bovendien blijkt het voor de bibliothecaresse 
soms moeilijk om op een gegeven moment aangevraagde werken te 
voorschijn te halen, en dit is in het afgeloopen jaar tallooze malen 
gebeurd. Misschien zijn vele boeken reeds eerder uit de kasten ver
dwenen en wordt het nu eerst merkbaar, nu er meer aangevraagd 
wordt dan in vorige jaren. In ieder geval blijft de aandacht van de 
bibliothecaresse, mej. Gast, en de assistente er op gericht om de admi
nistratie der uitgeleende boeken seCUUr te doen geschieden. 

Het aantal aangeschafte en nieuw ingeschreven werken bedroeg 
267. Dit is ongeveer 35 minder dan het vorig jaar. Eenige invloed 
heeft hierop gehad dat de uitgaven voor nieuw aangeschafte werken 
sterk stegen, doordat de prijzen over het geheel genomen vet:! hooger 
zijn dan voor den oorIog. Uit antiquariaten werd dit jaar niet veeI 
nieuws aangekocht; ook het aanbod van die zijde was niet belangrijk. 

Eenige tijdschriften en andere publicaties werden op aanvraag 
kosteloos vetkregen. De Kon. Akademie van Wetenschappen distri
bueerde een collectie in den oorlog verschenen tijdschriften, waarvan 
de Economisch-Historische Bibliotheek verwierf: The Economic 
History Review 1940-45, Economica, published by the London School 
of Economics and Political Science, 1940-46, the Journal of the 
Institute of Bankers 1940-45. The American Historical Review werd 
niet verworven, een nieuw abonnement werd in 1946 nog niet aange
gaan. 

Met de Economic History Society werd contact gezocht in verband 
met de ruil van de Economic History Review tegen het Economisch
Historisch Jaarboek. Prof. Postan te Cambridge meende, ten onrechte, 
dat hij het jaarboek persoonlijk present kreeg van Prof. Posthumus 
en zond hem daarvoor als tegenprestatie de Economic History 
Review. Een poging om dit in een ruilverhouding om te zetten 
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tusschen het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief en de 
Economic History Society werd nog niet met succes bekroond. Het 
Bestuur van de Economic History Society zou het in overweging 
nemen, maar officieele toezegging is niet verkregen, evenmin is een 
nieuw nummer van de Economic History Review ontvangen. Hierbij 
moet echter worden vermeld, dat het verplichte abonnement, dat de 
Bibliotheek voor 1946 aanging met het agentschap van de Commissie 
Blaauw te Londen, ook geen nieuw nummer opleverde; weI een 
!ekening, die tot nader order opzij gelegd is. 

Een gratis aanvulling werd verkregen van de in afleveringen ver
schijnende Annuaire d'histoire Liegeoise, die herhaalde malen werd 
geraadpleegd. Een verzoek voor completeering van de oudere deelcn 
bleef helaas onbeantwoord. De Ciba-Rundschau te Basel zond op 
verzoek weer nieuwe afleveringen, waaronder ook de in het laatste 
<lorlogsjaar verschenen nummers. Gratis verkregen werden ook: 'het 
Tijdschrift voor Economische Geographie, de Papierwereld, een 
2-wekelijksch blad van de N ederlandsche papierindustrie en andere 
bladen. Verworven werd ook het uitstekend geredigeerde dagblad: 
De N ederlandsche Transportcourant over de wederopbouw van het 
verkeerswezen in Nederland. Hernieuwd werden de abonnementen 
<lp het Tijdschrift voor Geschiedel1is en de Bijdragen voor Vader
landsche Geschiedenis en Oudheicikunde, thans Bijdragen voor de 
geschiedenis der N ederlanden, (On rle Annales d'histoire sociale, thans: 
Annales-economies-societes-civilisations geheeten. Hiervan werd 
eveneens de aanvulling 1940-45 verv.:orven. Jammer genoeg heeft de 
Bibliotheek nog niet het Belgisch tijdschrift voor philologie en ge
schiedenis ontvangen. Herhaalde aanvragen bleven onbeantwoord. 
Gratis toegezonden werd o.a. De Nieuwe Standaarrl, Dagblad voor 
staatkundige, cultureele, sociale en economische belangen in Belgie. 
Een plan, om de afdeeling vakbladen en eveneens de afdeeling jaar
verslagcn en verslagen van de Kamers van Koophandel tt' comple
teeren en uit te breiden werd voorloopig naar 1947 verschoven. 

Op een belangrijke nieuwe aanwinst voor de bibliotheek moet de 
aandacht worden gevestigd. In 1945 heeft thans wijlen de heer Wes
termann moeite gedaan voor de Bibliotheek de Geschiedkunclige atlas 
van Nederland te verwerven en met succes. In het vorige jaarverslag 
is dit niet vermeld, maar ons bestuurslid, de heer M. Taudiu Chabot, 
wees in den loop van dit jaar op deze omissie, zoodat dan in dit 
verslag deze aanwinst nog verme1d wordt. 

/ 

,. 
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Aanwinsten werden eveneens verkregen uit een verzameling van 
de Inspectie van de Havenarbeid; door bemiddeling van den heer 
Dijkstra van het vakverbon\i van Bouwvakarbeiders werd een en 
ander uitgezocht uit het N.A.F.-archief, meest verslagen en brochures. 
Eveneens ontving de Bibliotheek eenige pakketten met verslagen en 
brochures van den heer F. van Rijckevorsel, te Maastricht en van de 
Stadsbibliotheek te Haarlem. Uit de collectie van wijlen den heer 
Westermann werd een niet onbelangrijk aantal boeken uitgezocht, 
waarvan de heer Van der Linde, verbonden aan de Universiteits
bibliotheek, zoo vriendelijk was, de waarde te taxeeren. Deze onkosten 
konden grootendeels worden bestreden uit de verkoop van duplicaten 
die f 100.- opbracht. De verkoop stond in verband met een groote 
opruiming van duplicaten en waardelooze boeken en brochures, die 
sinds jaren in de kelder waren opgestapeld. Geed gesorteerd leverde 
de verkoop hiervan tenminste iets op, waarvoor beter materiaal kon 
worden aangeschaft. Een groote opruiming beteekende voorts het 
overbrengen van de stapels ingebonden kranten, die sinds jaren op 
de Bibliotheek opgehoopt lagen, naar den zolder van de Bank van 
Leening. De beschikbare ruimte was te klein zoodat, zooals reeds in 
het vorige verslag werd vermeld, naar uitbreiding moest worden 
gezocht. In den zomer van dit jaar was het zoover dat de nieuwe 
ruimte in gebruik kon worden genomen. De gang van nummer 218 
kwam hierdoor vrij, eveneens de Kamer van den assistent en de z.g. 
Twentsche Kamer. 

Behalve de gewone werkzaamheden, die op de biblioth('ek verricht 
werden, moet hier speciaal melding worden gemaakt van enkele werk
zaamheden, verricht door mej. Balk en den heer Van Alkemade, die 
voor de bibliotheekbezoekers van belang kunnen zijn: de groote 
coHectie tentoonstellingscatalogi werd geordend en in chronologische 
volgorde en alfabetisch naar plaatsnaam (voor ieder werelddeel af
zonderlijk) gerangschikt. Met eenig overleg werd hiervoor op den 
zolder van nummer 220 ruimte geschapen. Verder werd de hier aan
wezige collectie financieele bladen opnieuw geordend en gecatalogi
seerd, zoodat thans ook daar aanzienlijk opgeruimd is. Door mej. 
Feikema werd de in den winter van 1944/45 op instignatie van den heer 
Westermann ondemomen Gids-catalogus voltooid. D~e cc.talogus 
houdt in een alfabetische en systematische kaartcatalogus van de eco
nomische en sociale artikelen, die in de Gids verschenen vanaf de 
eerste jaargang tot op heden. 
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Het groote werk, de reorganisatie van de rubriek Nederland, werd 
door tijdsgebrek niet ondernomen. Het is voornamelijk in verband met 
het mog-elijke vertrek van de bibliothecaresse, dat met dit werk 
geen begin gemaakt is. Te veel werk van minder omvang, waarmee 
reeds een begin was gemaakt, bleef vragen om afwerking. Hiertoe 
behoorde o.a. de systematische plaatsing en algeheele reorganisatie 
van een Indische afdeeling, een werk dat veel tijd vorderde en pas 
in J uni van 1946 gereed kwam. 

Over de belangstelling van de bezoekers voor speciale onderwerpen, 
valt nog een en ander mede te deelen. Verscheidene malen bleek van 
de bibliotheek verwacht te worden een inlichtingsbureau te kunnen 
zijn voor het wederom aanknoopen van handelsrelaties met het 
buitenland. Helaas was het gewoonlijk niet mogelijk om op vragen 
als deze een bevredigend antwoord te geven: bijv. de huidige toestand 
in China, de huidige toestand van de boekhandel in Latijnsch Amerika. 
WeI werd op aanvraag van een scheepvaartmaatschappij een deel van 
het Economisch-Historisch Jaarboek uitgeleend met het artikel van 
den heer Huffnagel over de Surinaamsche bacovencontracten in de 
ZOe eeuw - dit in verband met een toekomstig bananentransport van , 
Suriname naar Nederland, en zoo was er meer. Speciaal vermeld moet 
worden de studie van den heer Rutteman, die de taak van den heer 
Westermann heeft overgenomen om de economische achtergrond van 
de Amsterdamsche Bank in de laatste 75 jaar te beschrijven voor het ) 
gedenkboek van de Amsterdamsche Bank. Ook de heer Baert, die zijn 
studie aangaande de N e,derlandsche landbouw nog steeds voortzet, 
behoorde tot de trouwe bezoekers der bibliotheek. 

In dit verslag moetzeker melding gemaakt worden van de gast
vrijheid, die de bibliotheek iedere 14 dagen verleende aan de hoog
leeraren Romein en Niermeyer en den lector Presser, die hier een 
colloquium hielden met studenten in de geschledenis. Natuurlijk 
bracht dit extra werk mee voor de concierge, waarvoor thans een 
regeling is getroffen. De bibliothecaresse of de assistente zal steeds 
bij dit colloquium aanwezig moeten zijn, met het oog op de uitleening 
van boeken. Tot nog toe is dit niet gebeurd, omdat de assistent voor 
de Economische Geschiedenis, de heer H. Klompmaker, meestal bij 
deze bijeenkomsten tege'nwoordig was. Hiervoor zal in het komende 
jaar een andere regeling getroffen moeten worden. 

Over het gebouw valt niet vee 1 bijzonders mede te deelen. Her
haalde malen werd de gemeente verzocht kleine herstelwerkzaamheden 



XL VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER HET JAAR 1946 

te verrichten, maar belangrijk werk viel hier niet te doen. Ret ~choon
houden van het gebouw was niet gemakkelijk. De onkosten hieryan 
stegen zeer. Was en zeep werd nog niet of in zeer geringe hoeveelheid 
beschikbaar gesteld. 

Klachten over het opendoen van de buitendeur kwamen binnen 
zoowel van de zijde der concierge als van de bezoekers. De ahtand 
van de conciergewoning naar de btiitendeur is inderdaad groot en 
ong~duldige bezoekers bleken dan soms al te zijn weggegaan. Ret 
ware gewenscht hiervoor een oplossing te vinden. Eveneens verdient 
het aanbeve1ing een vierde telefoontoestel aan te schaffen voor de 
kamer van den assistent, daar het ontbreken van een toestel veel en 
storend heen en weer loopen vergt, onaangenaam voor de bibliothe
caresse en voor den assistent. 

De tuin bood in 1946 een minder verzorgden aanblik dan in het 
jaar daarvoor. Aan het onderhoud lag het niet, maar de tuinman 
meende dat zonder voldoende bewerking van den grond de tuin niet 
op een behoorlijk peil gebracht kon worden. Besloten werd in overleg 
met den penningmeester, dat de onkosten van den tuin niet de f 125.
mochten overschrijden. Met den tuinman werd daarop een plan ge
maakt om dit bedrag zoo goed mogelijk te besteden. Ret resultaat zal 
eerst in 1947 blijken. Snoeien der boomen en bemesten zal in het 
voorjaar geschieden en het kleine overschot van de beschikbare som 
zal wederom aan bollen en vaste planten worden besteed. Zoo zal 
waarschijnlijk in 1947 de tuin weer een beter aanzien krijgen. 

Op het Archief te 's Gravenhage zette mej. Van der Burg haar werk 
geregeld voort. In het bijzonder wijdde zij haar aandacht aan die 
deelen van de collectie-Enschede, die indertijd door ons zijn aange
kocht. Een groote verzameling aandeelen-formulieren op zeer uit
een!oopend gebied, alle uit dt' vorige eeuw, werd onder meer door 
haar gesorteerd. Voorts werd door haar het omvangrijke gedee:te 
van het archief der firma Louis Bienfait & Soon te Amsterdam, 
dat de heer Wichers Roeth ons namens deze vennootschap dit jaar 
overdroeg, met de schenking van het vorige jaar vereenigd, zoodat 
van dit archief thans een volledige inventaris kon worden vervaardigd. 

Tot ons genoegen ontvingen wij uit den boedel van wijkn den 
heer R. Tutein N olthenius te Delft enkele papieren betreffende den 
schoener Nelly, die hij in 1920 uit zijn depot bij ons teruggenomen had, 
ditmaal ten geschenke terug. Enkele andere waren er bij gevoegd; een 
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tweetal stukken echter konden blijkbaar niet meer worden terug
gevonden. 

Van de zijde der Arbeidsinspectie werden enke1e der in het vorige 
jaar bij ons gedeponeerde dossiers teruggevraagd. Daar de papieren 
naar het oordee1 der inspectie te zeer persoonlijke aangelegenheden 
betroffen, werd het verzoek door ons gereedelijk ingewilligd. In ver
band hiermee werden de nummers 6320400 en 233(1)3, in de bijlage 
tot het verslag van den directeur over 1945 vermeld, door ons terug
gegeven. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXIV 19 

• 



AANWINSTEN: 

I. ARCHIEF LOUIS BIENFAIT & SOON, TE AMSTERDAM 

A. PLANTAGEZAKEN IN WEST-INDIE 

1. Plantage Livorno. 

Diverse stukken betreffende de plantage Livorno (Forbergen): 
taxaties en verkoopen van koffie, verkooprekeningen, cognosse
menten, geaccepteerde wissels, uit de jaren 1829-1835. 
Diverse verantwoordingsstukken, verkooprekeningen, cognosse
menten, berekeningen, hypotheekstukken enz. uit de jaren 1828-
1840. 
Diverse documenten, w.o. hypotheekacten, volmacht op L. Bien
fait, test. Forbergen. 

2. Plantages Livorno en Schoonauwen 

Verschillende stukken inzake de plantages Livorno en Schoon
auwen en de processen, die Forbergen gevoerd heeft, 1826-1835. 
Eenige kasstaten van de plantages Livorno en Schoonauwen. 

Plantages De Bijenkorven 

3a. Copieboek 1806-1808, origineel schrijven van Baring Brothers, 
30 Juni 1807, volmacht 5 Januari 1809 aan Bentinck Bienfait, 
volmacht A. van den Santheuve1 op Bienfait 18 Thermidor 1803?, 
correspondentie van Martini Buys, namens Santheuvel aan Bien
fait inzake den verkoop 1/9 Bijenkorven 1839-1844. 
Diverse volmachten en testamenten i.z. Bijenkorven, Rosenburg 
en }(f on Byou, verkoop schip De Zwaan; protest wissels op Van 
Hemert, op Bunge & Co., Buenos Ayres; 1868 en andere jaren. 
Procuraties op Louis Bienfait & Soon inzake de Bijenkorven. 

3b.·Grootboek voor de plantages De Beyenkorf en De longe Beyen
korf 1784-1819: 
Debiteurenboek 1752-1756 
Copyboek 1784-1819 
JournaalI858-1860. 

3c. Pak stukken betreffende de plantages De Beyenkorf en De 
, onge B eyenkorf, inhoudende: 
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a. Diverse testamenten van de familie Ferrand en afstamme
lingen. 

b. Diverse stukken betreffende de Duitsche erfgenamen van 
Pierre Ferrand; inventaris boedel mej. J. L. Ferrand. 

c. Diverse inventarissen: correspond~ntie en staatjes. 
d. Diverse stukken betreffende den verkoop aan J. H. van 

Dorsser, en daarna aan Bienfait; stukken betreffende de 
hypotheek en den verkoop Oude Bijenkorf. 

e. Diverse stukken betreffende erfgenamen Pool-Ferrand ~ 
transportstukken enz. 

f. Diverse acten betreffende royement hypotheek. 
g. Scheidings- en verkoopstukken erven L. P. Bienfait. 
h. Eenige kasstaten. 

Planta,qes Goosen en Rosenburg 

4a. Stukken betreffende de suiker- en koffieplantage Goos·en. 
4b. Bewijzen deelgerechtigheid plantage Goosen. 

Administratie-rekening van de plantage Goosen over de jaren 
1852-1853. 
Liquidatiestukken plantages Goosen en Rosenburg, 1829-1861. 
Afschriften van diverse vo!machten betreffende de Wt'st-Indi
sche p!antages aan Louis Bienfait & Soon, re!aties in Amerika. 
en Engeland met een lijst van gesubstitueerden. 

Plantages Rosenburg, M on Byou, Va comme je te pousse., Mast 
Rouge, Goede V erwachting en Nieuwe Va comme je te pou.sse 

Sa. Copieboek van de rekeningen van de boede! van wij!en Johan 
Alexander van Sandick, begonnen door diens zoon O. A. van 
Sandick, loopende over de jaren 1784-1817, met ve!e staten over 
slaven, producten, finantien enz. 
Diverse volmachten inzak!,! de p!antage Rosenburg over de jaren 
1822 e.v. 
AtPekeningen aan Ferrand Whaley & Jan Hudig inzake Rosen
burg en M on Byou over de jaren 1828 en 1829, met boede! van 
J. A. van Sandick. 
Diverse stukken, behoorende bij de plantages Rosenburg en M on 
Byott en Va comme je te pousse: 
1. Correspondentie van Van Sandick aan Louis Bienfait & 

Soon 1828-1842. 
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2. Idem .Ferrand Whaley & Jan Hudig 1829/1830. 
3. Vonnissen en afrekeningen 1877-1879. 
Stukken betreffende de voorstellen van den Directeuren der 
Surinaamsche Bank aan Louis Bienfait & Soon in 1867/1868 
om Rosenburg tezamen met Saardam te koopen. 
Geidleening f 50.000.- Le Mast Rouge 1825. 
Geldleening f 60.000.- Goede Verwachting 1823. 
Calculaties geidleening voor de niet nader genoemde plantages 
1828. 
Verzekeringsbewijzen verschepingen W. I. producten o.a. van 
Le Mast Rouge. 
Twee aandeelen no. 1 en 55, uitgeloot Augustus 1826 en 59 
coupons 1826 van de plantage Goede Verwachting te Suriname. 

5b. Een pak stukken inhoudende: 
a. Correspondentie jaren 1831-1833 van den agendaris Karsse

boom, van Gollensteede, van Meyer i.z. Goede Verwachting 
en Le Mast Rouge. 
Diverse wisselprotesten. 
Volmacht op agendarissen i.z. genoemde plantages en plantage 
Beyenkorf, schade-papieren koffie 1831/1832. 

b. Stukken betreffende hypotheekleening f 60.000.- Goede Ver
wachting. De executie daarvan en. afrekeningen; ook con
ventie met eigenaren 1824. 

c. Inventaris-staten Le Mast Rouge en Goede Verwachting, jaren 
1822-1823. 

d. Stukken betreffende de beide plantages met toelichtingen. 
Procuraties van Fransche eigenaren en volmacht 19 aandeel
houders Le Mast Rouge. 

e. Correspondentie met en van La Maison en Bouwer i.z. de 
amalgamatie 1834 van Le Mast Rouge en De Goede V~wach-
ting. Enkele insinuaties. I 

g. Concept-stuk i.z. de plantages Rosenburg, MOf! Byou en Nieuw 
Va comme je te pousse van de erven Van Sandick-Feith. 
Schade-documenten Gollenstede 1825. 

h. Stukken betreffende leening f 50.000.- Le Mast Rouge, 
executie en afrekening. 

Plantages Perou, Libanon en La Nouvelle Esperance 
6a. Rekening-couranten L. Bienfait & Soon met ' executeuren 

1794-1857. 
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Kas-verantwoording plantages 1836-1853. 
Geldleenin~contract 1836-1837, L. de Bienfait & Soon met 
executeuren. 
Volmacht Fre~1. de Chambrier 17 Januari 1795 inzake P. A. 
Dupeyrou. 
Zeven acten van aandeel in een hypmheek gevestigd op de plan
tages Perou, Libanon en La Nouvelle Esperance in Neyzorg te 
Suriname, groot f 1.000.- rentende 4 %, toebehoorende aan A. 
de Chambrier, te NeuchateI. 

6b. Acte inzake hypothecaire vorderingen op de plantages Perou, 
Libanon en La lj ouvelle Esperance. Papieren van de plantage 
Satzhalen, 1824. Alle in West-Indie gelegen. 

7. Plantage Dordrecht 
Liquidatie-rekening van de verkochte plantage Dordrecht in 
Suriname door J. Frourin & J. G. van Weede, 15 September 
1854 tot 31 December 1855. 

B. SCHEEPSZAKEN 

8. H et schip "Amsterdam" 
Brieven en bescheiden van het schip "Amsterdam", kapitein 
Doekzen, aan Louis Bienfait & Soon, 1865, 1866. (V gl. nos. 20d, 
21b, 21m en 21P) 

9. Het schip "Catharina lohannci' 
Betaalde rekeningen en rekening-courant van het barkschip "Ca
tharina lohannci', kapitein J. B. Jaski, over het jaar 1853. 
Betaalde rekeningen en rekening-courant van het schip "Catha
r.ina lohannci', kapitein J. B. Jaski en P. Tjebbes, over het jaar 
1855. 
Rekening-courant van kapitein P. Tjebbes van het schip "Catha
rina lohannci', 25 Maart 1857. 
Diverse kwitanties en betaalde rekeningen van h~t schip "Catha
rina lohanncl', over de jaren 1845 en 1857. 

10. H et schip "Clara Henriette" 
Betaalde rekeningen en rekening-courant van het schip "Clara 
Henriette, kapitein N. D. Boer en H. Croese, November 1853. 
Statement"bf general average and partial loss in cuse of the Dutch 
schip "Clara H enriefte", of Amsterdam, Hendrick Croese, master, 
San Francisco, 1854. 
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Betaalde rekeningen en rekening-courant, kapitein G. F. Wieg
mink, van Cardiff, Sydney en Java, den 15 Maart op publieke 
veiling verkocht volgens reederij-rekening gesloten Aug. 1856. 
Betaalde rekeningen en rekening-courant wegens het schip "Clara 
Henriette", kapitein G. F. Wiegmink, gesloten December 1856. 
Diverse kwitanties, over de jaren 1849, 1858. 
Ingetrokken bewijzen van aandeel, 16 stuks. 
Averij-papieren op vrachtpenningen van de "Clara Henriette", 
kapitein G. F. Wiegmink, van Cardiff naar Sidney, 1857. 
Averij-papieren op het casso "Clara Henriette", kapt. G. F. 
Wiegmink, van Cardiff naar Sidney, 1857, zoomede schade
papieren naar Valparaiso onder H. Croese 1854. 

11. H et schip "Eclipse" 
Stukken betreffende reizen van de "Eclipse" met schade-papieren 
en registratiekosten, over de jaren 1855-1863. 
Betaalde rekeningen over het nieuw gebouwde clipper fregatschip 
"Eclipse", kapitein Dimum, over de jaren 1856. 
Betaalde rekening en t;ekening-courant wegens het clipper fregat
schip "Eclips,~", over het jaar 1858. 
Betaalde rekening en rekening-courant, over de jaren 1859. 
Betaalde rekeningen en rekening-courant, over 'de jaren 1860. 
Rekeningen van de "Eclipse-Ceres", over de jaren 1862. 
Betaalde rekeningen en rekening-courant, .over de jaren 1863. 

12. H et schip "De longe H endrik" 
Stukken betreffende het schip "De J onge H endrik", over de 
jaren 1825-1829. 

(Een en ander behandeld in het gedenkboek Louis Bienfait & Sc.:>n, bIz. 
71, 73.) 

13. H et schip "Lod'ewijk Antonie" 
Schadepapieren van het schip "Lodewijk Antonie", over het jaar 
1853. 
Betaalde rekeningen en rekening-courant van kapt. Spekman en 
M. de Wijn, over het jaar 1853. 
Betaalde rekeningen en rekening-courant, over het jaar 1854. 
Liquidatie reederij Lodewijk Antonie 1861. 
Liquidatie reederij Jonge Lodewijk Antonie 1861. 



VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER HET JAAR 1946 XLVII 

14. H et sehip "Deeaan" 
Averij-rekening van schipper P. Zunderdorp, voerende het schip 
"Oeeaan" op de reis van Batavia, Tjilatjap naar Amsterdam, 
over de jaren 1839, 1840. 

Stukken betreffende een ongelukkige reis van de "Oeeaan", in 
1838-1839. (V gl. 20d.) 
Betaalde rekeningen en rekening-courant, over het' jaar 1854. 
Bouw- en reederij-contract van den ijzeren clipper en fregatschip 
"Oeeaan", 1857. 

15. Het sehip "De Vrienden" 
Averij-papieren "De Vrienden" over het jaar 1851. 
Stukken betreffende het schip "De Vrienden", schade 1849-1854 
en o.a. afrekening verkoop schip en lading, 17 September, te 
Batavia. Stukken over geschil in 1847 over een charter naar 
Paul de Loanda. 

16. H et schip "Texel" 
Schadepapieren op consignement per "Texel" over de jaren 
1861-1871. 

17. Stukken i.z.: Bouw en reederij-contract van de "Henriette 
Maria", 1853 en vlg. jaren. 

Huizer Scheepsbouw-reederij. 

18. Acte 28 Februari 1880 (not. Pollones) Jhr. Tindal en A. A. 
Bienfait, leden Raad van Bestuur Amsterdamsehe Droogdok Mij., 
die borg stonden voor havenstoombootdienst ~p Schollenbrug. 

19. Lijstje participanten in schepen van L. Bienfait & Soon. 

20. Diverse stukken: 
a. Bijzonderheden wegcns buitenlandsche zeehavens 1854, 1857. 

Transporten van scheepsaandeelen van den boedel M. C. Ver
wijde aan L. Bienfait & Soon, Mei 1811. 
Stukken betreffende de Amsterdamsehe Seheepvaart Maat
sehappij 1865. 

b.Ontwerp groote zeilreederij met als basis De Zwaan en Vrien
dentrouw, 1854-1856. 
(Zie ook no. Bo.) 

c. Correspondentie over een door P. Stachouwer aan Van der 
Aa & Co. te Londen verkocht schip vanuit Catharins f 1200.-, 



XLVIII VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER HET JAAR 1946 

d. Diverse vracht-onkosten en andere berekeningen (eigenhandig 
door H. J. C. Bienfait geschreven), betrekking hebbende op 
de eigen schepen, "Cornelias", "Oceaan", "Baltimorp", "De 
Zwaan", "Ams-terdam", en bevattende tarieven voor Calcutta, 
Bombay en Colombo, 1854-1859. (Vgl. nos. 8 en 14.) 

e. Een berekening voor een nieuw ijzeren schip van 500 lasten, 
ca. f 180.000.-. 

f. Een prospectus voor een nieuwen windas. 
g. Beschrijvingen van havens en plaatsen, met berekening voor 

Buenos Ayres, Arabie, Akyab, Port Cunning, Philippijnen 
(1863), Anhurst (1845), Mutlah rivier (1856). 

h. Memorie voor het in- en uitzeilen van de Arakan rivier 
(1852). 

i. Een uitvoerige handleiding. betreffende het verblijf van vreemde 
schepen in de Chineesche havens en de handel aldaar, z.d. 

j. Gedrukte Hawaiian Land and Sea Regulations 185l. 
k. Gegevens over plaatselijke onkosten van schepen op diverse 

plaatsen, o.a. Triest, New Orleans (van C. J. Doekzen), Rio 
de Janeiro (1856), Canton, Archangel (het schip "Afrika") 
(1846), San Paola de Loanda (st. Parel de Loanda) (1856), 
en over die van de bark "De Rhijn", waaronder die van het te 
werk stell en van ,;cabende" negers. 

21. Stukken, betrekking hebbende op diverse plannen omtrent 
scheepvaartlijnen met auxiliair stoomvermogen en hetgeen daar
mede in verband staat. 
a. Brieven van H. E. Moss & Co. Liverpool dd. 12 en 14 Mei 

1867, met "monthly steamship circular" dd. 15 April 1857; 
brief van Randolph Elder & Co., Glasgow 17 Dec. 1856, over 
te koop zijnde schepen. 

b. Pro forma-rekening, betreffende aanbouw ijzeren clippers van 
700 en 900 ton met aux. schroefvermogen (ongedateerd). 
Diverse berekeningen, waarschijnlijk van de hand van L. A. 
Bien fait, betreffende de verbouwing van de "Amsterdam" en 
"California" in schepen met aux. stoomvermogen, uit de jaren 
1856-1857. (Vgl. no. 8.) 
Convocatie bezoek L. A. Bienfait aan M. v. K., 1856, met 
uiteenzetting omtrent de behoefte, die de vaart op Indie heeft 
aan schepen met auxiliair stoomvermogen, welk stuk gewis over 
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de audiente dienst gedaan heeft; een en ander gepaard gaande 
met voorstellen wegens steun. 

c. Diverse berekeningen, betreffende schepen met stoomver-
.J 

mogen, met plannen voor 7 schepen. 
d. Circulaire-brief Thorwald Egidius, Dec. 1854, betreffende 

stoomvaarttijn tusschen Amsterdam en Noorwegen/Zweden, 
met gedrukte voorwaarden ; prospectus betreffende de "General 
Scraw Steam Shipping & Co.", Londen, Dec. 1852. 

e. Staatscourant 26 Maart 1857, inhoudende overeenkomst met 
de Regeering tot het daarstellen eener maandelijksche Pakket
vaart tusschen Nederland en Java; verslag 2e K. 11 Dec. 1856 
iJz. stoomvaartlijn met Indie. 

f. Amsterdamsche Courant 19 Febr. 1857, inhoudende een inge
zonden stuk van P. van Vlissingen omtrent oprichting van een 
versnelde maandelijksche Pakketvaart tusschen Nederland en 
Java. 

g. Correspondentie van MaartJJ uli 1867 tusschen Commissie uit 
Zuid-Holland tot bevordering der 0.1. Pakketvaart te Rotter
dam en Gebr. HarksenJL. Bienfait & Soon, handelende over 
de Regeeringsplannen en een event. gezamenlijk ageeren daar
tegen; met copie-adres en diverse prive briefjes van Hartsen 
aan Bienfait. , 

h. Dagblad N ederlandsch Indie 24 April 1857, waarin voorkomt 
adres Sillem i/z. ontwerp 1855 maande1ijksche pakketvaart 
tusschen Nederland en Java. 

i. Berekeningen P. van Vlissingen en Bienfait aanmerkingen 
daarop, wegens 0.1. Pakketvaart; met concept van L. A. Bien
fait voor de totstandkoming. 

j. Statuten der Rotterdamsche Amerikaansche Stoomvaart Mij ., 
vastgesteld 14 Nov. 1850. / 

k. Becij fering, aankoop en exploitatie van 4 Amerikaansche 
clippers, 1100 ton, Jan. 1855 met idem stoomschip " Toervaley". 

1. Brieven van G. J. Boe1en 2 Sept. 1856; J. Boelen 25 Mei 1857; 
H. H. Radier 4 Nov. 1856. 

m. Enve10ppe geadresseerd aan Van der Kun, waarin een brief 
van Van Santen, Liverpool 9 Sept. 1856, aan G. J. Boelen, 
waaruit blijkt, dat de "Amfterdam" in Liverpool liggende, ge
schikt is voor aanbrenging van auxiliair stoomvermogen. 
(Vgl. no. 8.) 
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n. Brief (van wien ?) uit Londen aan G. J. Boeten, 22 Oct. 1856 
i/z. schepen met auxiliair stoomvermogen. 

o. Berekeningen, betreffende een lijn op Charleston, met concept
brief aan L. Herckenrath. 

p. Berekeningen, op de "Amsterdam" met machines betrekking 
hebbende. (VgI. no. 8.) 

q. Brieven van Dutilh & Co., N ew York, tuss~hen April-Septem
ber 1856 over zaken. 

r.Opgave van stoomlijnen in den Wester-Oceaan. 
s. Adressen en plannen oprichting Pakketvaart Nederland-Java . .. 

C. ASSURANTIEZAKEN 

22. Contracten betreffende de Assurantie-Societeit van L. P. Bien
fait, L. A. Bienfait en Schaak, 1838-48. 

Kasboek, quittanties, assurantie zaken aan L. A. Bienfait en 
A. A. Bienfait, o.a. met' A. van Dam en L. van Houten in Rot
terdam; eenige circulaires over de jaren 1854. 
Assurantiezaken A. A. Bienfait. Schade-kwitanties 1855 en 1858. 
Assurantiezaken L. A. Bienfait. Schade-kwitanties Ie halfjaar 
1853. 
Assurantiezaken L. A. Bienfait met als partner Anthettnis in 
Rotterdam 1844. Copiebrieven van L. A. Bienfait aan Antheunis 
en diverse agenten, lopende van 1844-1856. A. A. Bienfait had 
procuratie. 

23. Afrekening L. Bienfait & Soon, 22 December 1729, met boedel 
Daniel Jacobs. 

24a. Stukken wegens assurantie-firma L. A. Bienfait "Societeit van 
Assurantie", opgericht 19 November 1838, ontbonden 19 Decem
ber 1863. 

24b. Staats courant met bericht oprichting assurantie-firma A. A. 
Bienfait, 1 J anuari 1863. 

25. Eenige stukken inzake assurantie-mij. Bienfait met mr. M. van 
Dam en L. van Houten 1867. 

26a. Register van aandeelhouders der Verzekering Maatschappij Am· 
sterdam, opgericht 1863. 

26b. Balansen 1873-1874 Noord-Hollandsche Mij. tot OnderTinge Zee
verzekering te Purmerend. 

27. Uitspraak 7 December 1853 van een Commissie in assurantie
zaken, het s.s. "Aert van N es" betreffende. 
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D. FABRIEKEN 

28. Liquidatiestukken betreffende de lakmoesfabriek Wolvenburg te 
Utrecht van Van Weede & Co., waarvan leden 'waren L. P. 
Bienfait en van de Hoop, 1833. 

29. Diverse rekeningen en rekening-courant betreffende wijn- en 
jeneverzaken met de firma Lucas BoIs, over de jaren 1822~1830. 

30. Avis (onkosten-berekening) voor een suikerfabriek door Chs. 
Derosne & Cail, dd. 12 April 1843. 

31. Grootboek van de suikerfabriek "Ebenezer" aan de Looiers
gracht, Bienfait & Co., over de jaren 1839-1844. Journaal 
1839-1844. 

32. Stukken betreffende de suikerfabriek "Krian", waarin L. A. 
Bienfait had deelgenomen voor G. Tomachi, loopende van 
1849-1868. 

13. Faillissement suikerraffinadeur C. H. Schmuck in 1822. L. P. 
Bienfait mede-liquidateur. 

34. Schade-papieren betreffende batiks van Van Vlissingen 1861. 

35. Correspondentie met H. P. Gelderman & Zonen, Oldenzaal 1875, 
inzake aandeel in de spinnerij. 

36a. Aandeel Ned. Ind. Katoen Maatschappij. 
36b. Circulaire liquidatie Ned. Ind. Katoen Maatschappif 1865-1868. 

37. Volmacht A. A. Bienfait op S. Rijnbende Hcz. Schiedam, 3 Maart 
1835. 
Contract 1 Aug. 1856. H ollandsche Gasfabriek met L. A. Bien
fait voor levering van gas. 

38. Stukken betreffende Duitsche mijnen. 

39. Statuten enz. Van Vlissingen-Dudok van Heel. 

40. Aand. Burger Spijsuitdeeling. rd. Ned. Polimitenfabriek. 

E. HANDELSZAKEN 

41. Facturen en verkooprekeningen uit de jaren 1816-1826 van W. 
Rompelman, H. L. Perret Gentil, F. Gaaswijck, P. C. Stachauwer. 
Verkooprekeningen, factuur enz. van Rompelman, de Hart, Gaas-
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wijk, Gebr. Stager, Stachouwer, over de goederen naar en van 
Suriname 1818-1822, benevens een 4-tal connossementen uit 1822. 
Diverse staten, hrieven inzake W. Romp elman, G. Rompelman, 
F. Gaaswijk en correspondentie met diversen. 

42. Wissels betreffende zaken van Richard Langerhaus> (procuratie
houder bij Louis Bienfait & Soon), 1796-1807. 

43. Pak correspondentie met Ant. Fomachon, Neuchatel, ijz. Zwitser
sche horloges enz., 1830-1832. 

44. Geheime correspondentie tusschen Minister van Kolonlen en 
Louis Bienfait & Soon, 1852-1855, betreffende een crediet van 
f 15 millioen in zake dr. J. K. Muller voor aankoop zaden en 
planten in West-Amerika. 

45. Brieven van: Graf & Gorter, Baltimore. Mej. M. Hodges Jr. 
de Rham & Moore, N ew York, over tabakszaken met Louis 
Bienfait & Soon in de jaren 1846-1849, met vele marktberichten. 

46. Huidenzaken met Argentinie in 1853-1855 aan de Vereeniging 
tot opbouwing van de huidenhandel onder leiding van Alstorphius 
van Hemert. 

47. Kasboekje 1804-1838 L. Bienfait & Soon. 
Een partij wissels 1876-1878 betreffende de zaken met J. F. van 
Leeuwen & Co. 

48. Eeno partij cognossementen 1877-1888 betreffende verschepingen 
uit Indie en Amerika. 

49. Contracten firmanten L. Bienfait & Soon 1865 en 1872. 
Concept-voorwaarden H andelsvereeniging in Port SaiJ onder 
voorzitterschap Prins Hendrik, 1873. 
Afrekeningen Celebes-tabak, Kali Moeng en Ojir Medini, 1896. 

50. Een drietal facturen over verzonden goederen. 
51. Extractbrief Muller, Schmidt & Co. te Maccassar aan C. T. 

Stork & Co., 16 Januari 1859. 
52. Berekening van huiden uit Calcutta, z.d. 
53. Een brief d.d. 13 Febr. 1840 van Hunter Arhutnot en Co. te 

Mauritius voor een eventueel agentschap . 
54. Memorie omtrent Akuab, met aanteekeningen hierover van J. G. 

Appel (Maart 1855). 
55. Brieven (or. en copie) van H. H. Sprengler & Co., Decima, aan 

B. Kopersmit & Co., Batavia, 1859, door deze laatste blijkbaar 
aan Bienfait & Soon gezonden, waaruit moge blijken, dat L.B.S. 
via Kopersmit zake,!l met Japan beoogden. 

\ 
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57. 
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Een ongeteekende brief aan A. A. Bienfait over guano uit Peru. 
\ 

Gedrukte circulaire van Gildemeester, de Fremery & Co., San 
Francisco, 1 Maart 1850, aan L. Bienfait & Soon. 

F. DIVERSEN 

58. Stukken betreffende een legaat van G. J. Pilalk, consul van 
Portugal, aan de Leidsche Hoogeschool met testament. Volmacht 
aan Louis Bienfait, mede-liquidateur. 

59. Stukken inzake het pakhuis "De Rode Schulpen", in 1852 in
gestort. 

'60. Stukken inzake faillissement D. T. Visser & Co. te Buenos Ayres 
en diens vertegenwoordiger Herman van Houten te Rotterdam, 
waarbij Louis Bienfait & Soon mede betrokken waren, 1864-1867. 

61. Brief van 7 Maart 1817 H. T. Beeldsnijder, Curacao. 
Correspondentie met J. C. Jandroep, Curacao, vordering J. N. C. 
Hutting, 1827. 
Brief A. J. Zubli, Leiden, 15 October 1814, met 4 obligaties uit 
de 18e eeuw. 

62. Circulaire Arnhem 14 April 1864 aan de deelhebbers in de Ver; 
eeniging "De Onderzoekers" met lijstje van de cuxsen bezitters. 

63. Vergadering crediteuren B. Kopersmit & Co., in liq. en Von 
Hemert & Co., Batavia, Bicker & Co., Soerabaia, 28 Juni 1869, 
bij de J avasche Bank te Batavia. 

64. Volmacht van L. Bienfait & Soon, (). November 1857, op De 
Rham & Co., New-York (betr. tabakszaken). 

65. Adres 7 December 1875 aan de Tweede Kamer van diverse In
dische huizen, geldschieters van theeplantages inzake verhoging 
theerechten in Nederland. 

66. Adres Indische huizen dd. 28 Februari 1871 inzake afschaffing 
differentieele rechten. 
Idem 20 Juli 1875 inzake aanvoer landbou.warbeiders in de West. 
Idem, September 1875, inzake idem. 

67. Boekje inhoudende, "marc done asper contract Dutch ship Fanny 
1857". 
Boekje averij: destinatie noodhaven 1858. 

68. Reglement en tarief huur Algemeene Sleephelling Societeit .. Rot
terdam 1858. 
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69. Verslag Zeemanshuis 1860. 

70a. Benoeming A. A. Bienfait commissaris Matrozeninstituut 27 
J anuari 1861. 

b. Genealogische gegevens over het geslacht Ferrand. 

71. Scheiding boedel mr. C. G. van Baerle; aandeel van de onder 
curateele gestelde mej. C. H. E. van Baerle. 

72. Volmacht 31 Maart 1844 Wed. L. P. Bienfait-Bodel Nyenhuis 
op L. A. Bienfait. Idem 19 Maart 1847 op het Y<l aandeel, dat 

de Wed. Bienfait had in de zaak S. J. Luchtmans, Leiden . 

73. Stukken betrekking hebbende op de plaatsing van het CentraaJ 
Station aan het openhavenfront, toen L. A. Bienfait lid van de 
Raad was, 1863 en volgende jaren. 

74a. Acten betreffende aandeel Associatie Verveening Vlietpolder en 
in de Geoctroyeerde V erveening in de Krimpenerwaard. 

74b. Verveening in de Vlietpolder onder Essekelerwoude, 30 morgen. 
Boek met finantieele resultaten, zoomede de namen der deel
nemers, w.o. L .A. Bienfait, 1801-1813. 

75. Stukken betreffende de A msterdamsche Kanaal-Maatschappij,. 
in welker totstandkoming L. A. Bienfait een werkzaam aandeel 
heeft gehad. 

76. Aandeel negotiatie Essequibo-Demerary; Z weedsche negotiatie; 
Londen certif. annuiteiten Zuid-Zee Cy. 

77. Stukken inzake een buitenplaats Jagerswijk en grond aan de 
Haarlemsche trekvaart, Sloterdijk, 1812-1877. 

78. Stukken inzake eilanden Poeloe Si Bessie en Poeloe Si Boeka 
met correspondentie Gijselman en Van Rinkhuyzen 1873-1875 
(de laatste brieven hebben betrekking op consignatiezaken). 

79. Circulaire 15 Januari 1858 inzake Bergbau Ges. "Hol!and". 

80. Verkoopacte 17 Juni 1858 dr. E. T. Hoyack aan H. J. C. Bien
fait 1/64 in "De Zwaan", f 612.50. 
(Zie ook no. 20b.) 

81. Reglementen haven Manilla, Engelsche en Hollandsche havens. 

82. Wetsontwerp huishouden en tucht op de koopvaardij, 1855. 

Geschenk van de firma Louis Bienfait & Soon, te Amsterdam, 
door bemiddeling van den heer A. W. Wichers Hoeth, te Hilversum. 
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U. OOST-AFRIKAANSCHE COMPAGNIE 

1. Copieboek van brieven van H. P. N. Muller van 26 April 1883-
8 November 1889. 

2. Copieboek van H. P. N. Muller van 24 Mei 1890-12 Juni 1892. 
(Van 31 Maart 1892 af Consul-Generaal van Liberia te Rotter
dam.) 

3. Nota van H. P. N. Muller betreffende de moeilijkheden in de 
Oost-Afrikaansche Compagnie. 

4. Balansen van de Oost-Afrikaansche Compagnie, op 31 December 
1891, 1893, 1895, 1896, 1897, 1899. 

Uit de nalatenschap van Dr. H. P. N. Muller. 

III. GOLLECTIE DE SCHOENER "NELLY" 
, 

Zeer tot ons genoegen werden uit de nalatenschap van wijlen den 
heer Tutein N olthenius te Delft ontvangen 7 pakketten aangaande 
de reizen van den schoener "N elly", uit de jaren 1868-1872. Deze 
stukken werden door den heer Nolthenius in 1920 aan het Archief 
in bruikleen afgegeven, maar na verloop van tijd weer teruggevraagd. 
Thans is, op 2 registers na, het vroegere bruikleen teruggekomen, 
thans als schenking. Wij laten hier een korte opgave van den inhoud 
voIgen. 
1. Rekeningen over den bouw van het schoenerschip "N elly", kapt. 

J. F. A. Rapp en uitrusting voor de reis van Amsterdam naar 
Buenos-Ayres, afgesloten 31 October 1868. 

2. Reis van dezelfde van Buenos-Ayres naar Antwerpen, afgesloten 
31 Mei 1869. 

3. Reis van dezelfde van Antwerpen naar Glasgow, 'afgesloten 7 Juni 
1869. 

4. Reis van dezelfde van Glasgow naar Buenos-Ayres en terug naar 
Antwerpen, afgesloten 31 Augustus 1870. 

5. Reis van dezelfde naar Montevideo en Buenos-Ayres, van Buenos
Ayres naar Rio Negro en terug, van Buenos-Ayres naar Rarana
qua en terug naar Rosario, van Buenos-Ayres via Falmoutte naar 
Antwerpen, afgesloten 10 October 1872. 

6. Reis van Amsterdam naar Buenos-Ayres, afgesloten 10 October 
1872. 

7. Kladboek en verdere bescheiden, welke nog niet zijn afgedaan. 
1870-1872. 
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ANDERE AANWINSTEN 

IV. Drie kasboeken van de familie de Fremery. 1836-1887. 
Geschenk van dr. ] . .-c. du Pui, te Den Haag. 

V. Boek met inlichtingen voor den koopman, 1831-1836. 
Geschenk van mej. A. Tutein Nolthenius, door bemiddeling 
van den heer mr. E. L. G. den Doorn de Jong. (Afkomstig 
van Crommelin & Soonen) 

VI. Archief van de Handelsvennootschap Schonberg's Confectie
fabriek, te 's-Gravenhage, over de jaren 1926-1929. 
2 crediteurenboeken 
1 debiteurenboek 
1 kasboek 
1 enveloppe met diverse stukken 
1 ordner met betaalde wissels 
1 ordner met facturen. 

Door bemiddeling van mr. L. Lindeboom Cz. te 's-Graven
hage. 

VII. Een groote hoeveelheid Iosse bescheiden betreffende een aantaI 
Duitsche firma's te Tilburg uit den bezettingstijd, waarvan de 
vroegere eigenaars nog niet bekend zijn. (Waarschijnlijk uit de 
jaren 1940-1944). 

Ontvangen van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
te Amsterdam. 

I 



ACTIVA BALANS OP 31 DECEMBER 1946 PASSIVA 

I ~as Archief . .......... f 433.19 
122.37 
498.14 

~ Kas Economisch-Historische Bibliotheek 
~ Postcheque- & Giroruenst . . . . . 
~ Amsterdamsche Bank N.V. Gewone Rekening

Amsterdamsche Bank N.V. Rekening B . 
2.212.26 

110.82 
3.030.-

to o 

Effecten .. .... 
Gebouw- en archieHnrichting 
Voorraad eigen Werken . 
Archiefgebouw 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. 
Te verrekenen bedragen . . . . . . 

" 

1.-
73.

-13.750.-
- 3.452.67 
- 3.114.47 

f26.797.92 

Crediteuren . 
Hypotheek 

f 1.244.81 
-10.000.-

Reserveering publica tie Buitenlandsche 
Handelspolitiek 

Archieffonds 
Fonds Personeel 
Boekenfon.ds 
Subsidie voor publica tie aan

deelenregister V.O.c. 
Reserveering voor idem 

Reserveering publicatie Werken 

f 1000.-

4.010.
- 2.100.-

1.845.-
110.82 

- 943.70 - 1.943.70 

XII N.E.H.A. . . . . . . . . . . - 1.500.
Studiefonds bij Nederlandsche Handel

Maatschappij N.V. te Amsterdam. . . - 3.452.67 
Voordeelig saldo vorige jaren. f 1.834.97 
Nadeelig saldo 1946 . . . . - 1.244.05 - 590.92 

f26.797.92 



VERLIES- EN WINSTREKENING 

Algemeen: 
Bureaukosten Penningmeester 
Salaris boekhouder . . 
Drukwerk . " .. 
Reis- en verblij ,fkosten . . 

Gebouw Den Haag: 
Licht .. 
Vuur .. 
Onderhoud .. 
Telefoon 
Gas .. . . 
Onderhoud tuin 
Schoonhouden 
Waterleiding . . . . . . 
Afschrijving Archiefgebouw 

Archief Den Haag: 
Bureaukosten ... . 
Vervoerkosten ...• . 
Huishoudelijke artikelen 

Person eel Den Haag : 
Salaris Directeur . 
Salaris Commies. . . . . . 
Reis- en verblijfkosten . . . 

Zegels Ouderdomsrente . 

DEBET 

Ziekte- en Ongevallenverzekering 
Fonds Personeel . . . . 
Ziekenfondspremie . . . . 

E con 0 m i s c h His t . Bib I i 0 the e k: 
Bibliotheek •.... 
Bureaukosten . . . .. . 
Huishoudelijke uitgaven 
Salaris Bibliothecaresse 
Salaris Assistente 
Drukwerk 
Concierge 
Vuur .. 
Licht . . 
Gas 
Telefoon . 
Waterleiding 
Onderhoud . 
Onderhoud tuin 
Vervoerkosten 
Bindwerk 
Schoonhouden ... ... . 
Ziekte- en Ongevallenverze1< ering . 
Vergoeding bijzondere werkzaamheden 
Ziekenfondspremie ... ... . 

Diversen: 
Assurantie . . . 
Molestverzekering 
Belasting 

. f 1.300.
- 849.92 

. \ . 

Interest . . . . 
Uitkeering . . . . . . . 
Contributie Comite Int. des 
Betaalde contributien 1946 

.. . ... 
Sciences Hist. 1946 

f 44.58 
- 300.-
- 395.88 

39.20 

f 22.87 
- 295,-
- 202.15 

97.94 
16.61 
65.30 

- 238.40 
22.80 

- 450.-

f 81.29 
1.75 

21.36 

f 1.800.-

- 2.149.92 
- 106.34 

68.73 
100.-
24.-

f 812.57 
54.10 

- '117.81 
- 1.800.-
- 780.-

2.21 
- 780.-
- 720,40 
- 238.50 

94.75 
159.52 
77.30 

100.40 
78.20 
21.-
54.15 
84.-

- 111.88 
96.-
39.13 

f TI9.M 

- 1.411.07 

104.40 

- 4.248.99 

6.22l.92 

175.05 
430.50 
623.44 
314,79 
325.-
50.-
22.-

f 14.706.82 



OVER BET JAAR 1946 

' CREDIT 

Contributie Leden . . . 
Bijdragen Donateurs . . 

.. Publicatiefonds 
" Begunstigers 

Subsidie Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen . 
Subsidie Gemeente Amsterdam 
Bewaar)oon Archieven 
Koerswinst op effecten 
\Terkochte Jaarboeken en Werken 
Nadeelig saldo 1946 . . . . 

f 3.384.-
400.-
675.-

5.
- 3.000.-
- 5.500.-

10.-
30.-
4~.77 

- 1.244.05 

f 14.706.82 
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ONTVANGSTEN 

1. Contributie leden f 3.264.-
2. Contributie donateurs I 
3. Contributie donateurs Publicatiefonds ~ - 1.055.-
4. Contributie nieuwe leden . . . . . - 360.
S. Verkoop Jaarboeken, Werken en dubbelen - 200.-
6. Subsidie Ministerie van O.K.W. - 3.000.-
7. Subsidie der Gemeente Amsterdam . - 5.500.-
8. Vergc,eding voor het bewaren van 

archieven 
9. Boekenfonds 

10. Interest 
11. Legaat 

Totaal 
N adeelig saldo 

Totale uitgaven 

UITGAVEN 

I. Algemeen 

1. Secretariaat 
2. Penningmeester 
3. Drukwerk 
4. Contributie Ned. Comite Geschiedk. 

Wetenschappen f947 . 
5. Salaris boekhouder 
6. Belasting 

p.m. 
p.m. 

95.
- 1.000.-

f 50.-
60.-

100.-

50.-
300.-
550.-

f 14.474.-
2.046.-

- 16.520.-

Transport: f 1.110.-
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II. Archiefgebouw te 

Transport: J 1.110.

's G r a v e nhage 

7. Schoonhouden 
8. Licht 
9. Vuur 

10. Onderhoud 
11. Telefoon 
12. Waterleiding 
13. Tuinonderhoud 
14. Gas 
15. Inrichting 

III. Arc hie f 

16. Handschriften en documenten 
17. Bureaubehoeften 
18. Vervoerkosten 
19. Bindwerk 
20. Reis- en verblij fkosten 
21. Assurantie 
22. Huishoudelijke artikelen 
23. Archiefcommissie 
24. Onderhoud archief-inrichting 

IV. Per son eel 

250.-
25.-

400.-
100.-
100.-
25.-

100.-
40.-
75.- f 

200.-
100.- \ 
SO.-
50.-

200.-
100.-
30.
p.m. 

40.- f 

25. Directie - 1.800.-
26. Commies: salaris, reis- en verblijfkosten - 2.600.-
27. Ouderdomsrente . - 60.-
28. Ziekte- en ongevallenverzekering en 

ziekenfondspremie 170.-

1.115.-

770.-

29. Fonds Personeel 100.- 1 4.730.-

V. Pub 1 i c a ti e s 

30. Publicatie-commissie 
" 31. Jaarboek XXIII 

32. Honoraria 
33. Verzending 

p.m. 
- 1.500.-

200.-
lSO.- f 1.850.-



) 

LXII B£GROOTING 1947 

VI. E con 0 m i s c h - His tor i 5 C h e Bib I i 0 the e k 
te Amsterdam 

34. Aankoop boeken 
35. Bindwerk 
36. Bureaukosten 

- 1.000.-
100.-
100.-

37. Huishoude1ijke uitgaven 200.-
38. Salaris bibliothecaresse . - 1.800.-
39. Salaris assistente . . . 780.-
40. Vergoed!ng bijzondere werkzaamheden - 150.-
41. Concierge 780.-
42. Vuur 400.-
43. Licht . 170.-
44. Gas 75.-
45. Telefoon 3oo.~ 

46. Waterleiding 75.- . 
47. Schoonhouden 50.-
48. Onderhoud . 140.-
49. Assurantie 100.-
SO. Vervoerkosten 75.-
51. Tuinonderhoud 100.-
52. Drukwerk 50.- f 6.445.-

VII. I n t ere s t 

53. Interest 400.-

VII. 0 n v 0 0 r z i e n cui t g a v e n 

54 Onvoorziene uitg-aven 100.-

Totale uitgaven . f 16.520-

I 



VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1947 

Langzamerhand schijnt de belangstelling voor de economische 
geschiedenis weer op te leven. Verschillende verschij~selen 
duiden daarop. Het Bestuur meent onder meer te kunnen wijzen 
op het toenemende bezoek aan de bibliotheek van de Vereniging, 
op het groter aantal geschenken, dat in het afgelopen jaar ont
vangen werd, het verschijnen van een nieuw deel van het Eco
nomisch-Historisch Jaarboek, en, tenslotte, op bet succes, dat 
met het Boekenaanvullingsfonds behaald is. Over dit laatste 
een enkel woord. 

Een van de doeleinden, die onze Vereniging zich steeds heeft 
gesteld, was de verzorging van allen, die in de economische ge
schiedenis belang stelden, en in het bijzcnder ook de aan de 
Universiteit studerende jeugd, met de nieuwste literatuur, die 
op het gebied der economische geschiedenis verscheen. De 
ervaring heeft geleerd, dat de vraag van onze bezoekers zich 
niet in de eerste plaats tot min of meer zeldzame oudere werken 
op dit gebied wendt, maar ~ot de nieuwere of nieuwste literatuur. 
Door de oorlog was het niet mogelijk, de elders verschijnende 
werken aan te kopen. Daarna bleek bet, wegens de omvang dier 
literatuur, voor onze financien niet mogelijk, het grootste deel 
der in de laatste zeven jaar verschenen werken, waaronder een 
aantal zeer belangrijke, aan te kopen. Teneinde aan die achter
stand tegemoet te komen, is door de laatste algemene leden
vergadering op voorstel van het Bestuur besloten tot de op
richting van een tijdelijk "Aanvullingsfonds". Het Bestuur 
achtte een bedrag van ongeveer 12.000,- hiervoor nodig. In 
een circulaire hebben wij de aandacht van onze leden hierop ge
vestigd. Het resultaat was niet onbevredigend. In het geheel 
werd een bedrag van 1 1.085,- toegezegd. Hierdoor zijn wij dus 
in staat gesteld, een belangrijk deel van de hiaten in onze boeken
voorraad aan te vullen. Tot onze spijt bleek ons echter, dat som
mige door ons bestelde werken reeds uitverkocht waren. 
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Het was het Bestuur een grote voldoening, dat het, mede 
dank zij de medewerking van het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, mogelijk bleek een nieuw deel, 
ditmaal het drie-en-twintigste, van het Economisch-Historisch 
Jaarboek te doen verschijnen. Dat dit nog in het oude, v66r
oorlogse gewaad kon, danken wij aan de voorzorgende maat
regelen, die de firma Brill te onzen behoeve in het begin van 1940 

heeft genomen, toen voldoende linnen voor een a twee delen door 
haar voor onze publicaties werd aangekocht en bewaard. Wij 
zijn haar daarvoor erkentelijk. De uiteenlopende inhoud bracht 
velerlei nieuwe gegevens. Het uitgebreide artikel van dr. C. A. 
Schillemans verscheen ook als dissertatie. In hoever het mogelijk 
zal zijn, aan ons verlangen jaarlijks een Jaarboek in het licht te 
doen geven, te voldoen, blijft twijfelachtig. Voor het thans ver
schenen deel had het Ministerie zich reeds in I945 bereid 
verklaard een subsidie te verlenen, die ten hoogste de helft der 
kosten zou bedragen, tot een maximum van t 2.000,-. Of een 
nieuwe toezegging verkregen zal worden, is nog onzeker. In 
verband hiermee willen wij onze vroegere en tegenwoordige 
medewerkers er opmerkzaam op maken, dat het aantal toe
zeggingen van een wetenschappelijke bijdrage nog uiterst gering is. 

Wat de door onze Voorzitter aangeboden en door ons met 
genoegen aanvaarde publicatie van de lijsten der hoogstaan
geslagenen in het Departement van de Wester-Eems (Groningen 
en Drenthe) in de Napoleontische tijd aangaat, heeft de voor
bereiding tot de druk in tweeerlei opzicht goede voorlgang gehad. 
Het uitvoerige werk is wat de bijlagen betreft thans geheel over
getikt - de inleiding was reeds persklaar - en b~vindt zich 
thans voor de correctie en aanvulling in handen van prof. Van 
Winter. Met erkentelijkheid maken wij in dit verslag nogmaals 
melding van de grote medewerking die wij in financieel opzicht 
van ons mede-lid, de heer N. G. Addens te Bellingwolde, mochten 
ondervinden. Hij heeft zich de moeite gegeven tot intekening 
op het boek, dat uiteraard talloze gegevens verstrekt over per
sorten, waarvan nakomelingen of andere familieleden thans nog 
in leven zijn, in verschillende in het Noorden verschijnende 
bladen op te wekken, daarbij door de z.g. Heerdencommissie 
gesteund. Hierdoor en mede dank zij de steun van het Hermannus 
Simon Kamminga-fonds alsmede van het Universiteitsfonds 
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te Groningen is het mogelijk, met de druk van dit omvangrijke 
Vl!'erk thans te beginnen. 

In de loop van het jaar mocht het bestuur het volgende 
schrijven van Z. Exc. de Minister van Onderwijs, Runsten en 
Wetenschappen ontvangen: 

"Van de zijde van de Rijksarchiefdienst vestigt men er mijn 
aandacht op, dat het meermalen voorkomt, dat door Uw 
Vereniging op aucties archiefstukken worden aangekocht, 
welke deel hebben uitgemaakt van thans in Rijksarchief
depOts opgenomen archieven, dan weI stukken, welke naar 
hun aard het best in een dergelijk depot zouden kunnen ' 
worden bewaard. Terecht wordt tegen een dergelijke handel
wijze ernstig bezwaar gemaakt. Dit niet aIleen uit organisa
torisch oogpunt, doch ook, omdat zij niet bevorderlijk is 
voor d~ zo gewenste openbaarheid van oude archieven. Het 
is immers niet algemeen bekend, wat zich in Uw verzame
lingen bevin-at en gemeenIijk wordt een archicfstuk daar 
ook niet gezocht. In het belang van een wetenschappelijke 
geschiedenisbeoefening dient er naar gestreefd te worden 
archiefstukken op die plaatsen te verzameIen, waar zij 
krachtens hun geschiedenis en hun betekenis behoren te 
berusten en waar het Pllbliek verwacht, dat ze te vinden zijn. 
De Rijksarchiefdienst dient derhalve zoveel mogelijk op 
deze stukken de hand te leggen en het is m.L niet 
juist dat - gelijk mij werd medegededd dat meermalen 
zou geschieden - UwVereniging zeverwerft omdat zij over 
meer geld beschikt dan de Rijksarchivarissen en dus hoger 
kan bieden. Het is geenszins met dit doel, dat het Rijk U 
een jaarlijkse subsidie verleent; het zou zichzelf concurrentie 
gaan aandoen. 
In verband met het vorenstaande verbind ik aan het Rijks
subsidie van ,nu af de voorwaarde, dat U zich bereid ver
klaart bij eventuele aankoop van archiefstukken tevoren 
overleg te plegen met de Algemene Rijksarchivaris en dat 
voorts aIle zich in Uw verzameling bevindende stukken, die 
van oorsprong ais Rijksarchiefstukken moeten worden be
schouwd of die behoren tot andere archieveI"f of archief
gedeelten, welke zich in een Rijksarchiefbewaarplaats be
vinden, alsnog aan het Rijk worden afgestaan ter plaatsing 
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in de Rijksarchiefbewaarplaats die daarvoor in aanmerking 
komt. 
Gaarne zal ik vernemen of Uw bestuur bereid is deze voor
waarde te aanvaarden. 

DE MINISTER VAN ONDERWI]S, 
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 

w.g. Jos. J. Gielen 

Daar ons de omvang van de in dit schrijven geuite wensen niet 
geheel duidelijk was, hebben wij gemeend hierover nadere in
lichtingen in te moeten winnen. Op het einde van het jaar was 
deze, voor ons enigszins ontstellende aangelegenheid nog niet 
afgewikkeld. 

Wij kunnen als vervolg hieraan toevoegen, dat ons in het be
gin I948 in een onderhoud met de Algemene Rijksarchivaris 
bleek, dat de wensen der Regering niet meer dan een zestal 
bescheiden betroffen, die in ons bezit waren, te weten de 
volgende: 

1. Kasboek van de Kon. Hollandse voorheen Generaliteits-
loterij, I803-I8I4. 

2. Archief van de Inspectie van de Waarborg, I843-I852. 
3. Markenboek van de mark Wormen onder Apeldoorn. 
4. Keuren van Westwoud en Drechterland, I384-I571. 
5. Brief aan het stadsbestuur van Leiden, I622. 
6. Bescheiden betreffende Leerdam en Schoonderwoerd. 
De onder I, 3,4 en 5 vcrmelde bescheiden waren in den loop 

der laatste 33 jaar door ons op openbare veilingen aangekocht. 
Als gevolg van onze bereidverklaring, de zes genoemde 

nummers, die organisch tot de een of andere verzameling van 
een rijks- of gemeente-archief thuis behoorden, over te dragen, 
heeft de Algemene Rijksarchivaris de Minister in overweging 
gegeven de jaarlijkse subsidie aan onze Vereniging uit te keren. 

Wij hebben ons voorts bereid verklaard, in den vervolge met 
de Algemene Rijksarchivaris overleg te plegen, alvorens tot het 
aankopen of op andere wijze verwerven van archivalia over te 
gaan, teneinde te kunnen vragen, of de aangeboden archivalia 
wellicht tot een in openbare archieven berustende collectie terug 
zouden zijn te brengen. 
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Wij willen hier slechts verklaren, dat het ons steeds verre is 
geweest, met enig archief te concurreren, maar dat in deze ge
vallen de bedoeling doorgaans is geweest, het publiek in de 
gelegenheid te stellen de betrokken stukken te raadplegen, daar 
geen openbaar lichaam ze kocht. Voor de toekomst zullen wij 
ons noodgedwongen van dergelijk reddingswerk moeten ont-
houden. Meer willen wij er hier niet van zeggen. ' 

Zoals reeds eerder is meegedeelg, is het aantal .schenkingen 
niet gering geweest. Het verslag van de Directeur kan U hierover 
nader inlichten. 

Teneinde ons ledenaantal na de aderlatingen gedurende de 
oorlog te vermeerderen, wendde het, bestuur zich tot een aantal, 
ditmaal veelal jongere personen, met de uitnodiging het lidmaat
schap te aanvaarden. Het resultaat van deze actie was dat 50 
daaraan voldeden, zodat het aantalleden thans 320 bedraagt. 
De Vereniging telt voorts II donateurs, 21 donateurs voor het 
leven, alsmede II donateurs van het Publicatiefonds. 

Het Studiefonds voor wetenschappelijke onderzoekingen be
schikte op 31 December 1947 over ruim t 3.500,-. 

Door de algemene ledenvergadering van 5 Juli 1947 werden 
de heren mr. J. Baert, jhr. dr. D. P. M. Graswinckel, dr. T. P. van 
der Kooy en prof. dr. I. J. Brugmans in het Aigemeen Bestuur 
gekozen. 

De aftredende bestuursleden, de heren mr. W. Cnoop Koop
mans, mr. D. A. Delprat en B. E. Ruys, werden herkozen. 

Tot lid van de Raad van Advies werd benoemd de heer dr. 
Th. L. M. Thurlings. 

De Algemene Vergadering verzocht de heren mr. J. Baert en 
mr. A. Ie Cosquino de Bussy als leden der Kascommissie voor het 
volgende jaar op te treden. 
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Het aantal in 1947 aangeschafte en nieuw ingeschreven werken 
bedroeg 265. Hieronder waren slechts weinig pas verschenen 
boeken; meestal werden deze aanwinsten verworven uit schen
kingen en uit de nalatenschap van Ir. W. Cool, en zij bestaan 
hoofdzakelijk uit verslagen, rapport en en overdrukken van arti
kelen , Het aanbod uit antiquariaten was niet groot. Op een 
enkele belangrijke aanwinst mag echter gewezen worden, nl. 
"De Coopman aenwijsende d'oprechte conste om Christe1ijck 
ende met eenen gelijcken moed in 't winnen ende verliesen coop
handel te drijven", verschenen in 1620 te Norden. De schrijver 
hiervan is niet bekend. ' 

Geschenken werden voorts ontvangen van de Pakhuis
meesteren van de Thee, wederom van de heer Van Rijckevorssel 
te Maastricht (enkele stukken betrekking hebbend op oude plan
tages in Suriname e.a.); van de Volkskunde-commissie der Kon. 
Ned. Akademie van Wetenschappen werd ontvangen een huis
houdboekje van 1829 uit Tegelen; van de heer Grijping te 
Amsterdam werd eveneens een collectie varia ontvangen (ver- , 
slagen en rapporten e.a.); van mevr. H. A. Ritter-Ebell werd een 
groot pakket ontvangen uit de nalatenschap van haar man, vnl. 
artikelen, overdrukken, brochures betrekking hebbend op de 
middenstandsbeweging; stapels tijdschriften werden ontvangen 
uit Haarlem van de Werkgeversorganisatie aldaar, de vakbe
weging betreffend, waarvan een deel naar het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis _werd doorgezonden. Een 
scheiding werd gemaakt tussen werknemersbladen en werk
geversvakbladen, waarbij de laatste op de E.H.B. werden 
ondergebracht. Ook behoorden tot deze collectie de Handelingen 
van de Eerste en Tweede Kamer over de jaren 1920-1936. Een 
belangrijk geschenk werd ontvangen van llet American Book 
Centre te Washington, n.l. de Stock Exchange Quotations of 
the New York Times 1930-1945. Kleinere, doch niet onbelang
rijke geschenken bestonden uit gedenkboeken van banken en 
bedrijven en enkele dissertaties. 

\ 
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In de tijdschriften-abonnementen werden geen veranderingen 
aangebracht. Van het Belgisch tijdschrift voor philologie en 
geschiedenis werden de laatste drie delen verworyen, zodat de 
lacune ontstaan door de oorlog weer werd aangevuld. Nieuw 
aangegaan werd een abonnement op de Revue d'histoire cco
nomique, waarvan echter nog geen nummer werd ontvangen. 
Met enige inspanning werd de Iacune aangevuld van Economic 
History, Supplement of the Economic Journal 1935-1940, dat 
door de moeilijkheden met de betaling nog niet is aangekomen, 
maar dat binnenkort weI verwacht kan worden. De Economic 
History Society te Cambridge heeft geen antwoord gegeven op 
het herhaalde verzoek om een vaste ruilverhouding aan te gaan; 
weI werden enige nummers van de Economic History Review 
ontvangen. Mede werd getracht een relatie te scheppen met 
Amerika met het doel om de Amerikaanse Journal of Economic 
History te verkrijgen in ruil voor ons Jaarboek. Aanleiding tot 
deze stap vormde het bezoek van de archivaris H. O. Brayer 
uit Denver, Colorado, die zeer getroffen was door de outillage 
van de E.H.B. en speciaal getroffen door de aanwezigheid en de 
ordening, verricht door de heer Rogge, van het archief der 
Holland Land Company. Hij verklaarde zich gaarne bereid om 
zich in te spannen een ruilverhouding met Amerika tot stand 
te brengen, wat hij ook inderdaad deed. Het resultaat zal in 1948 
moeten worden afgewacht. 

In de laatste twee maanden van 1947 werd goede vordering 
gemaakt met het catalogiseerwerk van al het in 1947 binnen
gekomen materiaal, maar het werd nog niet voltooid. Tussen deze 
werkzaamheden door werd een begin gemaakt met het contro
leren van de boeken, die op de zaal staan. Daar hierop een 
aantal verbeteringen moet worden gemaakt, neemt dit werk 
veel tijd in beslag. Frankrijk en de afdeling Handelsweten
schappen werden voltooid. De kaartjes van verdwenen boeken 
werden uit de catalogus verwijderd, zoekgeraakte boeken, die 
de op verkeerde plaats stonden, werden opnieuw, maar nu op de 
juiste plaats opgeborgen, zoekgeraakte titels werden opnieuw 
bijgetypt. Deze controle was allesbehalve overbodig. Eigenlijk 
zou dit ieder jaar moeten gebeuren, maar gebrek aan assistenten 
maakt dit onmogelijk. In de systematische catalogus van Neder
land werden enkele verbeteringen aangebracht. De gehele 
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.,crisis" -rubriek, die steeds aangroeide, werd ingevoegd in diverse 
andere rubrieken. Landbouwcrisis in de 30er jaren der twintigste 
eeuw b.v. kwam nu onder landbouw te staan. Hiennee werd 
bereikt, dat deze rubrieken weer organisch kunnen aangroeien. 
Ook de rubriek overheidsbemoeiing moest worden uitgebreid. 
In 1948 zal hier echter nog verder aan gewerkt moeten worden. 
De rubriek "AIgemeen" van Nederland werd opnieuw geordend. 
Dit was zeer noodzakelijk, want hier was aIles bijeengezet, dat 
niet gemakkelijk elders ondergebracht kon worden. Deze af
dcling had dan ook beter ., Varia" kunnen heten. Thans is meer 
rekening gehouden met de systematiek, in officiele catalogi 
gebruikelijk. 

Ook dit jaar verleende de bibliotheek wederom gastvrijheid 
aan het colloquium van prof. Romein. Zoals in het vorig jaar
verslag werd venneld, werd dit colloquium in het begin van 1947 
door de bibliothecaresse bijgewoond met het oog op de veilig
heid van de boeken, die enkele malen bleken te zijn ontvreemd. 
Na de zomervacantie werd deze zorg overgelaten aan de heer 
Klompmaker, die eveneens deze colloquia bijwoont. 

In aansluiting hieraan moet ook melding worden gemaakt van 
de hogere onkosten, die het opvragen van de boeken met zich 
brengt Vaker dan ooit moet een boek drie, soms vier maal 
worden opgevraagd voor het wordt teruggebracht. Daarom 
wordt thans het systeem van iedere bibliotheek gevolgd, om 
voor de opvragen te laten betalen. De eerste opvraag blijft 
gratis, verdere opvragen zijn voor rekening van de gebruiker 
der boeken. En ook dan moeten er soms aangetekende brieven 
bij te pas komen, of moeten boeken een enkele maal persoonlijk 
worden afgehaald. Dit is nog uitvoerbaar ·zolang deze afhaal
dienst aIleen voor Amsterdam geldt; boeken, die naar buiten 
werden gezonden, kunnen moeilijk worden opgehaald. Zo moes
ten dit jaar enkele brochures wordel! afgeschreven, die ondanks 
herhaald opvragen niet werden teruggezonden. 

Een enkele maal verleende de E.H.B. onderdak aan een ver
gaderend gezelschap. In October yond een vergadering plaats 
van het Genootschap voor' Internationale Zaken met een lezing 
van Dr. ]. F. van Royen over neu~raliteit aIs geesteshouding. 
Deze lezing werd bijgewoond door de bibliothecaresse, die 
tevens de zorg voor de thee op zich genomen had. In December 

r 
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/had een vergadering plaats van de Studiekring voor de Ge
schiedenis van de Landbouw met een lezing van prof. Niermeyer, 
waarbij de heer Klompmaker voor de ontvangst van het ge
zelschap zorgde. Het is n1. noodzakelijk dat bij iedere vergadering 
hetzij iemand van de bibliotheekstaf hetzij de heer Klompmaker 
aanwezig is voor de ontvangst en het in orde brengen van de 
zaal. Het studentengezelschap Kleio organiseerde nog een 
lezing, die gehouden werd door Dr. J. Meyer. Dr. J. G. van 
Dillen bezocht in November met een gezelschap Utrechtse 
studenten de E.H.B. 

Door de benoeming van prof. Brugmans tot hoogleraar in de 
Economische Faculteit kwam er opnieuw verandering in de 
routine van de E.H.B. Op Donderdagochtend geeft prof. 
Brugmans college in de tuinkamer en's middags wordt er spreek
uur gehouden in een van de voorkamers, die voorlopig als zijn . 
werkkamer in gebruik werd genomen. Op I December deed een 
nieuwe bewoner zijn intrede op de E.H.B. De heer Heerland 
van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Neder
landsche Yolk kreeg in het bibliotheekgebouw tijdelijk onderdak 
met zijn lichtdrukappar{tat. Aanvankelijk in de z.g. Twentse 
Kamer,- maar daar hier moeilijkbeden waren met het stopcon
tact, is er thans een geschikte plaats gevonden op de zolder van 
het huis nummer 220. 

De vroegere Twentse Kamer is nog steeds een rommelkamer. 
Duplicaten worden hier bewaard voor de verkoop, al het onge
catalogiseerde materiaal wordt hier opgeslagen en uitgezocht. 
In de loop van dit jaar werd hier heel wat werk verzet. Een grote 
vracht oud papier en afgekeurd materiaal zonder waarde werd 
door de firma Wessels gekocht en leverde ongeveer 130,~ op. 

Gewezen dient nog te worden op de belangstelling, die van 
buitenlandse zijde werd ondervonden. In het begin van dit ver
slag werd melding gemaakt van het bezoek van prof. Brayer in 
gezelschap van twee heren, waaronder de Amerikaanse consul. 
Eenmaal werd er van de bibliotheek gebruikt gemaakt doo~ een 
Engels journalist met historische belangstelling, en driemaal 
werden in de bibliotheek Engelsen en een Amerikaanse rondge
leid, die zich allen zeer enthousiast toonden over de inrichting 
van de bibliotheek. 

Enkele speciale studies, die dit jaar werden ondernomen, 
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moeten worden vermeld, o.a. de opkomst der grote mode
niagazijnen in Amsterdam, de opkomst van het kruideniers
wezen, een onderzoek naar de oudste N ederlandse staats
schuld. De indruk is weI, dat in dit afgelopen jaar de E.H.B 
meer bezoekers trok dan het vorige jaar met het doel een 
speciale studie te ondernemen. Over het algemeen echter be
staan de bezoekers voor de grote meerderheid uit studenten 
die de gewone studieboeken komen len en. 

In dit verband moet ook nog genoemd worden de briefwisse
ling die plaats yond met Miss Norton uit Londen, die een studie 
maakt van de oudste adresboeken. Daar op de E.H.B. een kleine 
collectie oude adresboeken en naamlijsten bewaard wordt, was 
dit een goede aanleiding om hier een nader onderzoek in te stel
len. Een bezoek aan het Gemeentearchief lag hierbij voor de 
hand en zo kon na enige tijd een vrij uitvoerig verslag worden 
uitgebracht aan Miss Norton, die een presentexemplaar aan de 
E.H.B. beloofde van haar studie met bibliographie, zodra deze 
gereed zou komen. 

De werkzaamheden op de Economisch-Historische Bibliotheek 
hadden een niet geheel bevredigend verloop. Mejuffrouw Balk, 
de assistente voor halve dagen, vertiet op I Februari haar post 
om in Den Haag ander werk te gaan verrichten aan de bibliotheek 
der R.A.O. Een apvolgster was echter niet te vinden. Het gevolg 
was, dat' er niet aan te denken vielom aan de reorganisatie van 
de catalogus van Nederland en de systematische rangschikking 
der boeken te beginnen. Bovendien moest om dezelfde reden de 
bibliotheek in de vacantie worden gesloten, daar er geen plaats
vervangster was. De heer Klompmaker nam de eerste helft van 
Juli op zich om, indien er bezoekers kwamen, deze te woord te 
staan. Druk bezoek was er echter niet. Op I October kwam mevr. 
M. Meeuwse-Brink de plaats van mej. Balk innemen. Zij had 
geen bibliotheekopleiding en was ook niet eerder in een biblio
theek werkzaam geweest. Toch had zij door haar kantoorpraktijk. 
o.a. aan de Rijksverzekeringsbank, veel voor op enkele andere 
gegadigden, daar zij begrip voor administratief werk had. Het 
catalogiseren leverde nog weI eens moeilijkheden op, maar aIleen 
al doende wordt dit werk geleerd. ZQ kon aan het einde van I947 
toch nog melding gemaakt worden van voltooid of ondernomen 
en gedeeltelijk voltooid werk. 
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De toestand van het bibliotheekgebouw was niet in alle op
zichten bevredigend. Een moeilijkheid vormden de parket
vloeren, welker onderhoud te wensen overlaat. Een wonder was, 
dat de vloer van de zaal eenmaal werd schoongemaakt. De toe
stand is thans dusdanig, dat het van stadswege redelijk gevon
den werd, om tot het afkrabben en in de was zetten van de 
vloeren over te gaan. Ook het houtwerk aan de binnenplaats en 
aan de voorzijde van het gebouw zal in 1948 een beurt krijgen. 
Dit is dus weI iets, dat hoopvol stemt; de achteruitgang van de 
keurige toestand, waarin het gebouw v66r de oorlog verkeerde, 
is echter niet te ontkennen. Voor 1948 zullen voor de bovenver
dieping nieuwe vitrages moeten worden aangevraagd. Het is 
bovendien gewenst, al het houtwerk van de boekenkasten in de 
was te zetten, daar het hout anders te veel uitdroogt. Ais men de 
schoonmaak wil voltooien moet ook het geverfde houtwerk een 
wasbeurt hebben. Of hiervoor werkkrachten te krijgen zijn is 
de vraag, eveneens of hiervoor geld beschikbaar zal zijn. 

Lekkages kwamen in dit droge jaar slechts een enkele maal 
. voor. Eenmaal in de afvoerbuis van de keuken, waardoor de 

benedengang ieder ogenblik op mysterieuse wijze blank stond. 
Het lek bleek tenslotte te zitten op de hoogte van de collegezaal. 
Enige brekerij was noodzakelijk om de afvoerbuis te herstellen, 
maar het werd keurig gedaan. Het dak vormde zoals altijd een 
teer punt. Het metselwerk en reparaties aan loodwerk stond 
reeds op de begroting van 1947. Nadat het ergste voorkomen 
was door bijtijds de vracht sneeuw van de daken te laten schep
pen tegen de dooitijd, werden de nodige reparaties precies 
opgenomen, maar slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Eerst in 
November kwamen er metselaars en constateerden op het dak 
een grote diefstal van loodwerk, dat thans eerst weer in orde 
gebracht moest worden voor het metselwerk geheel kon wor
den uitgevoerd. Juist op 31 December 1947 begon een ernstige 
lekkage in de dakgoot van ons huis Herengracht 218. On
middellijk werd alles in het werk gesteld om dit voor Nieuw
jaarsdag te laten repareren, wat inderdaad gelukte, zij het ook 
weer tijdelijk. Voortdurend moet bij zware regenval en sneeuw 
op lekkage worden gelet. Het is daarom gewenst om het dak aan 
een ernstig onderzoek te laten ~nderwerpen. Ook de toestand 
van het tuinhuis, waarin het Domela Nieuwenhuis Museum is 
ECON.-HIST. JAARBOEK XXIV 21 
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ondergebracht, mag weI in het oog gehouden worden. Ret dak 
werd weI schoongemaakt om het instromen van regenwater te 
voorkomen, maar het is er toch zeer vocbtig, wat voor de boeken, 
die e1" DOg zijn opgesteld, zeer scbadelijk zal worden, als er met 
tijdig maatregelen worden genomen. 

De tuin was dit jaar geen succes. De droogte was vooral bier
aan schuld. Sproeien moest worden nagelaten wegens bet 
dreigend tekort aan water. De droogte was echter niet de enige 
torg. De buren in de Hartcnstraat zetten een grootscbeepse aetie 
op touw om het ODS zo lastig mogelijk te maken. De populieren 
waren te hoog, de kastanjes te dik. Nadat het vorige jaar de 
rezie reeds was ingezet, waarbij een stuk schutting werd uitge
zaagd, dat tens10tte aileen met kippengaas weer wetd opge· " 
trokken, kwam dit jaar Bouw- en Woningtoezicbt er aan te 
pas. Er werd ons verlof gegeven te wacbten met het snoeien van 
de bomen tot een beter jaargetijde was aangebroken, maar bet 
slot was toch, dat de tuinman er midden in de zomer moest 
worden bijgebaald am de kastanjebomen te halveren. 

Tot slot moet nog vermeld worden de aanvraag van een nieuw 
te1efoon-toestel voor de kamer van de assistent. dat ecbter nog 
niet geplaatst is, maar zeker in 1948 verwacht kan worden. 

Omtrent bet archief te 's-Gravenhage kan het volgende wor
den medegedeeld. De commies, mej. W. van der Burg, had dit 
jaar de handen vol met bet uitzoeken en rangschikken van 
de vele en grot ere geschenken, die ODS ter plaatsing, betzij in 
ons archiefgebouw, .betzij in de Economisch-Historische Biblio
theek werden aangeboden. In het hijzonder moge bier de grote 
verzameling van wijlen ir. Wouter Cool worden verme1d, waaruit 
mevrouw Cool ODS veel en belangrijk materiaal heeft laten 
kiezen. De in het vorige jaarverslag reeds vermelde orovaog
rijke collectie oude aandelenformulieren werd geheel geordend. 
Voorts inventariseerde mej. van der Burg bet archief van 
J. W. G. Kirberger en Co., bandelaars in zuidvruchten. Ten be
hoeve van de publica tie van prof. Van ""'inter tikte zij de om
vangrijke bijlagen (z dossiers) over . 

. In bet afgelopen jaar bleek de verwarming wegens defect nog 
met te functionneren. Hierin is voorzi€:tung dringend nodig. 
Voorrang zal echter het schilderen van het archiefgebouw rooeten 
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hebben; vooral de achterzijde ziet er verveloos uit. Opdat het 
houtwerk niet aangetast zalworden, zal schiIderen niet te ver
mijden zijn. 

De volgende aanwinsten werden in 1947 verworven: 
I. Familiepapieren afkomstig van het voormalig huis Kers

bergen te Zeist (door bemiddeling van de Rijksarchivaris 
der provincie Utrecht ontvangen als geschenk van mej. 
H. W. Cromme1in te Zeist). 

2. Prijscourant van Effecten van 21 Augustus 1841 (geschenk 
van mej . H. W. Crommelin te leist). . 

3. Schrijven van Pieter Vreede van 30 Juni 1790 aan Jan van 
Heukelom te Lciden (geschenk van de heer Mr. H. P. van 
Heukelom door bemiddeling van mr. Chr. P. van Eeghen). 

4. Grootboek en mernoriaal der handelsfirma in manufacturen 
Eleasar Joseph Israel te Amsterdam, 1795-1797 (gescbenk 
van de Algemene Rijksarchivaris). 

5. Drie alden betreffende de Plantage Suriname aangaande 
de boede! van Baron de Bieberstein (geschenk van jhr. ror. 
F. van Rijckevorssel te Maastricht). 

6. Bri~venboek van de papierfabrikant Forsten en Co., te 
Groningen, I797-1804 (geschenk van de Algemene Rijks-
archivaris). 

7. Drie boeken van Josua van Eik en inventaris (geschenk 
van Pakhuismeesteren van de Thee, te Amsterdam). 

8. Balans der boeken van de Gebrs. Hartsen, te Amsterdam, 
184-1840 (geschenk van dezelfde). 

9. Boekje met facturen en verkoopsrekeningen nit de tweede 
helft der 1ge eeuw (geschenk van dezelfde). 

10. Register betrekkiug 'hebbende op bet vervaardigen van 
slendangs en katoentjes, r856-1859 (geschenk van dezeIJde). 

II. CircuJaires van de Gebrs. Hartsen, te Amsterdam. uit de 
jaren 1828, r846, r8s8, 1888 en r896 (geschenk van dezelf~e). 

12. Vervolg van het archief der Handelsreizigers-Vereenigmg 
Mercurius. 

13. Losse stukken betreffende de Vereeniging "Landbouw
belang" te Roermond, aid. Zaad- en pootgoed, 1939'"I?40 

(geschenk van bet Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatle). 
14. Brievenboek van handelaren in behang, I926-1929 (ge

schenk van deze1fde). 
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15. Drie mappen met brieven van de Pluimveehoudersbond 
NCB, te Tilburg, over de jaren 1940-1942 (geschenk van 
dezelfde). 

16. Twee koopmansboeken uit de jaren 1795-1798 en 1798-1801 
(geschenk van de Algemene Rijksarchivaris). 

17. Maandkroniek van de Zaanstreek van 1656 tot 1929 (aan
koop). 

18. Register (folio) betrefiende molens te Zaandam en Oost
zaandam, met krantenknipsels enz., 1926 (aankoop). 

19. Grondmateriaal, door het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek afgestaan: 

Telkaarten betrefiende nalatenschappen 

Mannelijk Vrouwelijk 
Jaarvan onge- gehuwd onge-I ehuwdl gehuwd overlijden 

huwd 
gehuwd 

geweest huwd g geweest 

1912 2 3 I 2 2 3 
1913 2 3 2 2 2 3 
1914 2 3 2 2 2 2 
1915 2 3 2 2 2 3 
1916 3 3 2 2 2 3 
1917 2 4 2 2 3 3 
1918 3 5 2 3 3 3 
1919 2 5 3 3 3 3 
1920 2 4 2 2 3 3 
1921 2 5 3 3 4 4 
1922 2 6 3 3 4 5 
1923 2 5 3 3 4 4 
1924 2 5 3 2 4 4 
1925 2 5 3 3 4 4 

Aantal pakken: 245. 
20. Aantekeningen en bescheiden betreffende Nederlands Oost

Indie, afkomstig van wijlen de heer ir. Wouter Cool, te 
, s-Gra venhage : . 
adviezen over havenwerken in Ned. Oost-Indie, 34 delen, 
genummerd 1-735, met alphabetische klapper, volgens 
havens, nummers en onderwerpen; 
rapporten over de havens: Belawan-Oceaan-haven 1917; vol
tooiing haven Belawan 1922; Java, Bali en Lombok 1915-
1916; J avahavens 1917-1918, 1919 en 1920; Padang en Medan 
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1915, 191B; Molukkenreis 1917, tekeningen; Palembang, 
Benkoelen, Banka en Billiton 1915; Sabang-Medan-Straits 
(tekst en tekeningen), 1916; S.S. Conferenties 1915-1919; 
Sumatra-reis 1919; Timor, Makasser en Bandjarmasin 1915. 
Verslag van een onderzoek naar de wijze van inric~ting van 
het beheer en bedrijf van enige havens in Europa door J. H. 
Riem, Referendaris B.O.W., 1920; Goederenrecht, door 
J. H. Riem, 1923; Nota aangaande een herziening van de 
Indische havenbeheerspolitiek, door J. H. Riem, 1922, 1923. 
Havens Algemeen 1-3, 1910-1926; Baggerwerk 1-3, 191B-
1920; Indische havens 1-5, 1916-1925; Haven Rotterdam, :1-4. 
1916-1925. Cijfers over inklaringen (afgeron,d) 1916-1920. 
Technische aantekeningen reis Java-Holland, via Japan, 
Amerika 1920. { 
Reisgidsen van Japan, Australie, Ned. -Oost-Indie. 
Lantaarnplaatjes over reizen in Japan, Ned. Oost-Indie, 
Amerika, N oorwegen. 
(Geschenk van mevr. Wouter Cool-Beysterveld, te 's-Graven-
hage). , 

21. Archief van de Donau-hypotheekbank, 19II-1934. 
Notulenboek 19II-191B; copieboek 1924-1925; copieboek 
1925-1927; copieboek 1928-1929; copieboek 1929-1934; 
grootboeken 19II-1933; kasboeken 19II-1928; kleine kas
boeken 1914-1920; kassierboeken (Hongarije) 1913-1925; 
debiteurenboek 19II-1922; r-ekening-courantboek 19II-191B; 
journaal 19II-1932; memoriaal 19II-1926; aanvraagbJ>ek 
voor geldleningen 19II-1926; inkoopboek van pandbrieven 
19II-1914; verkoopboek van pandbrieven 19II-1914; re
miseboek 1913-1914; aandelenregister 19II-191B; coupon
boek 19II-1919; register met opgeplakte coupons 19II-
1919; depotregister 1913; een pak oprichtersbewijzen; pak 
diverse aandelen (Mij. Rozenburg en Scheurpolder); rap
port en bij oprichting; maand- en kwartaalberichten 1932-
1933; map met Servische aangelegenheden; cliches. 
(Geschenk van het accountantskantoor Hueting & Sneth
lage, te 's-Gravenhage). 

22. Archief J. W. G. Kirberger & Co., in zuidvruchten en spe
cerijen, 1883-1936: 
Grootboeken over de jaren 1895-1936; kasboeken (net) 1883-
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1934; kasboeken (klad) 1909-1922 ; debiteurenboeken 1897-
1934; debiteurenboek volgens verkoopboek 1878-%882; 
crediteurenboeken 1897 -1934; conto-boeken Associttie
Cassa 1898-1934; inschrijvingsboek lijsten Associatie-Cassa, 
ingekomen posten 1924-1925; joumalen 1894-1918; balan~ 
boeken I883-1933; tussentijds balansboek :1926-1933; op
name der goederen I905-1925; inventarisboeken 1888-19°4, 
1921-1922; Indische ordersvoor eigen klanten 1921-1933: 
orderboeken 1928-1933; export door de gehele wereld 1928-
1932; exportboek 1932-1934; binnenlands copieboek 1922-
1934; facturen 1928, 1932; copieboek, comptabiliteit 1931-
1936; prijscouranten 1896-1916; kwitanties 1894-1930; 
correspondentie cerebos-zout limited 1931-1933. 
(Geschenk van mevr. van der Waals, te Amsterdam) 



ACTIVA BALANS OP 31 DECEMBER 1947 PASSIVA 

Kas Archief.......................... f 239,93 
24.38 

5.768.86 
260,16 
IIo.82 

Z·9IO,-

1,-

Kas Economisch-Historische BibiotheeK.. -
Postcheque en Girodienst ............. . 
Amsterd. Bank N.V. Gewone rekening .. 
Amsterd. Bank N.V. Rekening B ..... . 
Effecten ........................... . 
Gebouw- en archiefinrichting ......... . 
V oorraad eigen wetken ............... . 
Archiefgebouw •..................... 
Nederl. Handel-Maatsch. N.V .......... . 

73.-
- 13·300,-

3.452 .67 
Te verrekenen bedragen ..............- 5.101,22 

Voordelig saldo vorige jaren .. / 590.92 
Nadelig saldo 1947 .......... - 1.244,63 

653.71 

j 31 .895,75 

Crediteuren . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f 5.948,56 
Hypotheek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 10.000,-

Reservering publicatie Buitenlandse 
Handelspolitiek .... > • •••••••••••••• , . 4.010,

Archieffonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2.100,-
Fonds Personeel ..... : ....... . .. , .. , " - 1.745.-
Aanvullingsfonds ..................... '. - 1.085.-
Boekenfonds ........... , . : ........... ;1; - IIo,82 
Subsidie voor publicatie aan- £ .• 

delenregister V.O.C ......... 11.000,-
Reservering voor idem ..... . ', .. - 943.70 

- 1.943.70 

Reservering voor publicatie Werken 
XII N.E.H.A.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. - , 1.500,-

Studiefonds bij Ned. Handel-Maatschappij 
N.V. Amsterdam .................. - 3-452,67 

f 3'1·895.75 

, 
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DEBET 

Algemeen 

Bureaukosten Penningmeester ....... 1 30.43 
Salaris boekhouder. . . . . . . . . . . . . . . . .. - 300.-
Drukwerk ......................... -
Reis- en verblijfkosten 

IO.I5 
14.30 

----01 
Gebouw Den Haag 

Licht ............................ I 
Vuur .............................. -
Onderhoud ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Telefoon .......................... -
Gas .............................. -
Onderhoud tuin . . ................ -: . -
Schoonhouden . . . ...... .. .... .J . • • • •• -

Waterleiding ................. .. . .. -
Afschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -

Archief Den Haag 

Bureaukosten . . ...... .. ............ f 
Vervoerkosten ......... . . . . . . . . . . . .. -
Huishoudelijke artikelen ............ -

Person eel Den Haag 

4I .26 
350 .95 
I05·22 
95·35 
56.28 

II3·20 

I98·50 

25.90 

450 .-

22I·95 
30 .38 
30.-

Salaris Directeur 
Salaris Commies ..... . 
Zegels Ouderdomsrente ........... . 

f 1.800.
- 2.600.-

82·43 
Ziekte- en Ongevallenverzekering, 

Kinderbijslagwet ........... " ..... - 305.78 
Fonds personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 100.-

Ziekenfondspremie .................. - 80.48 

1 I·436.66 

I 

---- / 4.968.69 

Transport f 7.042 .56 
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Transport t 7.042 .56 
Gebouw Amsterdam 

Licht .............................. I 
Vuur .............................. -
Onderhoud ........................ -
Telefoon .......................... -
Gas ....................... . ...... -
Onderhoud tuin .................... -
Schoonhouden 
Waterleiding 

278.94 
708.25 

3·-
250 .40 

120.76 
II7·90 

140.-

55·go 
---- I I.675·1 5 

Bibliotheek Amsterdam 

Bureaukosten ...................... I 
Aankoop boekwerken. . . . . . . . . . . . . . .. -
Hui~houdelijke uitgaven ............ -
Vervoerkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Bindwerk ............... . .... . .... . -

Personeel Amsterdam 

Bl.57 
747.0 3 
266.61 
9I.75 
2.-

Salaris bibliothecaresse . . . . . . . . . . . . .. f I.Boo.
Salaris assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 260.-
Concierge .......................... - 780.-
Ziekte- en Ongevallenverzekering .... - 242.27 

Ziekenfondspremie .................. - 63.76 
Vergoeding voor bijzondere werkzaam-

heden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 22.50 

Diversen 

Assurantie ..................... . .. f 182.26 
Belasting .......................... - 6I4.B4 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 310.46 
Contributien 1947 .................. - 62.-
Koersverlies effecten . . . . . . . . . . . . . . 120.-
Loonbelasting ..................... . - 239.72 
Uitgaven Jaarboek XXIII .. - 3.589.38 

I 1.188.96 

t 3.168.53 

-"----- I 5·II8.66 

Totale uitgaven I IB.193.86 
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CREDIT 

Contributie leden ................ , ....... ,... I 3.566.-
Contributie donateurs ......... .. .. ..... .•.... - 625.-
Bijdrage Publicatiefonds ............ ........ .. - 675.-
Diverse baten ................. . . . . . . . . . . . . . .. - 7.20 

Subsidie Ministerie O.K.W ..................... - 5.000.-
Subsidie gemeente Amsterdam ................ - 5.500.-
Verkochte publicaties .............. , .... , .... - 576.03 
Legaat ........•..... ", ..................... - 1.000.-



BEGROTING 1948 

ONTV ANGSTEN 

1. Contributie !eden en donateurs.. / 
2 . Contributie nieu we leden........ -
3. Verkoop Jaarboeken ........ . ... -
4. Subsidie Ministerie OKW . . . . . . .. -
5. Subsidie Amsterdam . . . . . . • . .. -
6. Subsidie Werken XII ... . ... . .. .. -
7. Interest ....... . .. . . . ...... . ..-
8. Bewaarloon archieven . . . . ...-; .... 

Totaal ......... . 
N adelig saldo .. . . 

T otale uitgaven .. 

UITGAVEN 

1. Algemeen 

I . Algemene uitgaven . . . ........ . 

+795·-
200.-

200.-

4.200.-
6.100.-

2.100.-

95·
p.m. 

II. Archiefgebouw 's-Gravenhage 

2. Schoonhouden, onderhoud ...... I 325.-
3. Vuur, licht, gas . ............... - 465.-
4. Telefoon ... . ... . .... . ... . .. . .. - roo.-

/ 17·69<>·
- 1.315.-

/ r.120.-

5. Afschrijving archie£gebouw...... - 450 .-

6 A d 't 200.- I 1.540.-. n ere Ul ga ven ...... . . . . . . . . -

Transport I 2.660.-
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III. Archief 

7. Aankoop documenten ... .. .. .. . f 
8. Bureaubehoeften, bindwerk 
9. Vervoerkosten ............... . 

10. Reis- en verblijfkosten .......... -
II. Assurantie .................... -
12. Andere uitgaven .............. -

IV. Salarissen, sociale zorg 

13. Salarissen directie en beambten 

V. Publicatien 

15. Werken XII ................. . 

Transport I 2.660,-

300.-

150.-

50.-

200.-

100.-

80.- - 880.- . 

- 5.160.-

1 3.000.-

VI. Economisch-Historische Bibliotheek 

16. Aankoop boeken \. . . . . . . . . . . . . . I 
17. Bureaukosten ............... . 
18. Salarissen, ~ociale zorg .......... -
19 . . Concierge ................... . 
20. Vuur, licht, gas ............... . 
21. Telefoon ................... . 
22. Huishoudelijke uitgaven ....... . 
23. Waterleiding .. ............. .. , 
24. Onderhoud ............... .. . 
25. Tuin ..................... .. . 
26. Assurantie enz . . ............. . . 
27. Vervoerkosten ............... . 
28. Dnlkwerk .................... -

VII. Interest 

Interest ............ " ........... . 

VIII. Belastingen . 

30. Belastingen ........•......... 

IX. Onvoorzien 

31. Onvoorzien 

800.-
350.-

2.580.-
780.-
645·-
300.-
200.-

75·-
250.-

100.-
75·-
50.- - 6.205.-

400.-

600.-

100.-

Totale uitgaven j 19.005.-



VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1948 

De belangrijkste gebeurtenis, die in het leven der Vereniging 
gedurende 1948 voorviel, is zonder twijfel het aftreden van 
prof. mr. N. W. Posthumus als directeur-secretaris geweest. 
In de aanvang des jaars gaf prof. Posthumus te kennen, dat hij 
de tijd gekomen achtte zijn functie neer te leggen, en weI met 
ingang van 1 Januari 1949. Het behoeft geen betoog, dat het 
Bestuur van deze mededeling met groot leedwezen kennis nam. 
Prof. Posthumus toch is de initiatiefnemer tot de oprichting 
der Vereniging geweest; als directeur-secretaris van haar tot
standkoming in 1913 af was hij haar ziel en haar drijvende 
kracht; de geschiedenis van de Vereniging is tevens de geschie
denis van zijn nimmer rustende activiteit. Het Bestuur wenst 
dan ook te dezer plaatse zijn grote waardering uit te spreken 
voor het werk, door de directeur-secretaris gedurende 35 jaren 
in het belang van de Vereniging en daarmede in het belang van 
de beoefening der economische geschiedenis hier te lande ver-
richt. ~ 

Gelukkig opende zich de inogelijkheid, de Vereniging langs 
andere weg van de activiteit en ervaring van de heer Posthumus 

. te doen blijven profiteren. Onze voorzitter prof. jhr. dr. P. J. van 
Winter zag zich wegens drukke werkzaamhederi genoodzaakt 
zijn functie ter beschikking te stellen. Het Bestuur heeft ~ich 
uiteraard bij deze beslissing moeten neerleggen, doch wil niet 
nalaten te dezer plaatse prof. Van Winter dank te zeggen voor 
hetgeen hij in het belang van de Vereniging heeft verricht ge
durende zijn voorzitterschap, dat de moeilijke bezettingsjaren 
me de omvatte. Dat prof. Van Winter bereid bleek lid van het 
Bestuur en voorzjtter van de Commissie voor de Publicaties 
te blijven, hebben wij op prijs gesteld. 

Onder deze omstandigheden stelden wij aan de op 10 J uli 
gehouden Algemene Ledenvergadering voor, prof. Posthumus te 
benoem~n tot voorzitter van de Vereniging als opvolger van 

-
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prof. Van Winter; de vergadering hechtte haar goedkeuring aan 
dit voorstel. Vermits eerstgenoemde zijn funetic van directeur
secretaris per 31 December zou neerleggen en zijn voorzitterschap 
dus eerst op I Januari 1949 zou kunnen aanvaarden, trad onze 
onder-voorzitter, mr. C. P. van Eeghen, gedurende de tweede 
helft des jaars als waarnemend voorzitter op. Het BestuuI' dankt 
de heel' Van Eeghen gaarne v~~r de bereidwilligheid, waarmede 
hij gedurende dit interregnum naast zijo talrijke andere functies 
de leiding der Vereniging op zich heeft willen nemen. 

Tot opvolger van prof. Posthumus als diredeur-secretaris be
noemde de Algemene Vergadering op 10 Juli conform het Be
stuursvoorstel prof. d~. 1. J. Brugmans, hoogleraar in de econo
mische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ten 
einde de nieuwe titularis ten volle de gelegenbeid te geven zich 
in zijn nieuwe funetie in te werken werd besloten, dat de heren 
Posthumus en Brugmans gedurende de overgangsperiode I Juli..o-
3I December 1948 gezamenlijk het directoraat zouden voeren. 

Prof. Brugmans werd voorts ter vervanging van prof. Van 
Winter aangewezen als gedelegeerde van de Vereniging in het 
bestuur van het Internationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis. 

Omtrent de samenstelling van het BestUUT client nag te worden 
opgemerkt, dat de beren M. Taudin Chabot, mr. A. Ie Cosquino 
de Bussy, mr. D. A. Delprat, mI'. L. C. van Eeghen, mr. H. C. 
Hintzen en J. Hudig Wzn., die aan de beurt van aftreden waren, 
werden herbenoemd. Nieuw toegetreden tot het Bestuur zijn de 
beren prof. dr. P. ]. Bouman, C. J. Baron Callot d'Escury, prof. 
dI'. Z. W. Sneller en prof. dr. L. G. J. Verb erne ; oak prof. Posthu
mus werd in afwachting van zijn optreden als voorzitter tot lid 
van bet Bestuur benoemd. De Raad van Advies werd uitgebreid 
met de heren prof. dr. W. Ph. Coolhaas, dr. C. C. Griitzner, 
prof. dr. M. van Haaften, prof. dr. E. W. Hofstee en H. J. 
Manscbot. 

De werkzaarnheden der Vereniging hadden gedurende 1<)48 
een normaal vedoop. De belangstelling voor Archief en Biblio
theek was niet geringer dan in het voorafgaande jaar; va or bij
zonderheden daaromtrent moge worden verwezen naar bet 
verslag van de directeuren. Publicaties vanwege de Verenjging 
verschenen in het afgelopen jaar niet; we! waren verscbillende 
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in voorbereiding. Het ligt in de bedoeling het 24f Jaarboek in 
1949 bet licht te doen zien, waarvoor verschillende bijdragen 
reeds zjjn binnengekomen. 

Voorts werd de laatste hand gelegd aan de publicatie van prof. 
Van Winter over de hoogst aangeslagenen in bet Departement 
van de Wester Eems in de Napoleontiscbe tijd, waarover in 
vorige verslagen reeds medede1ingen zijn gedaan. Begin 1949 
kon de gehele tekst naar de drukker worden verzonden, zodat 
verwacht mag worden, dat bet eerste gedeelte ervan als deel 12 

in de serie "WerkenJ
• in de loop van dat iaar bet licht zal zien. 

Het tweede gedeelte zal alsdan in 1950 kunnen volgen. 
De voorbereiding van de publicatie van het oudste register 

van de aandeelhouders der Oost-Indiscbe Compagnie, Kamer 
Amsterdam, is gedurende het verslagjaar niet verder gevorderd. 
De bewerkers, dr. F. W. Stapel en prof. dr. ]. G. van Dillen, 
hebben in uitzicht gesteld. dat in 1949 de bewerking van bet 
materiaal zal worden hervat. Hierbij kan worden medegedeeJd, 
dat van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
de toezegging werd ontvangen, dat voor de publicatie een subsidie 
van t 2.000,- zal worden beschikbaar gesteld. 

Door de heer A. W. Wichers Hoeth werd geregeld voortgewerkt 
aan de annotatie van de zich in het Amsterdamse Gemeente
archief bevindende registers van vonnissen in averij-grosse over 
de jaren IioO tot r8IO. De heer Wichers Hoeth stelde in uitzicht, 
dat de bewerking in de loop van 1949 gereed zou komen. 

Op 12 October 1948 ontvingen wij van bet BestUUf van bet 
Koningin Wilhelminafonds-1g23 de verheugende mededeling. 
dat het saldo van de sticbting ten bedrage van I 7.726,68 tOU 

worden overgedragen aan onze Vereniging, zulks in verband 
met het feit, dat de stichtmg haar taak bij de troonsa.fstand van 
Koningin Wilhelmina als geeindigd beschonwde. Bedoeld bediag 
werd uitgekeerd onder voorwaarde, dat bet zon worden aange
wend ter bestrijding van de kosten der publieatie van de ge
gevens. door dr. J. Woltring verzame1d omtrent handel en 
scheepvaart van Amsterdaxn in de 16e eeuw. Daarbij weid 
ecbter gestipuleerd, dat het ons zou vrijstaan het beschikbaar 
gestelde bedrag te bezigen voor de kosten van een andere ~u
blicatie. indien het wenselijk zou blijken de openbaarmaking 
van de gegevens van dr. Woltring nag niet, of op een andere 
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wijze, te doen geschieden. Bovendien werden aan onze Vereniging 
overgedragen de nog resterende exemplaren van de destijds door 
het Koningin Wilhelminafonds gepubliceerde studie van dr. F. 
Ketner betreffende handel en scheepvaart van Amsterdam in 
de 15e eeuw. 

Het spreekt vanzelf, dat wij niet hebben nagelaten het Be
stuur van het Koningin Wilhelminafonds in kennis te stellen 
van onze grote erkente1ijkheid voor de belangrijke steun, die 
op deze wijze aan onze Vereniging en haar wetenschappelijke 
arbeid is verleend. Aanstonds hebben wij ons beraden over de 
vraag, aan welke uitgave de beschikbaar gestelde gelden zouden 
dienen te worden besteed. Wij besloten, overeenkomstig het 
door de bestuurders van het Fonds geopperde denkbeeld, de 
heer Woltring uit te nodigen zijn manuscript voor uitgave ter 
beschikking te stellen. Deze heeft zich daartoe tot onze voldoe
ning bereid verklaard en heeft toegezegd, de nog in zijn materiaal 
bestaande lacunes zo spoedig mogelijk te zullen aanvullen. 
Zodra de heer Woltring zijn manuscript geheel persklaar zal 
hebben ingediend, zal dienen te worden overwogen, of het 
volledige materiaal kan worden gepubliceerd, dan wei of met het 
oog op de hoge drukkosten volstaan zal moeten worden met het 
afdrukken van de gegevens betreffende slechts twee van de drie 
door hem bewerkte jaren (1543-1545). De be doe ling is, dat 
prof. Posthumus het werk van een wetenschappelijke inleidnig 
zal voorzien. 

In December 1948 werd door het Bestuur een vragenlijst 
verzonden aan alle leden en donateurs der Vereniging, waarin 
deze gegevens omtrent hun persoon en levensloop konden in
vullen. De bedoeling van deze maatregel was, aldus te komen 
tot een biografisch archief betreffende de personen, die blijkens 
hun lidmaatschap een min of meer vooraanstaande positie in 
het economische leven of in de wetenschappelijke wereld hebben 
ingenomen. Daarbij zat tevens de bedoeling voor om voortaan 
in het Jaarboek een kort levensbericht op te nemen van hen, 
die gedurende het verslagjaar aan de Vereniging door de dood 
zouden zijn ontvallen. Het spreekt vanzelf, dat periodieke aan
vulling van de inhoud der thans verzamelde en nog gedurig 
binnenkomende vragenlijsten niet achterwege kan blijven; op 
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welke wijze dit zal dienen te geschieden, zal nog nader door 
ons worden overwogen. 

De bibliothecaresse, mej. A. Gast, deelde ons mede, dat zij 
haar functie tegen het einde des jaars wenste neer te leggen in 
verband met haar aanvaarding van een betrekking bij "die 
Nasionale Museum" te Bloemfontein. Wij hebben het door haar 
gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze verleend en wensen 
ook in dit verslag mej. Gast dank te zeggen voor de toegewijde 
en nauwgezette wijze, waarop zij haar functie, die zij sinds 1944 
bekleed heeft, heeft vervuld. Tot haar opvolger benoemden wij 
de heer dr. J. Suys te Amsterdam, die zijn ambt op I Januari 
1949 aanvaardde. 

In verband met de oprichting van een economische faculteit 
bij de Vrije Universiteit te Amsterdam richtte ons mede-bestuurs
lid prof. Sneller tot ons het verzoek, in het bibliotheekgebouw 
een werkkamer voor hemzelf, alsmede een localiteit voor zijn 
assistent, ter beschikking te stellen. Tevens werd daarbij ' het 
verzoek gedaan, te beginnen met de cursus 1949/50 gedurende 
cen middag per week de collegezaal beschikbaar te stellen. De 
Vrije Universiteit verklaarde zich daarbij bereid, aan de Ver
eniging met het oog hierop een kostenvergoeding toe te kennen 
waarvan het beloop telken jare zou worden geregeld. Wij hebben 
gemeend deze voorstellen in gunstige overweging te moeten 
nemen, gezien het belang, dat in samenwerking tussen de beoe
fenaars van de economische geschiedenis en tussen de beide 
Amsterdamse Universiteiten gelegen is. Ten behoeve van prof. 
Sneller kon de z.g. Bronnenkamer worden ingeruimd, terwijl de 
assistent de tot dusverre door prof. Brugmans gebruikte kamer 
zal kunnen occuperen. De z.g. Twentse Kamer was inmiddels 
ingenomen door de in het najaar in functie getreden assistent 
van prof. Brugmans, de heer 1. Schaffer. De grote voorkamer 
bleef als economisch-historisch seminarium in gebruik bij de 
assistent van prof. Posthumus, de heer H. Klompmaker. 

Het aantalleden bleef nagenoeg onveranderd. 23 leden werden 
geschrapt wegens overlijden of bedanken, terwijl 22 nieuwe 
leden toetraden, zodat op 31 December 318 leden werden geteld 
tegen 319 op I Januari 1948. Het aantal donateurs steeg van 
12 tot 30. Deze stijging was het gevolg van een circulaire, in 
het najaar gericht tot een aantal grote bedrijven te Amsterdam, 
.COll.-HIST. JAARBOIlK XXIV 22 

I 
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waarin de aandacht op de Vereniging werd gevestigd. Het ligt 
in de bedoeling een dergelijke circulaire ook onder een groot 
aantal buiten Amsterdam gelegen ondernemingen te verspreiden, 
ten einde aldus het bedrijfsleven voor het werk der Vereniging 
te interesseren. Reeds is gebleken, dat langs deze weg meer 
resultaten worden bereikt, dan langs die ener werving van indi
viduele leden. Aantekening verdient, dat de Kamer van Koop
handel te Amsterdam haar subsidie van t 100,- tot t 250,
verhoogde. 

Het aantal donateurs voor het leven daalde door het overlijden 
van drie en het toetreden van een persoon tot 16. Het getal der 
donateurs van het publicatiefonds bleef 14. 

De Overheid onthield gedurende het verslagjaar haar steun 
aan onze Vereniging evenmin. De Gemeente Amsterdam ver
hoogde haar subsidie ten behoeve van de Bibliotheek van t 5.500,
tot t 6.100,-'S jaars. Een verzoek aan de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen om de Rijkssubsidie van t 3.000,

op t 6.000,- te brengen leidde tot een verhoging, te beginnen 
met 1948, tot t 4.200,-. Reeds eerder was door de Minister een 
bijdrage voor het Jaarboek toegezegd tot de helft van de kosten 
daarvan, met een maximum van t 2.000,-

Mogen de tot dusverre gesignaleerde veranderingen als even
zovele verbeteringen worden beschouwd, het Bestuur verheelt 
zich niet, dat de financiele toestand van de Vereniging tot enige 
bezorgdheid aanleiding geeft. Ondanks het feit, dat in 1948 geen 
publicatie tot stand kwam, sloot dit jaar met een klein nadelig 
saldo. Het jaar 1949, waarin op een tweetal nieuwe publicaties 
moet worden gerekend, zal dus hoge financiele eisen stellen, 
waaraan alleen zal kunnen worden voldaan, indien de inkomsten 
belangrijk stijgen. AIle kracht zal dus ook moeten worden inge
spannen om dit laatste te bereiken. Zulks klemt te meer, omdat 
de Bibliotheek alleen op peil kon worden gehouden door uit het 
aanvullingsfonds, dat op de balans per 31 December 1947 voor 
f 1.085,- voorkwam, niet minder dan t 893,- te besteden; 
in 1949 zal het resterende bedrag stellig geheel worden ver
bruikt. Bovendien zullen eerlang maatregelen moeten worden 
genomen om het personeel aan het archiefdepot in Den Haag 
uit te breiden, Waar de commies mej. v. d. Burg thans als enige 
beambte werkzaam is. 
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De ten vorige jare benoemde kascommissie, bestaande uit 
de heren mr. J. Baert en mr. A.Ie Cosquino de Bussy, keurde de 
rekening over 1947 en de balans per 31 December 1947 goed. 
Op haar voorstel verleende de Algemene Vergadering de pen
ningmeester decharge over zijn beheer. Tot leden van de kas
commissie van het volgende kalenderjaar werden benoemd de 
heren mr. J. Baert en mr. H. de la Fontaine Verwey. 

* 
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De bibliotheek werd in het afgelopen jaar verrijkt met tal van 
nieuwe aanwinsten. Het aantal nieuw ingeschreven werken 
bedroeg 236. Deze zijn aile gecatalogiseerd en systematisch ge
rangschikt. In tegenstelling tot 1947, toen een ongeveer gelijk 
aantal werken werd ingeschreven, bestaat dit aantal in hoofd
zaak uit nieuw verschenen boeken of uit werken in oorlogstijd 
gepubliceerd. De belangstelling is op het ogenblik in hoofdzaak 
gericht op nieuwe werken. Door geregelde uitstailing van deze 
aanwinsten op de tafel, die hiervoor bestemd is, werd de aan
dacht van het publiek hierop gevestigd. 

Het aantal tijdschrift-abonnementen werd niet vergroot. Er 
waren enige moeilijkheden bij het verkrijgen van de Ameri
kaanse Journal of economic history. Een ruilverhouding, waar
van in het vorige jaarverslag werd gewaagd, werd niet tot stand 
gebracht. Daarom is de E.H.B. thans lid geworden van de 
Economic History Association te New York; de publicaties 
worden thans geregeld toegezonden. Met de Economic History 
Society te Cambridge werd eveneens de correspondentie voort
gezet over een ruilverhouding, die evenmin tot stand kwam. 
Besloten werd dan ook om van de Economic History Society 
eveneens lid te worden. Het ligt in de bedoeling om in verband 
hiermede de toezending van het Jaarboek stop te zetten, dat 
tot nog toe als ruilexemplaar naar Cambridge werd gezonden. 
Bij de Royal Economic Society had de bibliotheek al evenmin 
succes. De ontbrekende nummers van de supplementen Econo
mic History, reeds in December 1947 besteld en betaald, werden 
nooit ontvangen en ondanks herhaald navragen werd de corres
pondentie van Engelse zijde hierover niet geopend. Zelfs een 
persoonlijk bezoek van de heer Klompmaker in de zomervacan
tie mocht niet baten. Men houdt het ervoor, dat de nummers 
werden verzonden en niet zijn aangekomen. WeI werd ontvangen 
een viertal nummers van de Economic History Review, waar-
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mede, op een jaargang na, dit tijdschrift wederom compleet is. 
Correspondentie met Moskou leverde dit jaar twee delen op van 
de Sovjet encyclopedie en een groot supplementdeel. De overige 
delen dezer encyclopedie, die gedurende de oorlog verschenen, 
bleken niet meer verkrijgbaar. 

Dit regelrechte contact met het buitenland brengt zijn moeilijk
heden mee. Voor de betaling moet steeds vergunning worden 
aangevraagd, die ook weI verkregen wordt, maar die een om
slachtige manier van betalen met zich brengt. Daarom is het 
weI gewenst om zoveel mogefijk tijdschriften en boeken via de 
boekhandel te besteilen, waarmee men zowel geld als tijd spaart. 

Aan de wetenschappelijke boekhandel, die in hoofdzaak 
de tijdschrift-abonnementen verzorgt, werd verzocht een 
abonnement te verkrijgen op de Duitse tijdschriften: Welt- . 
wirtschaftliches Archiv en Vierteljahrschrift fUr Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Tot nog toe werden echter geen af
leveringen ontvangen. WeI verschijnt thans weer de Revue 
d'histoire economique, waarvan tevens de ontbrekende delen 
1934-1947 werden aangeschaft. 

Het aantal bezoekers der bibliotheek bedroeg in het afgelopen 
jaar ruim 400. Dit is aanzienlijk meer dan het vorige jaar, toen 
het aantal ongeveer 250 bedroeg. Het aantal uitgeleende werken 
is hiermede evenredig opgelopen tot 462. Er werd niets nagelaten 
om het publiek zoveel mogelijk behulpzaam te zijn met het op
zoeken van literatuur. De talrijke telefonische en schriftelijke 
aanvragen werden zo uitvoerig mogelijk behandeld. Ook dit jaar 
was het buitenlands bezoek gering: een bezoek van Amerikaanse 
zijde aan het archief van de Hoiland Land Company, een Frans 
bezoek om de indeling en catalogisering van de bibliotheek te 
bestuderen, en een Frans bezoek voor het handschrift van een 
getijdenboek van c. 1480, dat echter reeds enige jaren geleden 
aan de Universiteits Bibliotheek in bruikleen was gegeven. 

Evenals het vorige jaar verleende de bibliotheek wederom 
gastvrijheid aan het colloquium van studenten onder voorzitter
schap van prof. Romein en prof. Presser. Thans aileen vaker 
dan in 1947, omdat het aantal studenten te groot was, zodat 
een verdeling in twee groepen moest worden gemaakt. 

In de bibliotheek werden de volgende extra werkzaamheden 
verricht. Op de zaal werden de kasten gecontroleerd en zoek- / 
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geraakte boeken a1s zodanig genoteerd; de kaartjes van de ver
miste boeken werden uit de alfabetische en systematische eata
logus verwijderd. Menigmaal konden echter op deze wijze boeken 
worden teruggevonden, die door het publiek op een onjuiste 
plaats waren teruggezet. Het is daarom gewenst, deze controle 
geregeld, liefst eens per jaar, te doen plaats hebben. Na dit 
controlewerk werd het hernummeren van Scandinavie ter hand 
genomen, een tijdrovend en secuur werk. Het was noodzakelijk 
geworden hiertoe over te gaan, omdat de nummers van Scan
dinavie en die van de Techniek door elkaar heen bleken te lopeno 
Ook andere rubrieken lopen gevaar, dat de eens toegepaste 
nummering niet langer z<!1 voldoen. In de rubrieken Economie 
en Recht zijn voorlopig maatregelen getrofien, maar niet af
doend. De systematische rangschikking van de boeken in de 
kasten is al niet meer door te voeren. In de systematische 
eatalogus werden doorlopend kleine verbeteringen aangebracht, 
die bij het invoegen van nieuwe titels noodzakelijk bleken. 

Jammer genoeg werd ook dit jaar geen nieuwe student
assistent voor de bibliotheek aangesteld. Aan de ordening van 
de kelder van no. 220, waar de vakbladen zijn ondergebracht, 
kon daarom niets worden gedaan. Een extra hulpkracht is hier-

/ 

voor nodig, omdat dit geen werk is, waarvoor af en toe eens een 
uurtje kan worden vrijgemaakt. Een andere wens is nog steeds 
bet maken van een index op de vrij uitgebreide collectie statis
tisch materiaal. Ook hiervoor werd dit jaar weI een plan gemaakt, 
maar bet kon door gebrek aan tijd niet worden uitgevoerd. 

Voor prof. Sneller werd de "Bronnenkamer" in orde gebracbt. 
Twee kasten werden leeggeruimd; de serie van de R.G.P. werd 
op de studiezaal ondergebracht. De "Twentse Kamer" kreeg 
een beter aanzien door een grondige opruiming. Slechts twee 
kasten met prijzenmateriaal van prof. Posthumus moesten in 
de staat worden gelaten, waarin ze waren. Het aantal dupli
eaten en ander materiaal, dat bestemd is voor de verkoop, 
neemt steeds toe. Er bestaat in het antiquariaat weinig of geen 
belangstelling voor; het verdient aanbeveling om dit materiaal 
nog eens nader te sorteren, en eventueel een deel te bewaren, 
een ander deel als oud papier op te ruimen. Een 'andere moge
lijkbeid is nog, dat bet op een veiling wordt gedaan. Ook in de 
kelder van no. 220 werd een kast met duplicaten opgeruimd. 
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Het betrof hier meest statistisch materiaal, dat te onvolledig 
was om nog van waarde te zijn voor een andere instelling. 

Aan het gebouw werd in het afgelopen jaar door de Gemeente 
weinig gedaan. Het voorgenomen schilderwerk, het schoon
maken en bijwerken van de parketvloeren werd wederom uit
gesteld tot een volgend jaar. AIleen in de conciergewoning werd 
de huiskainer geschilderd en nieuw behangen. Het inwendige 
van het gebouw ontbeert nog steeds de zo nodige extra hulp 
voor de schoonmaak. De zoiders werden een maal goed schoon
gemaakt door de dochter van de concierge en dit werd als extra 
werk betaald. Deze schoonmaak moet echter eens per jaar ge
beuren, daar de stofafzetting in een oud gebouw enorm is. De 
verdere toestand van het gebouw en de meubilering is matig. 
zowel wathet schoonhouden als wat het onderhoud betreft. Voor 
1949 werd aangevraagd het schilderen van buitenwerk en binnen
werk. Vooral het in de verf zetten van de kachels is zeer nood
zakelijk. Behang voor de garderobe en Bronnenkamer werd 
eveneens aangevraagd, evenals het bijverven en bijwitten van de 
lunchkamer. Ook zal er in 1949 een nieuwe ketel van de centrale 
verwarming moeten worden geplaatst, die reeds in Juli 1948 

werd aangevraagd. Slechts kleinigheden werden dit jaar aan het 
gebouw verricht, zoals het schilderen van de tussenmuur van 218 

en 220, die nog steeds niet geheel droog was na de overstroming 
bij de jaarwisseling van 1944-1945. De lantarens boven het trap
portaal en op de zolders werden schoongemaakt door de Geme'ente 
schoonmaakdienst, een enkele muur werd bijgewit, of behang 
bijgeplakt. Een belangrijke verbetering, die echter voor eigen 
rekening tot stand werd gebracht, bestond uit het aanbrengen 
van de electrische opener van de voordeur, waardoor het publiek 
vlugger kon worden binnengelaten. 

De tuin werd dit jaar zoals gewoonlijk goed onderhouden. 
In het voorjaar werd een 1 40,- besteed voor bloembollen, en in 
de zomer werd dit jaar een proef genomen met potplanten. 
waarvoor 125,- werd uitgegeven. Dit bleek een hele verbetering 
ten opzichte van het vorige jaar. De grond is n.l. te slecht voor 
vaste planten. Ook voor het komende jaar werden de nodige 
maatregelen getroffen voor het onderhoud van de tuin. 

Vit Aarhus (Denemarken) bereikte ons de mededeling, dat 
aldaar een economisch-historisch archief "Erhvervsarkivet" was 
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opgericht, welks doelstelling die van onze Vereniging zeer nabij 
kwam. De archivaris, de heer Vegn Dybdahl, richtte zich daarbij 
tot ons met een vragenlijst betreffende onze organisatie en werk
zaamheden, terwijl tevens uitwisseling van publicaties werd 
gevraagd. Het spreekt vanzelf, dat wij de nieuwe zustervereni
ging alle gevraagde voorlichting hebben gegeven en ons tot uit
wisseling der wederzijdse publicaties bereid hebben verklaard. 

Aangezien het ons gewenst voorkwam de leden meer dan tot 
dusverre op de hoogte te houden van de gestie der Vereniging, 
werden de jaarverslagen over 1947, in afwachting van de op
neming daarvan in het Economisch-historisch J aarboek, aan 
aIle leden en donateurs toegezonden. 

De werkzaamheden van mej. Van der Burg, commies bij het 
Archief te Den Haag, bestonden gedurende het verslagjaar in 
de eerste plaats uit het inventariseren van het archief van Dr. 
F. E. Posthuma, oud-Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. Aangezien een deel van dit archief zich nog bevindt 
bij de aanbieder, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 
zal deze inventaris eerst worden afgedrukt, nadat het archief 
voIle dig in ons bezit is gekomen. In net archiefgebouw aan de 
Laan Copes van Cattenburch werd de kelder en verschillende 
kasten leeggemaakt, ten einde het omvangrijke materiaal van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek te kunnen opbergen. 
Er werd een begin gemaakt met het overpakken in portefeuilles 
van brieven, die op een minder doelmatige wijze in pakketten 
waren verpakt. Deze werkzaamheden ondervonden echter ver
traging door de omstandigheid, dat gedurende de wintermaan
den slechts in een kamer kon worden gestookt wegens het defect 
zijn van de centrale verwarming. ' 

In het depot in de Colensostraat moest een aantal rekken 
worden hersteld en het zich daar bevindende materiaal opnieuw 
worden geordend. Ten gevolge van werkzaamheden van gemeen
tewerklieden waren bovendien enige archieven door elkaar ge
plaatst, zodat herordening noodzakelijk was. 

Het depot in de Hilversumschestraat vergde eveneens extra 
arbeid, doordien wegens herstellingen aan het dak verschillende 
archieven van hun plaats waren gekomen. Evenals in de Colenso
straat vereiste het opnieuw ordenen en plaatsen, tevens gepaard 
gaande met schoonmaken, betrekkelijk veel arbeid. 
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Het aantal bezoekers aan het archief nam gedurende het ver
slagjaar weder toe. Geraadpleegd werd o.a. het archief van Van 
Stolk's Commissiehandel door mej. W. H. A. Crol, die aan een 
gedenkboek voor deze firma bezig is. Mr. Howard Crosby Rice Jr. 
raadpleegde de brieven van de firma van Heukelom & Stad
)litzki, dr. G. J. van der Stadt het archief van Van der Stadt 
te Zaandam. Een aantal Amsterdamse en Rotterdamse studen
ten raadpleegde de jaarverslagen van verschillende cultuur
maatschappijen, drukkerijen, prijscouranten van effecten enz. 

De achtergevel van het archiefgebouw aan de Laan Copes van 
Cattenburch werd geheel geschilderd. Aan de voorgevel werd 
een nieuw naambord geplaatst. In de tuin moesten twee oude 
bomen, die waren omgewaaid, worden opgeruimd. 

De werkzaamheden in het gebouw werden belemmerd door 
het nog steeds buiten werking zijn van de centrale verwarming; 
ook de bezoekers hadden hiervan te lijden. Hierbij kan worden 
aangetekend, dat in Maart 1949 tot algehele herstelling is 
overgegaan, zodat in de komende winter de centrale verwarming 
weder in gebruik kan worden gesteld. 

De volgende aanwinsten werden in 1948 verworven; 

1. Grondmateriaal inzake de belastingen, afgestaan door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (zie bijlage I). 

2 . Telkaarten nalatenschappen, door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek afgestaan, over' de jaren 1926-i936, totaal 
235 pakken (zie bijlage II). 

3. Archief van dr. F. E. Posthuma (bruikleen van het Rijks-~ 

bureau voor Oodogsdocumentatie, 'te Amsterdam). 

4. Rapport onderzoek betreffende werkloze sigarenmakers 1932 
(geschenk van het Rijksbureau voor Oodogsdocumentatie, 
Den Haag). 

5. Rapport van de Ned. R.K. Mijnwerkersbond te Heeden, 
aan de Commissie inzake "Arbeidstempo" te Heeden, 
November 1939 (geschenk van dezelfde). 

6. Contract tussen het R.K. Mijnwerkersverbond te Heeden 
en H. H. Valkenberg, aannemer te Voerendaal, voor het 
bouwen van 10 woningen te Sittard, Maart 1933 (geschenk 
van dezelfde). 
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7. Prijscourant van alle soorten touw, met monsters van P. A. 
Beck te Amsterdam, Augustus 1899 (ge1icht uit een ander 
archief). 

8. Prijscourant van M. Hafkenscheid en Zoon in verfwaren, 
enz. te Amsterdam, ongeveer 1899 (als voren). 

9. Boekje (handschrift). Verdeelinge der parten in bezondere 
steeden en gebragt tot Leidsche maeten 1772 en Gelijk
standigheid der prijzen tusschen de Utrechtsche en Zeeuw
sche zak 1779 (geschenk). 

10. Lijst der goederen welke in het jaar 1829 van St. Petersburg 
in 1500 schepen zijn uitgevoerd. Opgave van Wm. Brandt 
en Co., St. Petersburg, 22 November 1829 (gelicht uit een 
ander archief). 

n. Lijsten met wekelijksche opgave van opgenomene schepen 
in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Groningen, 
door de experts van het Nederlandsch Bureau, 26 Februari 
1855, verder over de jaren 1856-1858, 1860-1864 (als voren). 
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Kas Archief . . . . . . . . . . . . . f 771,78 
Kas Economisch-Historische Bibliotheek. - 213,22 
PostchCque en Girodienst . - 6.270,91 
Amsterd. Bank N.V. - 5.852,60 
Effecten. . . . . . . . . - 2.960,-
Gebouw- en archiefinrichting 
Voorraad eigen werken . . . 
Archiefgebouw . . . . . . . 
Nederl. Handel-Maatsch. N.V .. 
Te verrekenen bedragen 
Nadelig saldo vorige jaren . f 653,71 

- 1.080,13 'Nadelig saldo 1948 . 

1-, 
73,

- 12.850,-
- 3.471,12 

87,97 

---- - 1·733,84 

f 34.285.44 

Crediteuren . . . . . 
Hypotheek " ... 
Reserv~ring publicatie. 

. f 1.308,96 
- 10.000,-

Archieffonds . . . 
Fonds Personeel . . . 
Aanvullingsfonds. . . 
Reservering publicatie Wilhelminafonds 
Subsidie voor publicatie aan-

delenregister V.O.C.. . f 1.000,-
Reservering voor idem. . . . - 943,70 

Reservering voor pUblicatie Werken 
XII N .E.H.A. . . . . . . . . . 

Studiefonds bij Ned. Handel-Maatschappij 

- 4.010,-
- 2.210,82 
- 1.695,-

419,16 
- 7.726,68 

- 1.943,70 

1.500,-

N.V. Amsterdam .......... - 3.471,12 

f 34.285,44 
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. DEBET 

Algemeen 
Bureaukosten Penningmeester · I 3.87 
Salaris boekhouder 309.-
Drukwerk 458.73 
Reis- en verblijfkosten. 15.55 

I 787.15 
Gebouw Den Haag 
Licht . l . · I 20.06 
Vuur 

, 
44.35 

Onderhoud. • 710.72 
Telefoon . 67.91 
Gas . 16.82 
Onderhoud tuin 106,40 
Schoonhouden 206.09 
Waterleiding . 22.80 

I 1.195.15 
Archief Den Haag 
Bureaukosten . · f 160.85 
Vervoerkosten 5.31 
Huishoudelijke artikelen . 51.38 

I 217.54 
Personeel Den Haag 
Salaris Directeur . · / 1.800.-
Salaris Commies 2.609.06 
Ziekte- en Ongevallenverzekering. 

Kinderbijslagwet 344.-
Fonds Personeel 100.-
Ziekenfondspremie 136,30 

f 4.989.36 
Afschrij ving archiefgebouw 450.-

Transport I r 7.639.20 
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Gebouw Amsterdam 
Licht .. . 
Vuur .. . 
Onderhoud. 
Telefoon .. 
Gas .... 
Onderhoud tuin 
Schoonhouden 
Waterleiding . . 

Bibliotheek Amsterdam 
Bureaukosten. . . . . 
Aankoop boekwerken . 
Huishou~elijke uitgaven 
Vervoerkosten . . . . 

Personeel Amsterdam 
Salaris bibliothecaresse 
Salaris assistente . . . . 
Concierge ...... . 
Ziekte- en Ongevallenverzekering . 
Ziekenfondspremie. . . . . . . . 

Diversen 
Assurantie 
Belasting. 
Interest . 
Contributien 1948. 
Gratificatie bibliothecaresse 

Transport f 

· f 326,53 
966,60 
285,59 
281,34 
323,71 
158,-
228,53 
59,80 

f 

· t 133,28 
- 1.690,84 

265,29 
43,94 

t 

· t 1.809,-

· - 789,-
788,-
202,47 
80,55 

t 

· t 82,10 
723,I2 
3II,31 
65,-

300,-
t 

eI 

7.639,20 

2.630,10 

2.133,35 

3.669,02 

I·48I,53 

Totale uitgaven f 17·553,20 
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Contributie leden . . 
Contributie donateurs 
Verkoop publicaties . 

CREDIT 

Subsidie Ministerie O.K.W. 
Subsidie gemeente Amsterdam 
Aanvullingsfonds . . . 
Koerswinst op effecten 
Nadelig saldo 1948 . . 

r 
J 

. f 3·552,
- 1:.650,-

30 ,23 
- 4·200,-
- 6.100,-

890,84 
50 ,

- 1.080,13 

f 17·553,20 
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ONTVANGSTEN 

I. Contributie leden en donateurs 
2. Verkoop publicaties . . . . . 
3. Subsidie Ministerie O.K.W ... 
4. Subsid, gemeente Amsterdam . 
5. Subsidle Werken XII en Jaarboek 
6. Interest . . . . . . . . .~ . 

7. Bewaarloon archieven . . 
8. Bijdrage aanvullingsfonds. 

I. Algemeen 

Totaal .. 
Nadelig saldo . 

Tot~le uitgaven . 

UITGAVEN 

I. Algemene uitgaven 

. / 6.500,

- I·500,-

- 4.200,-

6.100,-

- 4· I 5°,-
95,
p.m. 

200,-

. I 22·745,
- 4.150,-

. I 26.895,-

. .. I 750,-

II. Archiefgebouw ' s-Gravenhage 

2. Schoonhouden, onderhoud . / 950,-

450,-

100,-

450,-

250,-

3. Vuur, licht, gas. . . . . . 
4. Telefoon . . . . . . . .. " 
5. Afschrijving archiefgebouw . 
6. Andere uitgaven . . . . . . 

----I 2.200,-

Transport I .950 ,2-
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III. Archief 
7. Aankoop documenten 
8. Bureaubehoeften, bindwerk. 
9. Vervoerkosten. . . . . 

10. Reis- en verblijfkosten . 
II. Assurantie . . . 
12. Andere uitgaven. 

IV. Salarissen, sociale zorg 
13. Salarissen directie en beambten. 

V. Publicatien 
14. J aarboek XXIV 
IS. Werken XII .. 

Transport I 

· f 300,-

1:50,-
50,-

100,-

100,-

175,-
t 

. t 

· I 4.200,-

- 5·000,-
I 

VI. Economisch-Historische Bibliotheek 
16. Aankoop boeken . . . 
17. Bureaukosten ..... 
1:8. Salarissen, sociale zorg. 
1:9. Concierge. . . . 
20. Vuur, licht, gas. . . . 
21. Telefoon . . . . . . . 
22. Huishoudelijke uitgaven 
23. Waterleiding . 
24. Onderhoud . . 
25. Assurantie enz. 
26. Vervoerkosten. 
27. Drukwerk. . . 

· I 1.000,-

250,-

- 2.880,-

780,-
950,-

300,-

300,-

75,-
425,-
75,-
50,-

50 ,-

2.950,-

875,-

5·375,-

9.200,-

--- I 7.135,-
VII. Interest 

28. Interest · t 41:0,-
VIII. Belastingen 

29· Belastingen . · f 850,-

IX. Onvoorzien 
30 . Onvoorzien · I 100,-

Totale uitgaven . · I 26.895,-



Bijlage 1. 

INVENTARISLIJST 

Grondmateriaal door het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
in 1948 afgestaan aan het Nederlands Economisch 

Historisch Archief 

A. In onverzegelde verpakking: 

t. Grondbelasting: 

, 

Staten no. 3 1936l 
Staten no. II 1936 I pak 
Staten no. 35 1936 . 
Staten no. 41 1936/'37 

Hoofdsom ongebouwd aid Gem. en aan het lUjk, I pak 
Hoofdsom gebouwd ajd Gem. en aan het Rijk, I pak 
Opcenten ongebouwd ajd Gem., I pak 
Opcenten gebouwd ajd Gem., I pak 

2. Personele belasting: 
Staten no. 6 1936, I pak 
S~aten no.8- 1936, I pak 
Staten no. 41 1936/'37 -

Hoofdsom Ie tjm 3e grondslag aid Gem. en aan bet 
W.S.F., I pak 

Hoofdsom 4e tjm 7e grondslag aid Gem. en aan het 
W.S.F., I pak 

. Opcenten aan de Gemeente, I pak 

3. Inkomstenbelasting: 
Staten no. 36 1935/'36" I pak 
Staten no. 41 1935/'36, I pak 
Staten no. 63 1935/'36, I pak 

4. Dividend en Tantiemebelasting: 
Staten no. 15 1936, I pak 

5. Vermogensbelasting en Verdedigingsbelasting : 
Staten no. 41 1935/'36 

Verdedigingsbelasting Insp. staten 
Vermogensbelasting Hoofds. afh Rijk, I pak 
Opcenten van het W.S.F., I pak 
Opcenten van de Gemeente. I pak 



CVI INVENTARISLlJST 

6. Couponbelasting: 
Opgave 1936, 1 pak 

7. Gemeentefondsbelasting: 
Staten no. 41 1935/'36 

Hoofdsom aan het Gemeentefonds, I pak 
Opcenten aan de Gemeente, I pak . 
Opcenten aan het W.S.F., I pak 

8. Dode hand Belasting: 

Staten no. 7 1935/'36 l 
Staten no. 8 1935/'36 I pak 
Staten no. IS 1935/'36 
Staten no. 41 (insp. staten) 

9. Successie: 
Staten no. 120 
Staten no. 121 
Staten no. 122 
Staten no. 123 I pak 1936-1940 
Staten no. 123 
Staten no. I23c 
Staten no. 138 

B. In verzegelde pakken: 

I. Inkomsten en vermogensbelasting: 
Staten no. 60 1935/'36, I pak 
Staten no. 61 1935/'36, I pak 
Staten no. 62 1933/'34, 1 pak 

Wiize van verpakking 

Op ieder pak is de inhoud vermeld. De staten zijn zoveel mogelijk 
nummersgewijze per jaar verpakt. Op de verzegelde pakken is 
met rood aangegeven: "Niet te openen binnen 18 jaar 

na I Mei 1948" 



Bijlage II. 

INVENTARISLIJST 

Telkaarten Nalatenschappen door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek in 1948 afgestaan aan het Nederlands Economisch 

Historisch Archief 

Aantal pakken 

Jaarvan 
Mannelijk . Vrouwelijk 

overlijden Ongeh. Geh. 
Geh. 

Ongeh. Geh. 
Geh. 

gew. gew. 

1926 3 6 2 3 4 4 
1927 2 6 3 3 4 4 
1928 2 6 3 3 4 4 
1929 3 6 4 3 5 5 
1930 2 6 3 3 4 4 
1931 2 5 3 3 4 4 
1932 2 5 3 3 4 <4 
1933 2 5 3 3 3 4 
1934 2 4 3 3 3 <4 
1935 2 5 3 3 3 4 
1936 2 5 3 3 3 4 

-
Totaal I 24 59 I 33 II 33 I 41 I 45 

Totaal 235 pakken 

\ 
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