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STATUTEN 

VAN DE VERENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTlGD TE 'S-GRA VENHAGE 

(Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 23 Juli 1951 no. 73) 

Art. 1. De vereniging Ret Nederlandsch Economisch-Ristorisch Ar
chief is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en 
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden geacht 
voor de economische geschiedenis van Nederland, Suriname, de Neder
landse Antillen en Indonesie. 

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

koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespondentie, koers- en 
prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of 
opgeheven handels- en industriele ondememingen, enz.; 

b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van 
archieven, schrifturen en publicatien van verenigingen 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 een der archiefgebouwen van de vereniging; 
d. door het oprichten van een bibliotheek op economisch-historisch 

gebied; 
e. door het verzamelen van afbeeldingen, enz. betreffende de econo

mische geschiedenis; 
f. door hetzij het publiceren van bescheiden en ander bronnenmateriaal 

op het terrein van de economische geschiedenis der in art. 2 genoemde ge
bieden, al of niet in eigendom der vereniging, alsmede van wetenschappelijke 
studien op dit terrein, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de 
uitgaven van dergelijke publicatien; 

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

Art. 4. Door de vereniging zuilen een of meer archiefgebouwen worden 
ing(fricht ter bewaring van de door haar verkregen documenten. 

Zo mogelijk zal door de vereniging ook een museum worden opgericht, 
waarin de arbeidsmiddelen, enz., belangrijk voor de kennis van de tech
nische ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden ( p
genomen. 
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Art. 5. Ret verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. 
Art. 6. De vereniging is opgericht voor den tijd van 29 jaar en II 

maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 2 April 1914. 
Bij het verstrijken van genoemden termijn is de vereniging opnieuw 

aangegaan voor een tijdperk van 20 jaar; bij het verstrijken van laatst
gemeld tijdvak wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor den tijd 
van 16 jaar, derhalve eindigend 1 Maart 1980. 

Art. 7. Leden van de vereniging zijn: 
Ie. de oprichters; 
2e. zij, die na het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring door het 

bestuur der vereniging daartoe worden benoemd. 
De jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
Er kunnen zijn corresponderende leden, door het bestuur te benoemen. 

Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden. 
Donateur of donatrice wordt men door ten minste f 25 jaarlijks aan 

de vereniging te betalen. 
De rechten van de leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het be

paalde in de artt. 9 en 10. 
Het bestuur kan ereleden benoemen. Dezen ontvangen de publicaties 

der vereniging. 
Art. 8. Ret lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging ten minste 2 maanden veer het eindigen 

van het verenigingsjaar, te richten tot den secretaris of den penningmeester; 
c. door royement door het bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling 

van de aan de vereniging verschuldigde gelden. 
Art. 9. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 50 leden, uit de leden der 

vereniging te kiezen door de algemene vergadering. 
Ret bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van 7 leden, 

dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 
Ret dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging 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 1/5 of zo na mogelijk 1/5 der bestuursleden af 
volgens een daarvan door het dagelijks bestuur op te maken rooster. 
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

Art. 11. De directeur van het archief der vereniging wordt voor on
bepaalden tijd door de algemene vergadering benoemd en is als zodanig 
als secretaris aan het bestuur en het dagelijks bestuur toegevoegd. 

De directeur wordt, zo no dig, voor zover het de werkzaamheden in de 
bibliotheek betreft, ter zijde gestaan door een bibliothecaris, voor zover 
het de archivalische werkzaamheden betreft door een conservator. Deze 
functionarissen worden benoemd door het bestuur. 

De verdere beambten worden door het dagelijks bestuur benoemd. 
Art. 12. Er is een raad van advies, bestaande uit: 
a. door de algemene vergadering te benoemen personen; 
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b. ten hoogste 5 door de algemene vergadering te benoemen vertegen
woordigers van verenigingen of instellingen, die zich bereid hebben ver
klaard haar archieven of gedeelten hiervan in een der archiefgebouwen 
der vereniging te deponeren. 

Ret bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op. De leden 
van den raad van advies hebben een raadgevende stem in aIle aangelegen
heden, die door het bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij 
vergaderen ten minste eenmaal per jaar met het bestuur, dat hen tevens 
op de hoogte houdt van aIle belangrijke zaken, de vereniging betreffende. 

Art. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen 
slechts met toestemming van den uitlener worden gepubliceerd. 

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

Art. 14. Er zal zijn een door het bestuur vast te stellen huishoudelijk 
reglement, dat niet in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten. 

Art. 15. Ben instructie betreffende het beheer en het gebruik van het 
archief en van de bibliotheek zal door het bestuur worden opgesteld. 

Voor de publicatien, door de vereniging uit te geven, zal een algemeen 
reglement door het bestuur worden vastgesteld. 

Art. 16. De inkomsten der vereniging bestaan uit contributien, sub
sidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

Art. 17. Jaarlijks wordt voar 1 Juli een algemene vergadering gehouden, 
waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand en 
de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar en rekening en 
verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door 
de goedkeuring dezer rekening is het bestuur gedechargeerd. 

Tevens worden in deze algemene vergadering de vacatures, ontstaan 
door de periodieke aftreding van bestuursleden en in den raad van advies, 
vervuld. 

Algemene vergaderingen zullen verder worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur of de raad van advies dit wenselijk oordeelt of als ten minste 25 
leden dit in een gemotiveerd schrijven bij het bestuur aanvragen. Geeft 
het bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben 
bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen der verzochte vergadering 
over te gaan. 

In een algemene vergadering kunnen een of meer voordrachten worden 
gehouden over onderwerpen, verband houdende met den werkkring van 
de vereniging. 

Art. 18. AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de ver
gadering hiervan met algemene stemmen wenst af te wijken, schriftelijk, 
over zaken mondeling. 

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

voorzitter. 
Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere 

koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts 
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genomen worden op voorstel van het bestuur of van ten minste 25 leden. 
Art. 20. a. Bij ontbinding van de vereniging zullen, met inacht

neming van art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek, haar eigendommen 
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gra
venhage, voor zover het geschriften betreft. 

b. De Economisch-Historische Bibliotheek zal aan de gemeente Am
sterdam 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 gemeentebestuur van 
Amsterdam niet worden gewijzigd. 

c. Van de afbeeldingen en de overige eigendomrnen der vereniging 
bepaalt de algemene vergadering de nadere bestemrning. 
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BIJDRAGEN TOT DE PHARMACEUTISCHE PRIJSGESCHIEDENIS 

MEDEGEDEELD DOOR 

DR. D. A. WITTOP KONING 

INLEIDING 

Aan de pharmaceutische prijsgescbiedenis IS ill ons land nog vrijwel 
niets gedaan. Posthumus heeft in zijn werk over de Nederlandse prijs
gescbiedenis 1) weinig aandacht besteed aan de drogerijen. Hiervoor had 
bij verscbillende redenen: de reeksen waren niet lang genoeg en het betrof 
niet de directe verbruiksartikelen. De opium is een van de weinige opge
nomen artikelen, terwijl er onder de bewerkte, maar niet opgenomen, nog 
enkele voorkomen. Voor de oudste peri ode tot 1636 heb ik in mijn proef
schrift 2) de lijsten gepubliceerd. De periode was echter te kort om conclusies 
te trekken, terwijl ook in die korte spanne tijds reeds een wisseling van 
artikelen optreedt die de reeksen te kort maakt. 

In het buitenland heeft alleen Vershofen 3) in zijn "Anfiinge der chemisch
pharmazeutischen Industrie" aandacht gewijd aan de prijscouranten van 
de eerste Duitse pharmaceutische fabrieken. Hierin komen de contacten 
met ons land tot uiting. Uit de door hem genoemde oudste boeken van de 
firma Merck Darmstadt heb ik van de oud-directeur C. Low belangrijk, 
op Nederland betrekking hebbend, materiaal gekregen. Het materiaal van 
Vershofen slaat echter op de periode na de industrialisatie (± 1754) en 
na dat de scheikunde door Lavoisier op een wetenschappelijke basis was 
gebracht (± 1789). 

Ret oudste voor Vershofen beschikbare boek was dat van de firma 
Merck over de periode 28 aug. 1822-8 dec. 1831. Zoals ik in het gedenkboek 
van Brocapharm 4) reeds uiteenzette hebben we in Nederland een boek dat 
drie jaar ouder is en dus het oudste tot nu toe bekende, namelijk het 
debiteurenboek van Antoni d'Ailly. De bieruit samengestelde prijscourant 
voor 1819 benevens gegevens over de afnemers, leveranciers etc. zal de 
inhoud van de tweede bijdrage zijn. 

De eerste bijdrage is van geheel andere aard en handelt over het schuld
boek van apotheker Mylius te Kampen uit 1655-1666. Ook bier zullen 

1) N. W. Posthumus: Nederlandsche prijsgeschiedenis I, Leiden 1943. 
2) D. A. Wittop Koning: De handel in geneesmiddelen te Amsterdam tot 

omstreeks 1637. Purmerend 1942. 
3) W. Vershofen: Die Anfange der chemisch-pharmazeutischen Industrie . 

.Berlin/Aulendorf 1949/52. 
4) D. A. Wittop Koning: N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h . 

.Brocades-Stheeman en Pharmacia 1800-1950. Haarlem 1950. 
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lijsten van de artikelen en prijzen voor zijn groothandel gegeven worden en 
zal getracht worden deze te vergelijken met de prijslijsten van zijn leveran
ciers en van de beurs aan de ene zijde en met taxen voor de detailverkoop 
aan de andere zijde. 

Oude apothekersboeken zijn er in Nederland slechts weinig bewaard. 
Behalve de beide bovengenoemde ken ik er slechts een en weI het boek 
van apotheker Lejolle te Amsterdam uit 1727, dat echter slechts zijn parti
culiere receptuur omvat en daardoor voor ons van geen belang is; er zijn 
immers geen prijzen van enkelvoudige geneesrniddelen uit te halen. 

1. HET SCHULDBOEK VAN APOTHEKER MYLIUS TE KAMPEN 

Boek. In het archief van Kampen bevindt zich een debiteurenboek van 
een apotheker over dejaren 1655-1666. Het boek wordt het eerst beschreven 
in 1883 door Nanninga Uitterdijk 1). Hij meent echter ten onrechte dat 
het boek met 1635 begint. 

Het boek omvat 270 bladen folio en bestrijkt de periode 26 october 1655 
tot 29 juni 1666. Er schijnt een boek aan vooraf gegaan te zijn, want op 
p. 14 is sprake van een vordering op Jonker Boecop "oude boeck 1635-'44"; 
maar dit is niet bewaard gebleven. 

Keurig alphabetisch op voomamen geeft het boek de geneesrniddelen 
van zijn particuliere practijk, voor zover op rekening geleverd en daartussen 
door zijn leveranties aan de collega's in de omgeving, volledig gedetailleerd 
met hoeveelheden en prijzen. Achterin vinden we lijsten van geneesrniddelen 
met de prijzen uit 1659 en 1660. Het zijn afschriften van prijscouranten 
van zijn leveranciers. 

Het boek bevat dus zijn groothandelsprijzen en zijn inkoopprijzen en 
hieraan ontleent het zijn bijzondere waarde. 

Persoon. Jacobus Mylius werd geboren te Harderwijk als zoon van 
Tilemannus Mylius, predikant te Nunspeet. Hij komt reeds in 1634 te 
Kampen voor in de stadsrekeningen: "Aen den Appoteequer Millius 
vereert voor eenige glasgens aqua vita an de magistraat vereert/6.-." 

Op 8 september 1641 huwt hij te Kampen met Elisabeth Avercamp, 
geboren Zwolle 1615, dochter van Peter Avercamp, apotheker en Elisabeth 
van Ingen. Zij stamde uit een bekend apothekersgeslacht; niet slechts haar 
vader was apotheker maar ook haar grootvader Barent A vercamp. Zij was 
een nicht resp. zuster van de beroemde Kamper schilders Hendrik en Barent 
Avercamp 2). 12 febr. 1642 verzocht hij "een jaerlix tractement in regardt 
suppt groote dienst tot noch toe bij armen gedaen heeft ende alnoch geeme 

1) J. Nanninga Uitterdijk: De geneeskunstbeoefenaren te Kampen III; de 
apothekers. Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel VII (1883), p. 330. 

2) Clara J. We1cker: Hendrick Avercamp 1585-1634 en Barent Avercamp 
1612-1679, schilders tot Kampen. Zwolle 1933. 

E. A. van den Burg: Bijdrage tot de geschiedenis der pharmacie van Leiden. 
Isis 1881, p. 220. 
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daerinne soude soecken te continueeren ende dewijle suppliants winckel 
neff ens de winckel van den apothequer Vene wordt gevisiteert". De raad 
besloot hem jaarlijks 30 goudguldens tractement te verlenen: "mits dat 
suppliant een goede winckel van droegen ende anders na behoiren versien 
sal geholden wesen te houden, ende jaerlycks de visitatien sal onderworpen 
wesen." 

Vanaf 1648 was Mylius stadsapotheker op een tractement van /42.
hetgeen de grootvader van zijn vrouw en haar oom Lambert A vercamp 
veer hem geweest waren. Van zijn overige functies in het sociale leven van 
Kampen zijn te noemen: 9 dec. 1649 diaken, 1662 ouderling van de Her
vormde kerk; 1662luitenant van de burgercompagnie Cellebroedersquartier. 
Voorts was hij rentmeester op een salaris van /72,80. Mylius stierf aan de 
pest in 1665 en werd op 1 augustus van dat jaar in de Bovenkerk begraven. 
Zijn weduwe is nog tweemaal hertrouwd en stierf op 81-jarige leeftijd te 
Kampen. Zij hebben twee zoons gehad die beide jong gestorven zijn. De 
zaak zal dus niet zijn voortgezet. 

De financiele positie van Mylius blijkt uit het testament dat de archivaris 
van Kampen zo gelukkig was terug te vinden. Ret is gedateerd 6 nov. 1661 
en geopend op 19 febr. 1666. Mylius schonk aan Boven- en Buitenkerk 
ieder 2 goudgulden, benevens aan de armen 4 goudgulden. De twee kinderen 
van zijn zuster Elisabeth ontvangen elk 1000 caroli guldens evenals zijn 
neef Tillemannus. Tot universeel erfgenaam benoemt hij zijn broeder 
Johannes. Aangezien zij op huwelijkse voorwaarden gehuwd waren kreeg 
zijn vrouw het vruchtgebruik, hetgeen zij dus jarenlang gehad heeft. Toen 
zij hertrouwde en Kampen verliet zal de zaak opgeheven zijn. 

Als stadsapotheker wordt Mylius opgevolgd door Herman ten Holte, 
die al in 1660 onder de klanten van Mylius voorkomt. Typisch is, dat hij 
in zijn boek ook nog aantekening houdt van zijn vetweiderij van ossen, 
die hij in Zwolle kocht op de markt en later weer verkocht. Mylius was 
aan verschillende aanzienlijke en adelijke geslachten geparenteerd zoals 
blijkt uit zijn boek waarin hij o.a. noemt neef Hoedemaker, neef van 
Ingen, Oom Steenbergen, moei Witte, neef Riesewich en nicht ten Swegen. 

Clientele. De clientele van Mylius is volgens zijn boek te verdelen in 
de receptuur voor Kampens burgerij en zijn groothandel met zijn collegae 
in de omgeving. 

Van zijn receptuur zijn te noemen zijn leveranties aan het Heilige Geest 
gasthuis en aan de stad Kampen, waaronder in 1657: ,,25 cannen gediste
lierde wateren voor de quade locht aen Burgemeesteren, Predicanten, 
nieuwe Rentmeesteren, secretarien, sieckentrooster en Pestmeester gelevert 
de kanne tot 6 gl /150.-" en in 1664 de post: "Aqua Pestilentialis 
29 kannen /174.-". 

De pest, waaraan Mylius zelf ten onder zou gaan, teisterde reeds de stad. 
Voorts de posten op de bruiloft van Neff Hoedemaker in 1665 voor niet 

minder dan/89,55, een enorm bedrag voor die tijd, dat dan ookin gedeelten 
betaald werd. 
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"Een bruits marsepein, een koninck met een engelrei van 
34 gegoten besilverde engelen 

2 marsepeinen a 3 gl. 't stuck aen harte 
3 pond gecand, aranien a 36 st. 
3 pond gecand, stricken a 36 st. 
3 pond gecand. lamoenen a 36 st. 
3 pond gecand. abricosen a 2 gl. 
3 pond gecand. appelen en peren a 36 st. 
3 pond gecand. sucaden a 36 st. 
3 pond suckerde sausijsen 
2 pond besien vergult 
2t pond sucker caneel a 36 st. 
3 pond suicker noeten 
It pond suicker speck 
1 t pond suicker scapsnoeien 
Aen versierde bloemen op de marsepeinen 

somma 

/16.
" 6.-
" 5. 8.
" 5. 8.
" 5. 8.-

6.-.-
" 5. 8.-

5.8.-
" 6.-.
" 4.-.-
" 5. 8.-
" 6.-.
" 3.-.
" 3.-.-

6.13.-

/89.11.-" 

Nanninga Uitterdijk vermeldt nog dergelijke leveranties op de bruiloft 
van Jhr Mulert en Jhr toe Boecop, waar hij o.a. een verzilverde laurier boom 
en twoo versierde tulpen levert. 

Zijn particuliere practijk over de hele periode bedroeg ruim /6100.-; 
deze is echter niet volledig over de afzonderlijke jaren te verdelen. 

Belangrijker voor ons is echter zijn groothandel. De namen van de apo
thekers onder zijn klanten geeft Mylius achter in zjjn boek (p. 259): 
Coop Bootsman, burgemeester en apotheker te Blokzijl 
Gerret Engelen, apotheker te Deventer 
Hermannus Gelinck, apotheker in de Viesel te Deventer 
Arent Luickassen, apotheker te Elburg 
Johan Munter, apotheker te Elburg 
Pieter Tempel, apotheker te Hasselt 
Gerrit van Keiserswert, apotheker te Hasselt 
Hermanus ten Holten, apotheker te Kampen 
Petrus Woonen (peter Vene), stadsapotheker te Kampen 
Roelof Stenbergen, apotheker te Kampen 
Pieter Bodde, apotheker te Meppelt 
Nicolaes Egrnont, apotheker in Oldemarkt en vervolgens te Meppelt 
Frederic Wijnholt, apotheker te Steenwijk 
Henderick Voltenen, apotheker te Steenwijk 
Jan Talen, apotheker te Vollenhove 
Jan Boumester, apotheker te Vollenhove 
Andreas Swane, chirurgijn (apotheker?) te Zwolle 
Jacob Hessels Optluyt, apotheker in de goude roosekrans in de Diesestraat 

te Zwolle 
Dieck Rouse, apotheker te Zwolle 



PLAAT I 

-, 





Naam Woonplaats/ 1655 I 165611657 1658 I 1659 1660 1661 / 1662 / 1663 1664 1665 1666 

Luickassen Elburg - - 11,75 9,50 12,25 11,45 12,60 16,75 5,20 11,80 12,- -
Middelhuysen Zwolle - - - - - - - - - 25,55 - -
Swane Zwolle - - - - - - - 7,- 34,20 37,95 49,58 -
Bootsman Blokzijl - 76,90 1 128,13 88,40 1 100,58 105,03 108,58 59,50 65,66 72,60 25,25 8,15 
Engelen Deventer 52,15 18,40 79,93 35,85 43,53 - 25,15 150,70 98,63 57,20 22,60 -
Wijnholt Steenwijk - - - - 50,25 60,80 8,30 - - 2,35 - -

Keiserswert Hasselt - - - - - 11,90 8,90 - 0,90 - 6,50 -
ten Holten Kampen - - - - 5,91 1,65 6,29 2,13 - - 1,60 -
Voltelen Steenwijk - - 3,20 7,- - - - - 32,85 - - -
Gelinck Deventer - - - - - - - - - 104,40 87,65 48,55 
Herincks Munnikezijl - - - - 17,90 - - - - - - -
Talen Vollenhove - - - - - - - - - 13,55 4,35 -
Smecking Amsterdam - - - - - - - - - - 5,83 -
Boumester Vollenhove - - - - - - - - - 22,- 16,33 -
Munter Elburg - - - - - - - - - - 2,10 -
Hessels Optluyt Zwolle - - - - 13,37 5,23 51,30 163,15 37,65 201,85 - -
Egmont Oldemarkt - - - - - - - - 51,-2 43,30 22,85 -
Tempel Hasselt - - - 44,15 5,7:- 3,50 - - 12,85 23,60 2.50 -
Bodde Meppel - - - - - - - - - 37,37 15,40 19,93 
Stenbergen Kampen - - - - - - - 35,60 25,38 37,98 11,83 -
Rouse Zwolle - - - - - - 61,70 16,88 48,66 54,88 20,95 -
Mylius Zwolle - 28,85 105,50 53,05 20,50 72,28 82,73 37,50 95,10 - - -

52,15 I 124,15 328,51 I 237,95 270,04 271,84 I 365,55 489,21 508,08 I 746,38 307,32 76,63 

1) Op p. 22 V
O wordt vermeld 1656 diversche 201-1-12, 1658 diversche 130-10-8 zodat de leveranties aan Bootsman waarschijnlijk groter 

geweest zijn. 
2) Te Meppel. 
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Albertus Middelhuysen, apotheker te Zwolle 
Jacob Smecking in de Heerenstraat in de Pellicaen te Amsterdam en 
Eeuwe Herincks te Munnekeziel in Vrieslant 

Hieruit leren we dus een aantal apothekers kennen in plaatsen waarvan 
we niet wisten dat er in die tijd een apotheek was, zoals in Blokzijl, Steen
wijk, V ollenhove, Hasselt en Meppe1. Zelfs zijn er twee apothekers naast 
elkaar in Steenwijk, Hasselt en Vollenhove. 

De groothandel van Mylius bedroeg in de elf jaren die in dit boek begre
pen zijn /3777,81, dus belangrijk minder dan zijn detailpractijk. 

Deze groothandel is weI volledig per klant en per jaar te specificeren, 
waarvan de tabel op bIz. 5 het resultaat weergeeft. 

De bedragen zijn omgerekend in guldens en centen, evenals in de hierna 
volgende prijscouranten. 

We zien hieruit een duidelijke stijging van de omzet van 1655 tot 1664 
van/52,I5 (1 klant) tot/746,38 (15 klanten), waarna in het sterfjaar van 
Mylius een sterke dating intreedt en het jaar daarop nog slechts aan drie 
klanten voor een totaal van / 76,63 geleverd wordt. 

Geneesmiddelen. In het boek komen in totaal 483 geneesmiddelen voor, 
waarvan er 407 door Mylius verhandeld zijn en 76 slechts in de prijslijsten 
achterin het boek voorkomen. De 407 geneesmiddelen, door Mylius ver
handeld, zijn te verdelen in 274 plantaardige, 25 dierlijke, 30 delfstoffelijke 
25 chemische en 53 samengesteide. Van de 76 slechts in de prijscouranten 
genoemde zijn er 65 plantaardig, 6 dierlijk, 3 delfstoffelijk, 1 chemisch en 
1 samengesteld. 140 artikelen komen niet in de prijslijsten voor en zijn in 
de tabel niet opgenomen daar er toch geen vergelijking mogelijk is aangezien 
de inkoop ontbreekt. 

plant-
dierlijk delfstof chemisch 

samen-
totaal aardig gesteld 

verkoop 274 25 30 25 53 407 
prijslijsten 65 6 3 1 1 76 
totaal 339 31 33 26 54 483 

Van de dierlijke geneesmiddelen zijn te noemen Mumia (murnmie), 
01 scorpioni (olie van schorpioenen), Pulmo Wulfis (long van een wolf), 
Axsung Hird, Sanguis Hirci (vet, resp. bloed van een bok) en 01 Vulpinum 
(olie van aardwormen). 

De chemische geneesmiddelen bestaan voornamelijk uit enkele metaal
verbindingen (antimoon, koper, ijzer, kwik), wijnsteenproducten en 
anorganische zuren als: 

01. vitrioli, spir vitrioli, spir sulphuris (zwavelzuur) 
spiritus salis (zoutzuur) 
spiritus nitri (salpeterzuur) 
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ijzerzouten: crocus Martis, vitriolum com. (ijzersulfaat) 
koperzouten: viride Eris (kopergroen), vitriolum ciprian (kopersulfaat) 
zinkverbindingen: nihili album (zinkoxyde), Vitriolum album (zinksulfaat) 
kwikzouten: mercurius sublimatus (sublimaat), mercurius dulcis (calomel) 
loodverbinding: plumbum ustum 
antimoonzouten: antirnonium praecipitatum 
alurniniumverbinding: alumen ustum (gebrande aluin) 
wijnsteenverbindingen: tartarus albus (wijnsteen), cristalli tartari (cremor 

tartari), sal tartari (kaliumbicarbonaat), tartarus vitriolatus (kalium
sulfaat). 

Tenslotte dient hier nog genoemd te worden: aqua fortis. 
De samengestelde geneesrniddelen zijn te verdelen in Confecten (3), 

Conserven (5), stropen (7), zalven (4), condita (7), waaronder geconfijte 
oranjeappelen, gember, alantwortel, amandelen, koekjes (2) o.a. Trochisci 
Viperis (koekjes van addervlees), pleisters (6), extracten (2), aromatische 
wateren (5), rob (1), zouten (2), species (1), massa pillularum (1), pooders (3) 
en opiaten (4) waaronder theriak, rnithridaat en requies puerorum. 

Ret enige samengestelde geneesrniddel, dat in de prijslijsten voorkomt 
en niet door Mylius verhandeld werd, zijn de geconfijte citroonen. Deze 
groep van geneesrniddelen zal Mylius dus weI zelf vervaardigd hebben, 
evenals een deel van de chernicalien. Hiermede is hij dus tevens fabrikant. 

Dan zijn er nog enige verse kruiden: carduus benedictus (gezegend distel
kruid), marssche veronica (mersch = beemd), scabiosa, groen scolopen
drium (tongvaren), alsem en centaurie. Deze kan hij zelf verbouwd hebben, 
maar evengoed van kruidenzoekers gekocht hebben. Voor eigen cultuur 
had hij een tuin, waarvan bij in zijn boek de inrichting tot een bedrag van 
f 608,- vermeldt. Uit zijn boek blijkt weI een rij sierplanten, die bij als 
"bloemen ant padt van de rechter hant af" noteert. Het zijn: 

Arum, een root gewas als wijn druiven, 
Thlapsi ofte vrouen spiegelstroo, (boorenkers), 
stramonia, een boomgewas, 
flos solus major 
alicea venetia, soo mennich dach soo mennich bloom (sigmaertscruyt) 
lupinus major 
flos africanus in een podt te verplanten 
pomum amorus apelen der liefde (gulden appelt), 
amarantus hooch purper coleur, . 
lupinus flo lutio, 
roode en swarte boonen, 
narstursium indicum poot, 
papaeve corniculatum flo: lutio (gehorende heul), 
mirabilis peruviant (jalappe). 
Hier moge ook zijn enorme handel in rozen genoomd worden: 
in 1658: 1300 Province roosen a 14 st. de 1000 

1659: 1500 Province roosen a 14 st. de 1000 
1663: 2500 roosen 
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1664: 4000 roosen en 300 knoprosen 
1665 : 10 1 00 roosen en 1000 knoprosen 

tesamen meer dan 20.000 stuks. Het is echter weer niet te zeggen of hij 
deze kocht of zelf kweekte. 

Vervoer. Hoe Mylius zijn goederen naar zijn clientele buiten Kampen 
kreeg, blijkt ook uit zijn boek. In de kant staan aantekeningen over vervoer 
en betaling, zoals: 

Ronse hier selve met syn knecht gewest en gecoft. 
Door de knecht gehalt. 
Door Monsr. Bootsman vrou hier sels synd bestelt. 
Hier te Kampen selfs ontfangen. 
Door mijn knecht gesonden. 
Door de soon gehaelt. 
Naar Deventer verzond hij per schipper, wat ook moeilijkheden ople

verde "dat niet gesonden, om daer lange geen gelegetheit viel". 
De bestelling ging dus ook persoonlijk of met een briefje, zoals er een 

in het boek ligt (afb. 1). 
Emballage was voor rekening van de koper en wordt trouw opgevoerd. 
Afrekening yond plaats wanneer zij eens in Kampen kwamen. 

Maten en gewichten. Als gewichten treffen wij aan het pond van 16 ons, 
het ons verdeeld in 2 lood. Daarnaast het medicinale pond van 12 ons, 
verdeeld in onzen, drachmen en scrupels. 

De opgave van de prijseenheid geschiedt veelal in 1/6 ponden, een eenheid 
die ik niet thuis kan brengen en niet slechts hier voorkomt. B.v. aloes een 
half lb a 8 st. = 1 - 4 -. Daarnaast komt de normale verdeling in 12 en 
16 voor. Het medicinale pond wordt voor specifieke geneesmiddelen 
gebruikt, als sarsaparilla, turbith, opium, succus, aloe en jujubin. Naast 
deze gewichten komen eenheden voor als mengel en kan; oort en stuiver; 
riste en bos. 

De prijzen worden opgegeven in guldens, stuivers en duiten; hiernaast 
wordt bij een aantal geneesmiddelen een opgave in ~ = 0.30 gulden gedaan 
Enkele prijzen worden per 1/4 pond opgegeven. 

Leveranciers. Enkele malen komen bij de leveranties aan coUega's ook 
zendingen in omgekeerde (ichtingen voor. Zo levert: 

Eewe Herincks tot Munnekeziel in Vrieslant: 
34t lb hoenich a 2t st. in 1659 
Jacob Hessels te Zwolle: 
40 lb groene centauri a 3 st. in 1659 
7 lb semen amethi a 6 st. in 1662 
Op p. 1 vermeldt Mylius: van Deventer ontvangen: 
41 lb pulegiulll a 7 st. 
10 lb centauria a 7 st. 
In 1664 levert Roelof Stenbergen 
5t lb syr violarum a 32 st. 
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Belangrijker echter zijn de prijslijsten achter in zijn boek. Nanninga 
Uitterdijk neemt aan, dat dit de prijzen zijn waarvoor hij in 1659 in het 
groot leverde. Naar ruijn mening is dit niet juist, maar zouden het prijs
lijsten zijn van zijn leveranciers, waarvan hij er onder aan de eerste lijst 
een noemt, namelijk Jan Pauw, drogist naest de brouwerij van de Swaen 
in de Vergulde pauw. Jan Pauw was inderdaad drogist op de N.Z. Achter
burgwal te Amsterdam en overleed aldaar in 1661. Wanneer men n.!. de 
prijzen van hetzel/de jaar uit zijn leveranties ernaast zet, dan zijn deze 
bijna altijd hoger. In de tabel (bijlage 1) komt dit zeer duidelijk uit, wanneer 
men zich zorgvuldig tot hetzelfde jaar bepaalt. Bovendien behoeft Mylius 
zijn goederen niet uitsluitend van deze leveranciers betrokken te hebben 
en kan hij ze elders goedkoper gekregen hebben. 

De tabellen zijn in de volgorde gegeven zoals ze in het boek voorkomen. 
Synoniemen en Nederlandse namen in het boek voorkomende, zijn tussen 
haakjes bijgevoegd. In de tweede prijslijst van 1659 zijn wijzigingen aange
bracht, die als tweede getal opgenomen zijn. 

Marktprijzen. Wanneer wij nu de prijzen van Mylius met de markt
prijzen van de Amsterdamse beurs willen vergelijken treft het helaas 
ongelukkig, dat uit de periode van het boek van Mylius slechts twee prijs
lijsten bewaard gebleven zijn en weI die van 1 Dec. 1664 en van 26 Oct. 1665. 

Uit de jaren dat we dus over de inkoopsprijzen van Mylius beschikken 
hebben we geen marktprijzen ter vergelijking. WeI kunnen we dus de gemeen
schappelijke artikelen uit de verkoop van Mylius en de prijslijst van de 
koopmansgoederen vergelijken, waarvan de volgende tabel het resultaat is: 

artikel 
marktprijs Mylius marktprijs .! Mylius 
1 Dec. 1664 1664 26 Oct. 16651 1665 

benzoe 1,80- 2,30 3,- 1,80- 2,30 3,-
cardamom 1,60 2,- 1,85- 1,90 2,-
coculus 0,75- 0,80 1,20 - -
colosint 1,- 1,30- 1,40 1,40- 1,50 1,40- 1,50 
galanga 4,25 3,50- 4,- 4,25 5,-
gum tragacanth 0,50- 0,70 1,20 - -
lapis bezoard orient 18,-;20.- 28,- - -

" " 
occident 6,- 8,- - -

manna 0,60- 1,50 1,-; 2,- 0,80- 2,10 2,20; 2,40 
olibanum 0,45; 0,90 0,80 0,45; 0,90 0,80; 1,-
rhabarber elect 2,50; 4,- 3,-; 5,- 2,50- 4,25 6,-; 8,-
franse safferaen 14,- ;18,- 20,- 16,-;18,- 2,- ons 
rad salsaparilla 1,- ; 1,20 2,-; 2,50 - -
rad. zeduaria 0,80 ; 0,90 1,60; 2,- 0,80; 0,90 1,60 
sena 0,65 ; 2,10 1,-; 2,- 0,70; 1,10 1,80 
seversaet - - 0,85; 1,50 1,50 
turbith 1,80; 1,90 3,50; - -
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Evenzeer zouden we nu willen vergelijken met detailprijzen uit dezelfde 
jaren. Het is echter zeer moeilijk hiervoor gegevens te vinden. Nederland 
heeft door de vrije vestiging voor de apotheek weinig taxen gehad. De 
enige taxe die in aanmerking komt, is een armentaxe van Leiden uit 1665. 
Van de 24 vergelijkbare artikelen lopen de prijzen te zeer uiteen zoals uit de 
volgende tabel blijkt: 

artikel Mylius 1665 Leiden 1665 

Aloe 2,10 ;3,60 3,50 
Amygdalae 0,40 ;0,80 0,325 
Argentum vivum 1,90;2,10 2,-
Cantarides 0,20ons 2,10 Ib 
cardamom 2,-lb 4,501b 
crocus anglic 3,- ons 36,-lb 
flor chamomillae 0,30 0,45 
fol sennae 1,- 1,70 
gummi ammoniaci 2,40 1,60 

elemi 2,40 1,50 
succus liqueritiae 0,60 0,80 
manna 2,20;2,40 2,30 
mastix 2,- 3,-
myrrha 2,- 3,60 
olibanum 0,80;1,- 1,-
rad gentiana 0,40 0,375 
rhiz iridis 0,40 0,45 
rhabarb 6,-;8,- 11,-
scammonium 12,- 12,-
sem staphisagriae 1,50 0,50 
spermaceti 2,50ons 3,15 Ib 
swavel 0,15 0,125 
tamarinde 0,85 0,475 
therebinth venet 3,- 0,70 

Conclusies. Al is dan geen volledige vergelijking der prijzen mogelijk 
door het ontbreken der marktprijzen uit de betreffende jaren en door het 
gebrek aan taxen, het boek van apotheker Mylius blijft van grote waarde 
voor de geschiedenis van de pharmacie. Het geeft niet slechts een aantal 
groothandelsprijzen uit een tijd waar we die niet kennen, maar ook een 
beeld van een apothekersbedrijf uit die jaren, een kijk op de apotheker in 
de stad als groothandelaar voor de omgeving en een aantal gegevens over 
apotheken in andere kleinere plaatsen waarvan weinig bekend was. Misschien 
zal het eens door de ontdekking van de prijscouranten uit 1659 en 1660 
ook zijn waarde voor de prijsgeschiedenis vergroten. 
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2. HET DEBITEURENBOEK VAN ANTHONI D'AlLLY, 1819-1820. 

Boek. Ret boek is door mij het eerst beschreven in het gedenkboek 
voor Brocapharm 1). Daar was echter niet de geschikte plaats voor publi
catie van de uit het boek samengestelde prijscourant. 

Ret boek is het oudst bekende koopmansboek van een Nederlandse 
pharmaceutische fabrikant en groothandelaar na de industrialisatie. Ret 
is drie jaar ouder dan het oudst bekende Duitse boek, namelijk dat van de 
firma Koch te Oppenheim, dat door Vershofen beschreven is 2). 

Persoon. Anthoni d' AiUy (1766-1825), apotheker te Amsterdam, had 
het bedrijf per 1 januari 1799 overgenomen van zijn leermeester Theodorus 
Petrus Schonck (1736-1812) die als oprichter beschouwd mag worden. 
Schonck verplaatste in 1776 zijn zaak naar het bolwerk aan de Zaagmolen
poort. Rij heeft hier een kapitale stenen woning van 50 bij 65 voet laten 
zetten en een daarbij gelegen en annex getimmerde scheikundige werkplaats 
met een gemetseld fomuis en stookplaats. Om het huis en de op het bolwerk 
staande molen "de Kat" liet hij een zeer fraaie tuin aanleggen, waarin 
voorts loodsen, bergplaatsen, hokken, broeiramen, zitbanken en een 
tuinhuis stonden. 

Na een leertijd te Delft, Raarlem en Amsterdam doet Anthoni d'AiUy 
aldaar zijn apothekersexamen op 4 mei 1790. In 1791 huwt hij met Johanna 
van Ketwich, dochter van een groothandelaar in drogerijen en verfwaren 
te Zwolle. Zij overleed reeds op 7 november 1804, hem nalatende acht 
kinderen. Hij hertrouwde te Amsterdam 9 maart 1806 Anna Maria Scalogne. 
D'AiUy heeft eerst een apotheek gehad aan de Raarlemmerdijk, wordt 
echter 12 febr. 1793 bij onderhands contract opgenomen in de zaak van 
Schonck. 

Bedrijf Wat de werkzaamheden van de firma d' Ailly betreft is weinig 
meer bekend. Er moet een gedeelte van een prijscourant in handschrift 
van 1799 bewaard zijn, dat ik echter niet meer in handen kon krijgen 
(misschien identiek met de inventaris uit datjaar die ik in een latere bijdrage 
hoop te behandelen). 

Gelukkig echter bestaat nog het debiteurenboek over de jaren 1819-'20, 
waaruit enerzijds een prijscourant van de verkochte artikelen op te stellen 
is met de hoeveelheden die afgeleverd zijn, anderzijds een beeld van zijn 
clientele te krijgen is. Deze prijscourant wordt in bijlage 2 in extenso 
afgedrukt; aan het einde is nog een lijstje toegevoegd van de in 1820 nieuw 
opgevoerde artikelen, met omzet en prijs (bijl. 3). 

Het blijkt een gemengd bedrijf geweest te zijn waarin, naast groothandel, 
levering van geneesmiddelen op recept aan particulieren plaats vond. De 

1) D. A. Wittop Koning: N. V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v.h. 
Brocades Stheeman en Pharmacia 1800-1950. Haarlem 1950. 

2) W. Vershofen: Die Anfiinge der chemisch-pharmaceutischen Industrie. 
Berlin/Aulendorf 1949/52. 
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omzet in guldens voor beide jaren, onderverdeeld naar deze rubrieken is 
als voIgt: 

1819 1820 
particulieren 893,80 1120,73 
instellingen 1644,11 1651,-
groothandelaren 1163,47 791,59 
detaillisten 11930,57 9405,05 

totaal op rekening 15631,95 12968,37 
contant 1674,60 1835,-

totaal omzet 17306,55 14803,37 

De instellingen waren de diaconie en het weeshuis van de Waalse Gemeen
te, het aalmoezeniersweeshuis en 's-lands kabinet voor natuurlijke historie. 

Het aantal afnemers in elke rubriek is als voIgt: 

1819 1820 
particulieren 45 44 
groothandelaren 13 11 
instellingen 4 3 
detaillisten 146 145 

208 203 

Onder deze detaillisten bevinden zich minstens 78 resp. 79 apothekers, 
1 medicus en in 1820 1 chirurgijn. Van deze 208(203) afnemers waren 67 (65) 
buiten Amsterdam gevestigd, waaronder 2 groothandelaren en rninstens 
26 (33) apothekers. 

Het aantal verhandelde artikelen is als voIgt onder te verdelen: 

1819 1820 
simplicia 20 31 
chemicalien 135 145 
galenica 198 230 

totaal 353 406 

verbandstoffen 1 
utensilien, glaswerk etc 16 

353 423 

De hierin voorkomende simplicia waren meestal nog tot een bepaalde 
graad van fijnheid gebracht, dus bewerkt. Zuivere groothandel komt dus 
practisch niet voor. De prijzen waren berekend in guldens, stuivers en 
penningen, behalve voor 's-lands kabinet voor natuurlijke historie, waarvoor 
in guldens en centen berekend is. Het gewicht was het medicinale pond, 
verdeeld in 12 ons, onderverdeeld in 8 drachmen. 



Afb. 2. Interieur van de apotheek van A. d'Ailly te Amsterdam (1818). 

Schilderij van J. Jelgershuis Rzn. in het Rijksmuseum te Amsterdam. 



Afb. 3. " Stoockhuys" van de apotheek van A. d'Ailly te Amsterdam (1818). 
Schilderij van J. Jelgershuis Rzn. in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
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Hoe het bedrijf er in deze tijd uitgezien moet hebben tonen ons de twee 
interieuren, geschilderd door J. Jelgershuis Rzn, die zich thans in het 
Rijksmuseum bevinden (zie afb. 2 en 3). In het Ned. Hist. Medisch Phar
maceutisch Museum bevinden zich dezelfde afbeeldingen in waterverf. 
Anthoni d'Ailly komt er met zijn beide zonen op voor. Deze beide zoons 
werden op 23 januari 1823 in de firma opgenomen, die dan de naam draagt 
A. d'Ailly en Zonen. Anthoni d'Ailly overleed te Amsterdam op 6 juni 1825. 
De oudste zoon Anthony Johannes d'Ailly werd geboren te Amsterdam 
10 juni 1793. Hij werd evenals zijn vader apotheker (13 sept. 1819). Na het 
overlijden van zijn vader werd hij met zijn broer eigenaar van de zaak. 
Anthony Johannes was in wetenschappelijke kringen een zeer geziene 
figuur. In 1835 werd hij benoemd tot lid van de Comrnissie van Genees
kundig Toevoorzigt, in 1842 als oorste Nederlandse apotheker lid van de 
Pharmacopoocommissie voor de eerste uitgave (1851). V66r dien was de 
pharmacopoo altijd uitsluitend door medici samengesteld, nu, op verzoek 
van de Nederlandse pharmaceuten, op voordracht van Prof. Gerrit Jan 
Mulder werd d'Ailly hierin benoemd als vertegenwoordiger van de practi
sche pharmacie. 

In zijn laboratorium en in dat van de Amsterdamse apotheker Nieuwen
huys werd in 1827 hier te lande voor het oorst de kinine op grotere schaal 
uit de kinabast bereid. 

Anthony Johannes d'Ailly overlood in 1851. 

Marktprijzen. Posthumus 1) gooft in zijn boek aan, welke bronnen te 
gebruiken zijn voor marktprijzen, wannoor de lijsten van de Amsterdamse 
beurs opgehouden zijn te verschijnen. Hiervan komt voor de door ons 
behandelde jaren 1819/,20 slechts in aanmerking het Amsterdamse Beurs
blad, dat van 28 aug. 1818-31 dec. 1823 in de Koninklijke Bibliothook 
berust. Aan dit exemplaar ontbreken ook nog de oorste 13 nummers van 
1819. De oogst hieruit is niet groot, maar gooft weI oon typisch beeld van 
de handel in drogerijen vlak na de Franse tijd, na het continentale stelsel. 

Meestal wordt volstaan met berichten als "Droogerijen zijn flaauw en 
niets passoorende". Een aantal veilingen wordt aangekondigd waarin de 
volgende artikelen verkocht zouden worden: 

colla piscium (vischlijm), pokhout, Rad Serpentaria Virginiae (Virgini
aanse Slangen wortel), Radix China (China worte!), Radix Galanga 
(Galigaan wortel), Cassia Lignea Vera, Cort China (Kinabast), Magnesia, 
Gom Bdellium, Elerni, Euphorbium, Copal, Scammonea, ingelegen 
Tamarinde, Fel Vitri, drop, half geschilde rhabarber, Terra japonica 
(Catechu), aloe, gom dragant (tragacanth), Sang Draconis (drakenbloed), 
Semen Cinae (Wormkruid), Cort. Granator (Granaatbast), Flores Sulphur 
(bloem van zwavel), Gom Kino, mentha piper (pepermunt), gom sandrac, 
sem senaebarb, Lign. Sassafras, Ricinus (olie), Cajapothi olie, Cort Angus
tora, Simaruba, Cortex Winteranus (witte kanool), Senega, gom Benzoin 

1) N. W. Posthumus: Nederlandsche Prijsgeschiedenis I, Leiden 1943. 
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(ben zoe), Cort Cascarilia, Rad Rathaniae, Sem. Ricini (Wonderboon), 
Sacharum Saturni (loodsuiker), Manna caneliata, Manna sicil, Sal Amoniac 
vol. (salmiak), Gom arabicum, Sal Polichrestum. 

Enkele malen worden prijzen vermeld en weI: 

1819 

6 Mrt. curcuma heele 
gemalen 

5 Mei Aloes 
Borax 
Kamfer 

/20.- a 21.- 2 Nov.f17.- a 19.-
/22.- a 23.- /19.-
12 st. pond 
19 
33 

" lange peper 7 
Castor(eum): canad(ense) 

(bevergeil) /30.- " 
chineese caneel 26 st.-23 st. 

10 Aug. Kwik 27 a 28 st. 
Loodsuiker 
saffer(aan) 
sterk water 
vitrioololie (sterk 

zwavelzuur) Engelse 
vitrioololie Franse 

2 Nov. wijnsteen witte 

" 
roode 
graauwe 

zwavel geraffineerd 

15 st. 
24 a 36 st. 
12 a 20 st. 

3 a 3! 
2! a 21 
/42 a 45 
/28.-a 36.
/30.-a 32.
/9.-

Ook een marktbericht van 18 juli 1820 is nog vermeldenswaard: 
"Borax is aanhoudend in prijs gedaald, doch is op 't oogenblik tot staan, 

en belooft eenigsints verbetering. Cantharides (Spaanse vliegen) zijn niet 
overvloedig. Chineesche Kaneel is thans zonder vraag. Cort. Cascarilla 
is zeer laag in prijs en tamelijk gezocht. Cort. China is voor het algemeen 
prijshoudend, fijne kwaliteiten gewild, ordinaire en rniddelsoorten niet 
zoo aangenaam; Regia is aangenaam de voorraad niet abondant en veelal 
in vaste handen; Rubra schaars en prijshoudend, eerste kwaliteit zeer 
aangenaam en tusschen soort moeyelijk te plaatsen, Opium schaars en 
prijshoudend, van Radix Angelica is bij deszelfs lage prijs weinig voorraad, 
insgelijks valt ditzelfde, wat de prijs betreft, aangaande Radix China en 
Galanga aan te merken, hoezeer de voorraad overvloedig is. Rhabarber is 
billijk in prijs, fijne kwaliteit is niet veel voorhanden, van tamarinde is 
onze markt overvoert en heeft een lagen stand." 

Makelaardij in geneesmiddelen. Gezien de geringe oogst aan markt
prijzen is het misschien nuttig hier te geven wat we aan makelaarsprijzen 
uit die tijd gevonden hebben, al zijn die dan rnisschien niet volledig verge-
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lijkbaar. Een oude makelaarsfirma in "droogerijen en fijne werkhouten" 
is G . de Vries en Zonen te Amsterdam. De zaak gaat terug op Gerrit de 
Vos, zoon van de apotheker Daniel de Vos. In het gedenkboek, uitgegeven 
ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan in 1950 1), vinden we enkele prijzen 
uit de betreffende jaren en weI: 

kina 14 Ned. ponden voor /56.- in 1824 d.w.z. /4.- per Ned. pond 
opium 12i Ned. ponden voor /400.- in hetzelfde jaar, d.w.z. /16.

per Ned. pond. 
De firma d'Ailly komt in dit boek in 1824 onder de klanten v~~r. 
Uit een tweetal courtage-rekeningen voor d'Ailly en Zoonen over 1825, 

resp. van de makelaars J. Steenhoff en Hendr. in den Berken, zijn de vol
gende prijzen af te leiden: 

Aloe / 0,65 kg 
Castoreum syb " 65.- ons; 83,50; 90.-

can " 32,- ons 
China royal 7,05 8,50 

fragm. 
" 

5,- 6.-
Colla Piscum 

" 
9,50 pond 

Cort. Cascarillae 
" 

2,80 pond 
Cryst Tart(a)ri 

" 
1,14 - 1,12 pond 

Folia Sennae alex 23.- 10 kg 
Grana Tillae 

" 
4.- pond 

Gummi arab 
" 

3.-
fragm 2,50 

" 
Guajac 1,60 

" 
Myrrhe 1,80 - 2.-

" Lapis Hematit (bloedsteen) 
" 

0,95 
" Manna canel 2.-

Muscus 26.- ons 
tonq 8,50 ons 

Nux vomica (braaknoot) 0,30 pond 
01 Caryophyll (kruidnagelolie) " 29,- " Opium " 26,- " or Laurin 1,45 
Radjalap 2,85 
Sacch Lactis (melksuiker) 0,80 
Semen Cinae " 18,- 10 kg 
Succus Liquirit (drop) 1,- it 1,05 pond 

Door vergelijking met de prijzen uit de tabel blijkt dat meestal met het 
pond het medicinale pond bedoeld zal zijn, terwijl de onzen van 100 gram 
zijn. 

De makelaars verleenden ook hun bemiddeling bij de verkoop van 

1) G. de Vries en Zonen 1775-1950. Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 175-jarig bestaan van de Vennootschap. Amsterdam 1950. 
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d'Ailly en Zoonen. Een prijs namelijk die voor: Sulphas Quinini voIgt 
hieruit voor 1825 nl. /47,- ons (van 100 gram) of 14,5-16 gulden per 
med.ons. 

Groothandel. In verschillende plaatsen vinden we dergelijke groot
handelende apothekers1). Ik noem hiervan: 
Willem Brocades te Meppel ± 1800; deze firma komt in het debiteuren
boek v~~r. 

P. J. de Bosson te Dordrecht 1816. 
David Veen te Haarlem 1822. 
Gijsbertus van Scherpenzeel te Schoonhoven 1826. 
A. M. en C. Pluygers te Rotterdam 1840. 
A. P. Bloemen te Sneek 1834. 

In Amsterdam waren behalve D'AilIy en Zonen nog andere apothekers
groothandelaren zoals: 
Petrus Alma 1799. 
Teunis Mastenbroek 1797. 
Gerard Fred. Philips 1813. 

Deze drie zijn later door fusie in d'Ailly opgegaan. 
Uit de bovenstaande courtage-rekeningen van 1825 leren we nog: 

1. Wed Dk Smith Zn en Comp, in drogerijen en specerijen, die 
reeds in 1776 bestaat. In 1819/20 levert d'Ailly haar alcohol, in 1825 koopt 
hij verschillende artikelen van deze firma, namelijk: Colla piscum, Cortex 
sassafras, gummi mirrhae, Ipecacuana (braakwortel), Muscus Tonq en 
Oculi cancrorum (kreeftsogen). 

2. Nibbrig en Rouffaer, in drogerijen, verfwaren en Noordwijker 
kruiden; ook Nibbrig en Haakman en Gebr. Rouffaer komen v~~r. De 
eerste ontvangen in 1819 en '20 verschillende artikelen tot belangrijke 
bedragen van d'Ailly, de tweede levert in 1825 aan d'Ailly: Cort Cascarilla, 
Cryst Tartari, Gum Guajac, Resina Pini en Opium. 

Nog een andere comb ina tie, namelijk Rouffaer en Beyer, ontvangen in 
1819/,20 goederen van d'Ailly en leveren hem in 1825 Manna Canel en Aloe. 

3. Van Voorst en Andriessen, in chemicalien, mercurialien, sterk 
water en drogerijen. Zij ontvangen eveneens in 1819/'20 goederen van 
d'Ailly en leveren in 1825 Saccharum Lactis, Scamonie, Sennae alex en 
Succus Liquirit. 

4. Abraham Verhamme rectificeert in 1819 01 Menthae Crispae voor 
d'Ailly en koop in 1825 Suif Chinini. Hij levert d'Ailly in 1825 kinabast 
(fragm China royal). 

5. Van Enst en van Dijk, in drogerijen, Heerengracht. Levert aan 
d'Ailly in 1825 Castor Canad; Cast Syb. Fragm. China, 01. caryophulli, 
01. Laurin en Semen Licopodi, d'Ailly levert hem in 1819 enkele artikelen. 

1) D. A. Wittop Koning: De geschiedenis van de groothandel in geneesmiddelen. 
Pharmaceutisch Tijdschrift voor Belgie, 1954 no. 7. 
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6. G. Dommer en Compo die in 1819 soda betrekt van d'Ailly en 
in 1825 aan hem levert Lap hematit en Nux vomica. 

7. I. H. Aisteede, Heiligeweg, ontvangt in 1819 Liq Anod Hoffmanni, 
Spiro Nitri dulc, Aether acet en levert in 1825 Cort Chinae Royal, Muscus 
en Muscus Tonq. 

8. Erve H. F. Thyssen Dkzn., levert in 1825 kinabast en ontvangt 
in 1819 enkele goederen van d'Ai11y. 

9. H. Jansen, levert Cryst Tartari en ontvangt Sulph Chinin, beide 
in 1825. 

10. H. in den Berken, makelaar, levert kinabast en ontvangt kinine. 
Verder komen in de courtage-rekeningen nog een aantal namen van 

leveranciers voor die in het debiteurenboek ontbreken en wei: 

J. Hooyel 
D. M. C. Watering 
M. Kooy Bzn 
P. I. Staedel (makelaar) 
Wed. P. van Veen en Zn. 
Louis Bienfait soon 1) 
J. van Aaken 
H. Hesselink 
D. Heineken 
Wed. van der Weel 

levert 

" 

Rad Jalap 
kinabast en zwavel 
rhabarber 
kinabast 
kinabast 
kinabast 
myrrhe 
grana tillae 
succus liquiritiae 
kina bast en arab gom. 

In deze courtage-rekeningen van 1825 alleen al vinden we levering van 
1 kas, 4 kisten, 12t kg en 480 pond kinabast aan d' Ailly en aflevering van 
164 ons kinine door hem. 

Voorts dient vermeld de levering van strychnine en kinine aan Buiten- en 
Binnengasthuis. De prijs van de kinine schommelt tussen 14,5 en 16 gulden 
per ons in 1825. 

Groothandel-fabrikant. Vershofen constateert reeds, dat de vroege 
chemische/pharmaceutische fabrieken geen alomvattende bedrijven waren, 
maar slechts een beperkt aantal producten maakten, waarvoor zij een 
voordelige bereidingswijze hadden. Vervolgens, om aan de vraag van hun 
afnemers te kunnen voldoen, vulden zij hun collectie aan met door anderen 
vervaardigde producten en hiermede werden zij groothandelaar-fabrikant. 
Ook d'Ailly voert in 1819/20 een groot aantal producten die hij zelf gemaakt 
zal hebben, in het bijzonder galenische preparaten als extracten, tincturen 
enz., maar daarnaast voert hij door anderen vervaardigde producten. Zo 
stonden de verschillende firma's in een soort ruilhandel, zoals uit de cour-

1) In het gedenkboek van deze firma: "De geschiedenis van het Amsterdamsche 
Handelshuis Louis Bienfait en Soon" van de hand van A. W. Wichers Hoeth, 
Hilversum 1941, komt als enige opmerking over de handel in drogerijen een 
beschrijving van een bocaal voor, waarop vermeld ,,'t groeyen en bloeyen van 
Welgelegen, Cardamonum, Balsam, Copahu, Manna, Myrrha, droguerie". 
ECON.-HIST. JAARBOEK XXVII 2 
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tagerekeningen hier en daar al bleek. Veel duidelijker spreekt dit echter 
uit het contact met de Duitse firma Koch, waarvan Vershofen reeds melding 
maakt. Vershofen constateert reeds de levering van kinabast door d' Ailly 
aan Koch, en omgekeerd van de daaruit bereide kinine door Koch aan 
d'Ailly. Ik prijs mij gelukkig, dank zij de grote medewerking van apotheker 
Kerstein uit Rameln, die het oudste boek van Koch te mijner beschikking 
wist te krijgen, uitvoeriger in te kunnen lichten over dit interessante contact. 
Ret boek begint met oct. 1825, maar het contact is van ouder datum, want 
de creditzijde opent met een tegoedpost uit een voorgaand boek. d' Ailly 
levert Koch voornamelijk kina bast, waarvan de hoeveelheden niet vermeld 
worden, maar waarvan de bedragen aanzienlijk zijn (1828 56 kreuzer per 
kg). Koch levert d'Ailly kinine, tot 29 juni 1827 zonder dat verband met de 
kina leveranties blijkt, daarna in een bepaalde verhouding hiertoe en weI 
3 pond kinabast (Regia) tegen Ions kinine. Voor China flava gold 50 ons 
tegen 261,5 kg. Zeggen de bedragen aan kinabast dus weinig, de kinine
leveringen kunnen nauwkeurig opgegeven worden en bedragen over de 
verschillende jaren verdeeld: 

4e kwart 1825 61 ons Ii 13,-12,- gulden per ons 
1826 535,5 Ii 12,50-10,50 
1827 705,25 a 11,-10,50 

" " 1828 511,625 
" 

a 10,5 - 7,5 
" 1829 150 a 4,- 3,90 

" 1830 90 Ii 3,25 
1831 36,-1 Ii 48,- " pond 
1832 16 a 56,-

2105,875 

Opvallend is de sterke daling, die in 1829 aanvangt en in 1832 een plotse
ling einde neemt. Plotseling, want Koch had door het open laten van p. 105 
en 106 op grotere transacties gerekend. De prijzen zijn in guldens verdeeld 
in 60 kreuzer, de gewichten in medicinaal gewicht pond is 16 ons = 32 loot. 

Soms levert d'Ailly enkele andere dingen zoals: 
Muskus op 16 april 1826. 
Rad Jalappae 9 pond a 1,75 gulden en later nog 16 pond tegen f 1,10. 

Ook Koch levert af en toe andere zaken dan kinine, namelijk cinchonine, 
een der andere alcoloiden uit de kinabast: 
1 sept. 18262 ons lif8,- per ons. 
26 april 1827 2 ons a f 8,- per ons. 

Dan levert hij ook wijn namelijk 78 Masz tegen f 34,- per Ohm op 
12 oct. 1826. 

Vershofen constateert aI, dat het vrij plotseling verbreken van de band 
met Koch op concurrentie of eigen bereiding van kinine in Nederland moet 
wijzen. Wij weten dat het laatste het geval is; d'Ailly is immers een van 
de eerste kininefabrikanten in ons land en kan dus omstreeks 1829 voldoende 
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produceren. Ook kunnen we het prijsverloop volgen dat met een voort
durende dalende tendenz van 13 tot 3,25 gulden inzinkt. 

We zouden nu weer de vergelijking willen treffen tussen de marktprijzen 
en de groothandelsprijzen. Maar ook nu weer is het materiaal aan markt
prijzen te gering. Slechts van kamfer kennen we beide prijzen voor 1819 
namelijk 11,65 per pond en 13,- per pond. 

Kleinhandelsprijzen hebben wij uit 1819 helemaal niet, zodat van enige 
berekening van winstmarges moet worden afgezien. 

Mochten echter later meer gegevens over markt- of detailprijzen 
aan het licht komen, dan zal het hier vastgestelde materiaal aan groot
handelsprijzen slechts aan waarde winnen. 

D. A. W. K. 

BJJLAGE 1 

Prijzen omgerekend in guldens 

Prijslijst Tweede Groothan- Prijslijst Groothan-
Artikel Jan Pauw prijslijst delsprijs delsprijs 

1659 1659 1659 1660 1660 

Acasia vera 0,50 ons - - - -
Acorus 0,801b - - - -
Aes ustum 1,60 Ib - - - -
Agar(icus) Elect: 4,-;5,- ; 6,- Ib 1) - 4,-lb 6,- Ib 

6,- lb 
Ag(a)rici rasura 0,80; 3,-lb 2,-; 1,20Ib 2) 4,-lb 1,50 lb 2) 2,40 lb 
Aloes com(mun) 1,50 lb 1,501b - 1,20-1,50 lb 5) 1,80 Ib 

" 
Epatici 2,50 Ib 2,50 lb 3) 3,- lb 3,60 Ib 6) 3,-lb 

" 
- - - 2,- Ib -

" 
frag - - - 1,801b -

Alumen (aluin) 0,125 Ib - - - -
Rad Alkanna 1,40 Ib - - - -
Amber gris 56,- ons 54,- ons - 45,- ons -
(Rad) Angelica 0,35 lb - 0,801b 0,40 lb 0,501b 
Antimoni pp I,-lb - - - -
Arsenicum (rottekruit) 0,301b 0,30; 0,225 Ib - 0,30 Ib -
Argent(um): vivum 1,901b - 2,-lb 1,901b 2,-lb 
Arist: longa vera 0,601b - - - -

Rotond vera 0,601b 0,90 ? Ib 0,80-1,201b - 0,60 Ib 
Arist(ologia) Com 0,401b - - 0,40 lb 4) -

" . Cava 0,40 lb 0,601b 0,801b - 0,801b 

" 
fabacia 1,40 lb 1,50; I,-lb 2,-1,60Ib 1,60 lb -

rad Asarium 0,60 Ib 0,50; 0,80 lb 1,- lb 0,60 Ib 1,- lb 
Aspaltum 1,20 Ib - - - -
Assa fetida 1,40 Ib - 2,-2,401b - -
(fruct) Alkekengi 2,-lb - - 1,50 Ib -
(flo) Balaust: fijn 2,-lb 2,40 Ib 2,80 Ib - 2,40 Ib 
Bedellium 3,-lb - - - -

1) fijn. 2) schoon. 3) lucide epatica. 4) vulgar. 5) gemene slechte. 6) lucida. 
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Prijslijst Tweede Groothan- Prijslijst Groothan-
Artikel Jan Pauw prijslijst delsprijs delsprijs 

1659 1659 1659 1660 1660 

Bez. Alb: vel Rub: 1,- Ib - - - -
Benzowin 1,50ock 3,- 3,- Ib 1) - 2,50 Ib 1) -
Blatta bisantina 0,30 ons - - - -
Bolus verus 0,40 Ib 0,40 Ib 0,80 Ib 0,40 Ib 0,80 Ib 
Bolus albus (commun) 0,125 Ib 0,15 Ib - 0,15-0,10 Ib 0,15 Ib 
Borax(veneta) 1,90 Ib 2,-; 1,801b - 1,90 lb 0,15 ons 
(Rad) Calamus Arimat 0,20 lb 0,25 lb 0,25 lb 0,201b 0,25-0,30 lb 
Camphora 5,- lb 5,501b 6,- lb 5,501b 6,- lb 
Cantarides 3,- Ib 3,-; 1,801b 4,- Ib 2,-lb 4,- Ib 
Capill: veneris 1,20 Ib - - - -
Cardamo(m) : 

(granorum paradisi) 1,80 Ib 2,-; 1,50 Ib 3,- Ib 1,60-1,801b 2,-;3,-lb 
Cassia fistula 0,50 Ib 0,50; 0,30 Ib - 0,40 Ib 0,40; 0,60 lb 

" 
lignia 1,20 lb - - - -

Castorium 26,-; 28,-lb 2,25; 1,50Ibl ) 2,- ons 2,- ons2) 2,40 ons 
34,- lb 

Cera alba (wijt was) 0,901b 0,901b 0,95-1,- lb 0,90 ons 0,90 ons 
Chibetta sivet 48,- ons - - - -
Zinabrer 2,20 lb - - - -
Ciceres 0,501b - - - 120, Ib (in) 
Colla pissium 1,40-1,80 Ib - - - -
Colucijnthis (pulpa) 1,10en 1,201b 1,20; 1,10 Ib 1,40 Ib 1,20; 1,30 Ib 1,20; 1,40 lb 
Corallina 0,50 lb - 0,15 ons - 0,15 ons 
Coralla alb 0,60 Ib - - 1,50 lb -
dito Rubrum - - - - -
Cort Capparis 0,701b 0,60 lb - 0,701b 0,80 Ib 
Cort Arasiorum 0,201b - - - -
Cort Granatorum 0,40 Ib - - 0,25 Ib 0,80 Ib 
Cort (ligni) Guaci 0,40 Ib 0,30 Ib - 0,40 lb -
Mandragora 2,-lb - - - -
Cort tamarisci 0,70 Ib 0,40 lb - 0,50 Ib 0,60; 0,80 Ib 
Costus (odoratus) 0,80 lb - - - -
Crocus martus 

reverberatus 0,25 i lb - - - -
Cubebe 0,70 Ib 0,60 Ib - 2,-lb? 0,60 Ib 
Coculus indicus 0,90 Ib 1,- Ib - - 1,60 Ib 
(Rad) Curcuma 0,50 Ib - - - -
Ciperus longus 0,60 lb - - - -

" 
Rotundus 0,50 lb - - - -

Cuscuta 0,60 Ib - - - 0,40 Ib 
Doronicum Romanum 2,40 Ib - - - -
Epitimus 0,90 Ib - 1,-; 1,20 Ib - 1,201b 
Esula maj et min 0,60 Ib - - - -
Euphorbium 0,50 Ib 0,80; 0,50 Ib - - -
(Sem) fenigrecum 0,15 Ib 0,201b 0,30 Ib - 0,251b 

1) fijn droch. 2) fijn. 
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Prijslijst Tweede Groothan- Prijslijst Groothan-
Artikel Jan Pauw prijslijst delsprijs delsprijs 

1659 1659 1659 1660 1660 

Flo: lavend 1,- lb - - - -
(Flo) scenantum 2,40 lb 2,- lb - - -
Fol. diptamni (cretica) 4,- lb - - 4,-; 3,-lb -
Fol. sene mag(na) 7,501b 3,50; 285 Ib 240 lb 180 lb 4- lb 

" " 
com 320lb - 2- Ib - -

" " 
parva - 1,80; 1,50 lb 1,80 Ib 1,10 Ib 1,80 Ib 

" 
sena nova fijn - 6,- ; 5,-lb 7,-; 6,-lb - 2,401b 

" " 
med - 2,-lb - - -

(Rad) galanga 2,10 lb 2,-lb 2,- lb 4,- lb 2,-lb 
(Gum) Galbamum 2,40 lb 2,-; 1,50 lb 2,- lb 1,80 lb 2,-lb 
Gentiana 0,25 lb 0,40 lb 2) 0,60 Rad 0,301b -
Gliserissa (soetholt) 0,225 lb 0,25 Ib - - -
Gommi arabici 

(arabise gom) 0,30 Ib 0,35 Ib 0,40 Ib 0,60 lb -
Gommi Garanicu 12,- lb - - - -

" 
hedera 4,-lb - - - -

" 
lacca 1,40 lb - - - -

" 
sagepeni 

(in guttis) 1,80 Ib - - - -

" 
Tragacant 

(in soorten) 0,40 Ib 0,50 lb 1,20 lb 0,801b -
" 

elect 2,80; I,-lb 1,60 lb 1,60 Ib 1,20 lb -

" 
Anim 4,-lb - - - -

" 
Am(m)oniaci 1,80 lb 1,60 lb 1,60 lb 2,- lb 1,60 lb 

" 
tugamahaca 

" 
(Tacca Macca) 8,-lb 4,-; 3,-lb - 3,- lb -

Lig(ni): guacum Ras(p): 
(Ligna Sanct) 0,10 lb 0,15 lb - 0,125 ; 0,10 lb -

Gutta gamb(a) 2,401b 2,40 ; 1,50 lb 2,- 2,40 3,- lb 3,- lb 2,40 lb 
Heleb : alb(i) 0,60 lb 0,50 lb 0,601b 0,501b 0,60 lb 

" 
: nigri 0,701b 0,701b - 0,70 lb 0,70; 0.80 lb 

Harmodactili 0,801b 0,80 Ib 0,70 lb 0,701b -
Hypocastus 2,401b - - - -
(Rad) jalappa 3,-lb 3,-; 2,40 Ib 1) 3,20 Ib 2,-; 1,80 lb 3,20 lb 
(Rad) iridis (Bor :) 0,351b 0,50-0,35 lb - 0,40 Ib -
Jujubi 0,601b - 0,60 lb - 0,60 lb 
Lapis bezoar orient 26,-; 28,- ons - - 24,- 28,- ons -
Lap b: oxident 6,- ons 5,-;6,-ons - 6,- ons -
Lapis calaminar (Alb) : 0,125 lb 0,30; 0,20 lb 0,15 lb 0,251b 0,80 pp 
Laped 5 preciosorum 0,40 ons - - - -
Lap: hematides 0,15 t lb - - - -
Lapis judaici 0,25 ons - - - -

" 
Lasuli 1,- ons - - - -

" 
magnetis 0,25 t lb - - - -

" 
spongiae 0,05 ons - - - -

1) fijn. 2) major. 
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Prijslijst Tweede Groothan- Prijslijst 

I 
Groothan-

Artikel Jan Pauw prijslijst delsprijs delsprijs 
1659 1659 1659 1660 1660 

I 

Lig: Rodi: Ras: 0,40 Ib - - - -
Labdaoum 0,801b J,- Jb J,-lb 1,20 Ib -
Lignum aloes 0,60; 1,25 ons - - - -
Lig: oephriticum 1,20 t Ib - - - -
Literg: Aur (L): goutge-

lidt, schuum van gout) 0,40 Ib 0,20-0,25 Ib 0,20; 0,30 Ib 0,20 Jb 0,201b 
poise 0,25 

Literg Argeot(i) 0,201b 0,20; 0,15 Ib - 0,201b -
Lupini 0,301b - - - -
(Rad) mechoacanna 3,301b 2,50; 1,90 lb 1) - 1,20 lb 2,40; 2,50 Ib 
Manna (fijo) 2,70; 2,-lb 2,- lb - 1,80 lb 2,-; 1,501b 

comm - 0,70; 1,50 Ib - 1,40; 0,80 Ib 1,60; 1,80 
(calab). 

Marg: orient 14,- ons - - - -
" 

commun 7,- ons - - - -

" 
fragmenta 0,30 ons - - - 0,60 ons 

1,20 ons p.p. 
Mastix 2,-; 2,20 Ib 2,50; 2.-lb 1) - 2,-lb -
Mater perlar 4,-lb - - - -
Marc sublimatum (supli-
matum marcurium vitae) 4,- Ib - - 4,-lb 0,30 ons 

Muscus 3,50 ons 4,-; 1,351b 1) - 30,- ons 1) 2,-; 2,50 dr 

" 
corallinu - - - 1,40 -

Myrabi Bellinica 1,- lb - - - -

" 
Chebilae 1,201b - - - -

" 
Citrinae 0,801b - - - -

" 
Emblica 1,40 Ib - - - -

" 
Indiae 0,801b - - - -

Myrrha in soorten perva 1,40 Ib - 2,- Ib 1,50 Ib 2,-; 2,40 Ib 
myrrhe electa (fijn) 2,50; 4,-lb 2,-; 1,50 Ib 2,40; 3,20 lb - 0,30 ons 
momia 1,20 Ib - - - 0,30 ons 
Nihil albi (Pompholygi) 0,70 Ib - - - -
Nucis cipresa 0,60 Ib - 1,20 Ib - -
Nucis vomici 1,25 Ib - - - -
Oculi Cao(c)ri (Craen-

oogen) (Creeftenogen) 3,- Ib 3,-; 2,50 Ib 3,-lb 2,- Ib 0,30 ons 
01: Amig: Amarae 0,80 Ib 1,-; 0,85 Ib - 0,80 Ib 0,80; 0,90 Ib 
01: Amig: Duscicum 0,801b 0,801b 0,80; 1,-lb 0,701b -
01: Anisi 1,10 ons 0,90 ons 1,20 oons 1,-; 1,20 on s 

14,-; 10,- Ib 12,- Ib 
01: Carvi 1,25 ons - - 0,60 ons -
01: Cerae 0,30 oos - - - -
01: Cinamom(i): 16,- oos 18,- ons - 18,- oos -
01: Aransiorum ex florib. 4,- oos - - - -
01: Chariophili: 2,- ons 2,-;2,500os - 2,- oos -

1) fijn. 
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Prijslijst Tweede Groothan- Prijslijst Groothan-
Artikel Jan Pauw prijslijst delsprijs delsprijs 

1659 1659 1659 1660 1660 

01: Macis Distelati 2,50 ons - - 4,50 ons -
01: Nucis Moscat Expres 0,75 ons 0,75 ons - 14,- Ib -
01: Origani 2,- ons - - 2,40 ons -
01: Rorismarini 0,50 ons - - 1,20 Ib -
01: Vitrioli 0,25 ons 4,-; 3,-lb 4,-lb 3,50 Ib -

4,- rectif 
01: Juniperi ex baxis 0,50 ons 4,-; 3,-lb 1) - 3,- Ib 1) -
01: Sulpheris 0,20 ons 0,20 ons 0,25 ons 0,20 ons 

2,50 Ib 0,20 ons 
01: Juniperi ex lig. 1,- Ib - - - 0,30 ons 
01: Hyosquiami Exp. 1,40 Ib - - - -
01: Laurimi (Oli v. 

bakelaer) 0,60 Ib 0,60 Ib 0,60 Ib 0,501b 0,60; 0,70 Ib 
01: Nardini Exp. 2,-lb - - - -
01: Papaeris 1,-lb - - - -
01: Nucus (Jugland) 0,50lb - - - -
01: de palma 0,501b - - - -
01: de Lateribus 1,20 Ib - - 1,20 Ib -
01: Spicae 0,90 Ib 1,- Ib 2) 1,20; 1,60 Ib 0,801b 1,20 Ib 
01: petrae 1,40 Ib 1,50 Ib 1,60 Ib 1,40 Ib -
01: theribint 0,30 Ib 0,30 Ib 0,30; 0,45 Ib 0,30 Ib 0,35 lb 
Opium (theobaici) 6,25 Ib 4,- ; 5,50 lb 6,15; 8,-lb 6,-lb 0,50; 0,60 ons 
Opoponax 4,-lb 4,-; 2,50 lb 4,-lb 2,70; 2,50 lb -
Origanum creticum 0,60 lb - 1,20 Ib - 0,80 lb 
Panis porcinis vel 
Rad Chiclaminis 1,- lb - - - -
Piper long (bresiliese 

peper) 0,90lb 1,80 lb 0,80; 1,-lb 1,80 Ib -

" 
album (witte peper) 1,10 lb 1,20 Ib - 1,85 lb 0,15 ons 

(Rad) piretrum 0,501b - - 0,50lb 0,80lb 
Plum(bum) ustum 0,60 lb - - - 0,60 lb 
Polium mont 2,-lb - - - -
Precipitaet (inlansse) 3,50 Ib 3,501b - - -

venese - 4,-lb 4,80 lb 4,20 lb 4,80lb 
Rad: Carelinum 0,60lb - - - -

" 
Chyna 2,40; 4,-lb 3,-; 2,50 lb 3,60 lb 3,60 lb 3,60 Ib 
cont: jarva 2,40 lb - - - -

Rad: diptamni 0,70 lb 0,70; 0,60 lb 0,70 ; 0,80 lb 0,70 lb -

" 
valeriana 0,70 lb - - - -

Rad. saxifragiae 0,701b - - - -
Rad. zeduariae 1,50 Ib 1,40lb - 1,70 lb 1,60 Ib 
Rad. pen tafilli 0,60 lb - - - -
Rad. ononidis 0,50lb - - - -
Rasura Eboris 0,80 lb - - - -
Rasura Cornu Cervi 0,80 lb - - - -

1) vera. 2) seer schoon. 
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Prijslijst Tweede 

I 
Groothan- Prijslijst Groothan-

Artikel Jan Pauw prijslijst delsprijs delsprijs 
1659 1659 1659 1660 1660 

Rhaber: Elect(i) 6,-7-; 8,-lb 6,-; 4,-lb 1) 6,- Ib 5,- Ib 5,50; 6,-lb 

" 
cornm 

(gemeoe soort) - 5,-lb - 3,- lb -
Rosarum Rub : sicc 0,801b 1,60; 1,10 lb 1,20; 1,60 lb 2,-lb 1,60; 2,-lb 
Rad rub: tintorum 0,701b - - - -
Rad ostruci 0,701b 0,60 Ib - 0,60 lb 0,60 Ib 
(Rad) Sal: perill cornm 0,90 lb 1,60; 2,-lb 1,80 lb 2,- Ib -

(salsa fijo) 
Sant: Alb. 1,60 lb - - - -
(Lign) Saot.citrin ras: 1,40 Ib - 0,10 oos - -

" " rubrem " 0,40 lb - 0,801b 0,901b -
Saodarac Arabic seu 

gomjunta 1,- lb - - - -
Saog: draconis 1,40 lb - 0,125 oos 1,80 Ib 0,30 oos 
Sang: Hyrsi 0,70lb - - 0,601b 0,80lb 
Sarcocolla 4,-lb - - - -
Sal amoniaci 0,75 lb - - - -
Sal gernmar 0,40 Ib - - - -
Sal petra (sal ni tri) 0,60 lb - 0,801b 0,60 lb 0,801b 
(lignum) Sassafras 0,30 lb 0,25 lb - 0,301b 0,25 lb 
Scamonium fijo 10,- lb 10,- lb 0,75 oos 12,- lb 10,-; 12,-lb 

" 
- 9,- lb - 10,- Ib -

" 
fragm - - - 8,- Ib -

Scolopeodria 0,50lb - 0,60 Ib - 0,80 Ib 
Sebe tu 1,- Ib - - - -
Sericum crudum 4,- lb - - - -
Saesileis moot 1,201b - 0,60 lb - -
Sedooella 0,60 lb - - - -
Spica celtica 1,- lb 0,801b - - -
Spica (oardi) indica 8,-; 24,-lb 10,-; 3,-lb1 12,- Ib 6,-; 4,-lb 0,60 oos 
Spir: vitrioli 1,60 lb 0,75; 1,60 lb 2,40 lb 1,20 lb 0,10 oos 
Spir: sali(s) 1,60 t lb 0,80 oos - 1,80; 2,-lb -
Spodium ex Ebore 0,70lb - - - 0,10 oos 
Spoos(ien) fijn 3,- Ib 3,-lb - 3,- lb -

cornmun, klein - 2,- lb 2,- lb 2,- lb -
(Hor) Stec(h)ad(eg) 

arabicus 0,70lb 0,80 Ib - 0,80 lb -
Stirax calamita 4,- Ib 4,-; 3,-lb - 3,50 lb -
Stirax liquida 1,20lb - - - -
Succ(us) : liquiritiae (drup 

van soethout) - 0,60; 0,40 Ib - - -
brod 0,50 Ib 0,50 lb 0,90 Ib 0,50 lb 0,801b 

Sem 4 frig: major 0,60 lb - 0,60 Ib 0,80 lb 0,70-0,80Ib 

" 
acetosa 0,80 lb - - - -

" 
Agni casti 1,- Ib - - - -

1) fijn. 
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Prijslijst Tweede Groothan- Prijslijst Groothan-
Artikel JanPauw prijslijst delsprijs delsprijs 

1659 1659 1659 1660 1660 

Sem Ameos I 2,40 Ib - I - 2,-lb -
" 

Amomi 4,- Ib - - - -
" 

Anisi (anissaet) 0,35 Ib 0,40 Ib 0,40; 0,50 Ib 0,25 Ib -
" 

Apij 0,80 Ib - - 0,60 lb -
" 

aspargi 1,20 lb - - - -
" 

aquilegij 2,- lb 1,40 lb - - -
" 

aneti 0,40 lb - - - -
" 

asami 1,20 Ib - - - -
" 

buniadis 1,- Ib - - - -
" 

card b. 1,- Ib - - - -
" 

cartami 0,50 Ib - - - -
" 

catupucia 1,80 Ib - - - -
" 

citonior 3,- Ib 2,- Ib 0,15 ons - 0,15 ons 

" 
citri 1,- Ib - - - -

" 
cumini (Cominsaet) 0,35 Ib - - - -

" 
Dauci vuig 0,40 Ib - - 0,50; 0,40 Ib 0,80 Ib 

" 
Dauci cretici 4,- Ib - - 3,-lb -

" 
Endiviae 1,20 Ib - - - -

" 
Eruca 0,60 Ib - - - -

" 
Genista 0,60 lb - - - -

" 
lactucae 0,80 Ib 0,80 Ib - - -

" 
levistica 0,70 lb 0,501b - 0,50 Ib 0,801b 

" 
migly solis 0,801b - - - -

" 
mirtellum 0,60 Ib - - - -

" 
nigella 0,401b 0,50 Ib - 0,40 Ib -

" 
papaeris 0,60 Ib - - 0,50 Ib 0,60 Ib 

" 
peterselini vuig 0,60 lb - - - -

" " 
masaldonici 0,70 Ib 0,80 lb 0,80 Ib - -

" 
neri 0,80 Ib - - - -

" 
poeonia 1,201b - - - 0,075 ons 

" 
plantaginis 0,60 Ib - - - -

" 
portuiacae 1,20 Ib - - -- -

" 
psylly 0,80 Ib - - - -

" 
ruthae 1,60 lb - - - -

" 
saxifragiae 1,201b - 0,05 ons - 0,60 lb 

" 
scariola 1,20 lb - - - -

" 
sophiae 0,80 Ib - - - -

" 
thlaspy cretica 1,40 Ib - - - -

" 
urticae 1,40 Ib - - - -

" 
zedoaria 1,501b 1,20; 1,80 Ib 0,15 ons 1,201b 1,60 Ib 

" " 
fijn - 1,60 Ib 1,70 lb - -

Tartarum alb 0,45 lb 0,50 lb 0,501b 0,40 lb -
Therib(int) (commun) 0,1125 Ib 0,125 Ib 0,125 lb 0,125 lb 0,15 lb 
Therib(int): venet 0,60 Ib 0,60 Ib 0,601b 0,80 Ib 0,60 Ib 
Tarra cig 2,-lb - 0,125 ons 1,20 Ib 0,10; 0,20 ons 
Tamarind 0,301b 0,30 Ib 0,30 Ib 0,45 Ib 0,30 Ib 
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Prijslijst Tweede Groothan- Prijslijst Groothan-
Artikel Jan Pauw prijslijst delsprijs delsprijs 

1659 1659 1659 1660 1660 

Tutiae 1,10 Ib 0,85 Ib - 1,-lb 1,60; 2,40 Ib 
Turbit (gumosi) 4,- Ib 4,- Ib 3,- Ib 3,-lb -
Tux com 0,15 Ib - - - -
Tux musuli olibanii 0,80 lb 0,60; 0,80 lb 1,- lb 0,701b 0,801b 
Torni solis (tornesol) 0,501b - - - -
Viridi Eris (Erugo) 

(spans groen) 1,20 Ib - - -- -
Vis gris quarcius 0,80 Ib - - - -
Vitrioli com 0,075 lb - - - -
Vitriolum alb 0,40 lb 0,40 Ib 0,50; 0,80 Ib 0,40 Ib 0,50; 0,80 lb 
Vitriol ciprian 4,- lb - - - -
Conf Alkennis cum 

mus et Arnb; - 1,- ons 1,- ons - -
sine - 0,80 ons 1,- ons 0,80 ons 1,- ons 

Stavhis agrae - 1,50; 1,20 Ib - 1,-lb 1,- Ib 
Cornu cervi usti - 0,60; 0,50 Ib 0,10 ons 0,50 Ib 0,60 Ib 
01: succin: Ruberi - 3,-; 2,40 Ib 0,20 ons 2,90 Ib 0,25 ons 

0,20 ons 
01: succ: albi; - 0,30 ons - - -
01: ligni Rodi - 2,- ons - 2,- ons -
Fer: Althaeae - 0,401b 0,60 lb 0,50 lb -
Gum Elemni fijn - 2,-; 1,70 Ib 2,40 Ib 2,- Ib -
Antimonium (crud) - 0,251b - - -
Theriaca (venese driakel) - 3,-lb 3,-; 3,50 Ib 2,501b 3,501b 
Mithridacium mithridaat - 2,-lb 2,401b - 2,40 lb 
Rosar Rub con - l,-lb 1,201b - 1,201b 
Semen Hyosquiarni - 0,20 ; 0,30 Ib 0,301b - 0,301b 
Syr violar - 1,- lb 1,501b - 1,30; 1,60 lb 
Ung: Populy (populion-

zalf) - 0,501b 0,60 lb 0,50 lb 0,60 lb 
Ung: (di) altheae (salff 

van dialthaea) - 0,501b 0,60 Ib - 0,60 Ib 
Cristalli tartari 

(cremor tartari) - 0,801b - 0,80 lb 1,-lb 
Hordium mundatum - 0,125 Ib 0,125 Ib 0,125 lb 0,10; 0,1251b 
Mellis albi schoon 

(wit hoenich) - 0,251b - 0,301b -
Baccis Lauri (bakelaer) - 0,125 Ib 0,125; 015lb 0,125 lb 0,15 Ib 
Baccis juniperi 

(geneverbesch) - 0,125 Ib - - 0,10 Ib 
Centauria vers gerist - 0,60 Ib 0,50 Ib 0,40 Ib 0,50 Ib 
Chamephyleos - 0,60 Ib 0,075 ons - -
Chamedrios - 0,60 lb 0,05 ons - -
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Artikel 

ellelot: M 
( 
Z 
rad) Polipodium quersini 
ingiber cond (genuse 
confeite gember; con-
feite ost: gember) 

Rad) Enulae camp 
cond(ita) (geconfeit 
alant) 

Ar ans ior condita 
conf aranienschellen) 

Citeri condita gehele 
(confeite hele citeri) 

Natte sucade 
Gemene hoenich 
Cera flava 
Geel hars (resina flava) 
Swart hars 
Fransse safferaen 
Engelsche safferaen 
Riste bollen 
Sem foeniculi 
Rad foeniculi 
Rad Apy 
Trocisci Viperis orie 
Conserva Anthos 
Cort citri 
Semen carvi 
Far foenigreci 
Flo: sulpheris 
01: fanicu! 
01: lavend: 
Manu cervi 
01 scorpioni 
01 capuae 
(Rad) tormentill(ae) 
Rad brion(ici) 
Rad Bistorta 
Sparmecethi 
Succ acut 
Squillun 
Vitrioli Antimonij 
Sal Tart 

Prijslijst 

I 
Tweede 

JanPauw prijslijst 
1659 I 1659 

- 0,50; 0,40 Ib 
- 0,25 Ib 

- 1,- Ib 

- 0,80 Ib 
- 0,801b 

- 0,80 Ib 
- 0,80; 0,7 Olb 
- 0,201b 
- 0,75 lb 
- 0,10 lb 
- 0,10 lb 
- 24,- lb 
- 26,- Ib 
- 0,30 stuk 
- 0,501b 
- 0,50 lb 
- 0,60 lb 
- 2,50 ons 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-

I 
-

- -

Groothan-

I 
Prijslijst 

I 
Groothan-

delsprijs delsprijs 
1659 I 166O 

I 
1660 

0,50; 0,80 Ib - 0,50 lb 
0,301b - 0,30 lb 

I I 

I - I,-Ib 1,-lb 

0,80; 1,- Ib - 1,- Ib 
- 0,75 lb -

- 0,75 Ib -
- - -
- - 0,20 lb (r 
- - -

0,125 lb - -
- - -

1,50 ons - 2,- ons 
- - -

0,25 stuk - 0,30 stuk 
0,50 Ib 0,40 Ib 0,50 Ib 

- - 0,60 Ib 
- - -
- 1,80 ons -
- 2,40; 2,-lb -
- 0,20 Ib -
- 0,70lb -
- 0,40 Ib -

- 1,20; 0,70 Ib -
- 1,- ons -
- 1,30 ons -
- 0,801b -
- 2,- lb -
- 0,80 ons -
- 0,501b -
- 0,50lb -
- 1,501b -
- 3,- ODS -
- 0,50 lb -
- 0,40 stuk -
- I 1- Ib 

-
- , 0,85'; 0,75 Ib -
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BIJLAGE 2 

PRIISCOURANT 1819 

GENEESMIDDELEN 

Hoeveelheden Prijzen 

p 0 dr P 0 dr 

19 4 Acetis Ammoniae liquida (Spiritus 
Mindereri) 1,60 

5 Cupri 4,-
2 Hydrargyri 0,38 

2 8 Potassae 0,80 
8 3 

" 
liquida 0,80 

7! Sodae I,-
II Acetum Lythargyrii 0,03 
4 Acidum Aceticum 1,20 

78 8 Acetosum (Acetum destillatum) 0,40 
4 Benzoicum 3,-

3 4 Boracimum 8,- 0,60 
3 5 Hydrocyanicum (Acidum Prussicum) 6,-

31 7 Muriaticum (Spiritus Salis Fumans) 1,50 0,10 
! concentratum 1,60 

60 13 
" 

oxygenatum 0,50 
29 2 

" 
Nitricum (Spiritus Nitri Acidus) 2,- 0,15 

1 3 
" 

depuratum 0,15 
23 10 Nitrosum 2,-a4,- 0,25 
2t concentratum 3,50 
4 

" 
dilutum 1,75 

2 7 Phosphoricum 0,80 
30 12 Sulphuricum 0,40 
45 15 depuratum 1,-

12 
" 

purum 2,-
3 2 2 Succinicum (Sal Succini) 4,-

25 15 
" 

Tartarosum 7,- 0,50 
3 5 6 Aether Aceticus 1,50 
3 9! Muriaticus Alcoholicus (Spiritus 

Salis d ulcis) 2!a3,- 0,20 
4 Nitricus 33,-

179 2 2 
" 

Alcoholicus optimus 
(Spiritus nitri dulcis opt.) 4,-

93 9 Nitricus Alcoholicus ordinarus 
(Spiritus nitri dulcis ord.) 2,-

-! Phosphoratus 1,60 
4 13 2 Sulphuricus 8,-
5 15 Rectificatus 12,- 1,-

100 5 
" 

Alcoholicus optimus 
(Liquor Anodynus Mineralis 
Hoffmanni opt) 6,-a8,-

40 Sulphuricus a1coholicus ord. 
(Liquor Anodynus Mineralis 
Hoffmanni ord.) 3t a 4,-
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p 0 dr p 0 dr 

1 Aethiops antimonialis 0,20 
55 11 Alcohol 2,50 
11 Alumen ustum 1,20 
64 5 Ammonia liquida 1,60 

2 Antimonium diaphoreticum non ablutum 0,20 
12 Aqua antiparalytica 3,20 

7 Cinnamomi 1,60 
80 13 florem Aurantiorum (Aqua Naphae) 1,60 
12 12 Foeniculi 0,20 0,03 

14 hydrosulphurata (Aqua Hepatica) 0,18 
5 4 

" 
acidula 0,20 

18 1 Laurocerasi 2,60 0,20 
10 4 Menthae crispae 0,20 
64 piperitidis 0,20 
25 12 Rosarum 0,40 

2 
" 

vulneraria 1,20 
3}- Arsenias Potassae 1,20 

2 Arsenicum album 0,50 

}- Balsamum Canadense 0,30 
5 Copaivae 0,10 

14 Embryon 3,20 
4 Opodeldoch 2,40 

Peruvianum 14,-

10 Camphora (raffinata) 3,- 0,20 
5 14 Carbonas Ammoniae Liquidum (Spiritus 

Salis Ammoniaci) 1,40 0,13 
309 Arnmoniae pyro animale liquidum 

(Spiritus Cornu Cervi rectifica-
tum, Carbonas Arnmonicus 
alcalinae liquid urn) 2,-

32 10 Arnmoniae pyro animale solidum 
(Sal Cornu Cervi volat.; Carbo-
nas Arnmonicus alcalinae solidum 5,-a6,- 0,40 

3 6 Ammonicus (Alcali volatilae siccum) 6,- 0,40 
21 2 Magnesiae (Magnesia alba, Anglic.) 3,- 0,25 
4 7 Potassae 6,50 

19 14 alcalinum (Cineres 
clavellati depurati) 1,20 0,10 

12}- Sodae 1,-
5 5 

" " 
alcalinum 2,-

t Cendre gravitee 2,-
11 Chocolade 1,-

6 Conserva Rosarum rubrarum 0,15 
4 Cornu Cervi ustum 1,-
2 Cortex peru viani rubri pulv. gross. 18,-
1 Crystalli Tartari 0,60 
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P 0 dr p 0 dr 

4 Elixer Acidum Halleri 0,15 
1 Salutis 0,20 
2 Vitrioli dulc. 0,60 

2 10 Emplastrum aromaticum (Empl. de Labdano) 1,80 0,13 
12 Asae Foetidae (Empl. foetidae) 0,15 

7 12 Cantharidum (Empl. vesicato-
rium) 3,-

2 Cicutae 1,60 
1 4 Cumini 0,15 
It Defensivum rubrum 2,-

26 diapalmae 1,20 
3 12 de Galbano crocat 4,- 0,32 

22 gummosum (Empl. Diachylon 
cum Gummi) 2,-

2 Hydrargyri (Empl. Mercuriale) 0,13 
4 Hyoscyami 0,10 

14 Opiatum 8,-
2 Oxycrocium 3,60 
! Rustingii 2,40 
[ 4 saponatum 2,-

3 Extractum Absinthii 0,20 
3 9 6 Aconiti 0,80 

2 exsiccat 0,70 
4 Aloes aquosum 4,-
! (radicis) Arnicae 0,60 

1 Belladonnae 0,50 
2 5! Calendulae 0,10 
2 12 Cardui benedictum 5,- 0,38 

11 (corticis) Cascarillae 0,63 
4 Catholicum 0,60 

3 2 Centaurii minoris 4,-
4 Chamomillae 0,20 
9 Chelidonii 0,40 
2 Chinae 0,40 

3 14! Cicutae 0,40 
6 Clematitis erectae 3,-
2! Corticis Geoffroyae Surin. 1,60 
3 Peru viani fiavi 2,-
6 fusci 2,-

6 5 gummos 14,-
3! rubri 3,50 

I! Dulcamarae 3,20 
7 Fumariae 0,40 

2 14 Gentianae 3,- 0,20 
11 4 Graminis 2,-

! Hederae arborescens 0,60 
6 Helenii 2,50 0,18 
5! Helleboris nigri 0,60 

16 2! Hyoscyami 8,-a9,-
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p 0 dr p 0 dr 

3 2 Extractum Lactucae virosae 2,-
3 Ligni Campechensis 0,40 
5 Marubii 0,60 
6 Myrrhae Aquosum 0,60 
3t Nucis vomicae 0,80 
2 Opu aquosum 3,-

12 (Ligni) Quassiae 1,-
1 Pulsatillae nigrici 8,-

3 6 6 (Radieis) Ratanhiae 2,-
2 ( ) Rhei 0,90 
4 2 Rhois radicant 3,-
4 Salicis albae 0,25 
t SalsapariUae 1,-

3 9 Saturni 0,40 
1 (Radieis) SquiJlae 0,60 
5 (Daturae) Strammonii 0,75 

13 8 Taraxaci 2,40 
5 Tormentillae 0,20 
9 Trifolii (aquat.) 0,30 

2 8 (Radieis) Valerianae 3,-Ut 

4 Fel Tauri inspissatum 0,48 
2 Ferrum pulveratum 0,40 

3 Flores Sulfuris 0,30 

Graimes d'Avignon 1,50 
15 Gummi Arabici pulv. 0,15 

7t Hydrosulphuretum Oxyduli Stibii (Kermes 
Minerale) 2,-

6 Lac Sulphuris 8,-
4 Lapis Cancrorum pulv. 0,20 
5 Liquor Ammoniae anisata 0,20 
2 Mercurialis 0,20 

10 lot Stypticus Looffii (Solutio Muriatis 
Ferri Composita) 7,- 0,50 

2 Magnesia Pura (Magnesia Usta, Magnesia 
Calcinata) 0,80 

2 Mercurius Vivus 1,80 
Moschus Tunquinensis 5,-

2 13 Murias Barytae 1,20 
1 9t Ammoniae (Sal Ammoniacus) 1,40 0,10 
I depurata 2,-

13 caleis 0,30 
12 Ferri 4,-

2 6t Ferro ammoniacale 0,60 
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P 0 dr p 0 dr 

16 15 Murias Hydrargyri (Mercurius sublimatus 
corrosivus) 0,30 

2 11 
" 

Hydrargyro ammoniacale (Mercurius 
Praecipitatus albus) 0,50 

1 Hydrargyro ammoniacale acerrinum 0,40 
6 4 Hydrargyri Oxydulati (Mercurius 

dulcis) 0,40 
t Stibii 0,80 

1 8 4 Nitras Argenti 0,50 
2 5 2 

" 
fusum (Lapis infernalis) 4,-

14t Bismuthi (Magisterium Bismuthi) 2,-
9t Hydrargyri liquidum 0,40 
It Hydrargyro Ammoniacale 1,-

36t Potassae depuratum (Nitrum 
depuratum) 0,60 

4 
" 

Sodae 0,25 
2 Nitrum purum 0,10 

3 5 Oleum Absinthii 1,50 0,20 
23 15 Amygdalarum dulce 4,-

3 2 Anisi 2,- 0,20 
1 3t 2 (Cort.) Aurantiorum 1,50 
1 13 4 Bergamotti 1,20 
2 3 Cacao (Butyrum Cacao) 8,- 0,60 0,07 

6 2 Cajaputi 1,50 0,20 
It Calami aromaticum 2,-
1 Carvi 1,-

3 Carryphylorum 1,50 
1 4 Cassiae 2,50 0,50 
t de Cedro 2,-

1 5 Chamimillae 3,- 0,40 
1 Cinnamoni Anglicum 4,-

5t Chinense 0,50 
5 

" 
Ceyl 3,-

11 5 (Corticum) Citreorum 1,50 0,20 
Cornu Cervi Foetidum 2,40 

5 Cumilabani 1,80 0,40 
2 Cumini 0,20 

1 2 4 Foeniculi 1,20 
3 13 Hyoscyami Coctum 1,60 

3t Juniperi 0,30 
3 5 Lavandulae 0,15 

25 10 Lini sulfuratum (Balsamum sulphuris 
simplex; Balsamum sulphuris linat.) 1,-

t Macis dest. 4,-
2t Melissae 3,50 

12 3t Menthae (Crispae) 2,-
3 1 Piperitae 3,- 0,40 
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p o dr 

2 Oleum Naphae 
2 
2 

3 5t 

Nucis Juglandis 
Nucistae 
Olivarum Oxygenatum 
Origini 8 4 

It Petroselini 
13 2 Pyro animali depuratum (Oleum 

5 12 
Animali Dippeli) 

Ricini 
7 
6 

13 
1 2 

Rorismarini (Oleum Anthos) 
Ruthae 
Sabinae 
Sassafras 

10 4 Succini Rubrum 
4 
4t 

10 
3 3 

14t 
14t 
9 

3 
3 6 

6 
1 

2 

" Rectificatum 
Tanaceti 
Therebinthinae 

" Valerianae (Sylv) 
Opium purum 
Oxalis Potassae Acidula (Sal Acetosellae) 
Oxydulum Ferri Fuscum (Crocus Martis 

Aperiens) 
Ferri Nigrum (Aethiops Martialis) 
Hydrargyri Hahnemanni (Mercurius 

Solubilis Hahnemanni) 
Hydrargyri Nigrum 
Stanni 
Stibil fuscum 

" griseum (Pulvis Algarotti) 
" vitreum (Vitrum Antimonii) 

Oxydum Hydrargyri 
12 8t " nitratum (Mercurius 

10 
2 

546 
8 

praecipitatus ruber) 
Magnesii nigrum nativum 
Stibii non ablutum 
Zinci (Flores Zinci) 

Oxymel Squillae 

6 Phosphas Sodae 
6 Phosphorus Depuratus 

8t Potassa fusa (Lapis Causticus) 
2 Prussias Potassae 
1 Pulvis dentifritius 

1 Radix Jpecacuanhae pulv. 
1 Jalappae pulv. 
2 Ratanhiae 

9 Rhei opt. 

ECON.-HIST. jAARBOE K XXVII 

p 

6,-

6,-

1,40 

0,40 

8,-

4,-
0,30 

6,-
1,20 

o 

0,80 
0,75 
0,45 
1,50 
1,50 

3,-
0,40 
0,30 
2,50 
1,50 
1,50 
0,10 
0,50 
4,-

6,-
2,25 
0,40 

0,20 
0,35 

1,20 
1,-

0,15 

0,10 
0,40 

0,20 

0,20 
0,40 

0,50 
6,-
0,60 
2,50 
2,-

1,20 
0,25 
0,50 

3 

dr 

1,50 

0,40 

0,20 

0,20 

0,20 

0,10 
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P 0 dr p 0 dr 

Radix Valerianae 0,20 
3 Resina Corticis peruviani fusci 4,50 
6t 2 fl 4,50 

13 2 rubri 11,-A 16,-
10 Guajaci 0,40 

4 7! Jalappae 2,-
1 Scammonici 3,-

3 14 Rob Sambuci 0,80 

It Saccharum Lactis 1,60 
2 Saturni 0,10 

1 4 Sal Tartari 1,20 
5 ' 3 Sapo Albus (Sapo medicatus) 2,40 

6 de Cacao 0,13 
1 Jalappinus 1,20 
2 Semen Santonici pulv' 0,30 

26 Spiritus Aromaticus (Spiritus Carrninativus 
Sylvii) 0,15 

14 5! Aromaticus Arnmoniacalis (Spiritus 
Salis Volatilis oleosi) 3,20 

t Auranthiorum 1,60 
12 Cinnamomi 0,15 

25 8 Cochleariae 1,60 

8 12 Compositus 
(Cerevisia Antiscorbutica) 2,40 0,20 

12 12 Cornu Cervi Crudus 0,90 
4 121 Succinatus 1,20 

14 51 Corticum Citri 1,50 0,10 
12 Frumenti 0,80 

8 Juniperi Compositus 0,15 
15 10 Lavendulae 1,60 

8 Compositus 0,20 
9 6 Matricalis Burrhi 3,20 

21 9 Melissae compositus 2,40 
1 Menthae Crispae 1,60 
1 Roris marini 1,60 

52 3 Salis Arnmoniaci cum Sali Tartari 2,-
28 5 

" 
Marini 0,70 0,10 

7 Vini rectificatus graduum 19 1,20 
11 2 20 1,30 A 1,40 
15 23 1,50 
17 4 24 1,60 
4 14 25 1,50 
1 30 1,80 
1 32 2,25 

5 Spongea Usta 1,20 
4 Succinum puly 0,10 
2 Sulphas Cupri 4,-
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p 0 dr p 0 dr 

6 Sulphas Cupro Ammoniacale (Cuprum 
Ammoniacum) 1.- 0.15 

2 8 Ferri (Vitriolum Martis) 1.60 
4 Ferri Calcinatum 0,19 
4 Ferri Siccatum 0,20 

27 Magnesiae 0,80 
15 

" 
depurat (Sal Epson dep) 0,80 

10 Potassae 1,-
19 4 

" 
Sulphuros (Sal polychrestus) 1,20 

50 12 Sodae (Sal mira bile Glauberi) 0,40 
1 2 

" 
Zinci 0,10 

1 5 6 Sulphuretum Ammoniae (Hydro sulphur 
ammoniae) 1,-

3 6 Calcis (Hepar Sulphuris simpl.) 0,30 
13 

" 
Stibiatum 0,40 

6 Ferri 0,20 
12 Hydrargyri nigrum (Aethiops 3,20 

Mineralis) 
2 Hydrargyri rubrum (Zinnabar 

factitia) 6,50 
6 7! Oxyduli Stibii Hydrogenatum 

(Sulphur Auratum Antimonii) 12,- 1,-
3 It Potassae 6,-

10 
" 

Stibii nativum inpulv. 0,Q3 
142 3 Syrupus Violarum 2,40 

6 Tartris Hydrargyri 0,40 
IO 12 Potassae (Tartarus tartaricatus; 

Tartarus Solubile) 1,60 
t Potassae in pyrida 8,20 

6 13 2 Stibiata (Tartarus emeticus) 8,- 0,08 
1 

" 
et sodae (Sal Seignette) 2,40 

1 Vitriolatus acidus 0,30 
4 Theriaca Andromache 0,20 

2 Tinctura Acida Aromatica (Elixer Vitrioli 
acidum, elixer Vitrioli Mijnsicht) 2,- 0.15 

10 Aloes composita (Elixer Proprietatis 
Paracelsi 0,20 

4 8 Camphorae 2,40 
13 Castorei (Siberini) 4,-
IO (Corticis) Aurantiorum 0,15 

4 7 Corticis Peru viani 0,25 
3 15! " " 

Fusci 2,40 0,25 
7 Daturae Stramonii 0,40 

8 12 Ferri Cydoniata 3,20 2,-
13 8 

" 
Tartarisata (Tinctura Martis 

aperiens) 2,40 
4 Guajaci Volatila 0,20 
6 Martis astringens 2,40 
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P 0 dr p 0 dr 

6 Tinctura Martis cum Vino Rheis 0,15 
6 Myrrhae 0,15 

10 5 Nervina Bestucheffii (Alcohol SuI-
phurico Aethereis Ferri) 1,-

t Opii Spirituosa 8,-
8 

" 
Vinosa 0,50 

2 Radicis Columbo 0,20 
2 11 

" 
Succini 4,-

117 13 Trochisci Bechici albi 3,50 0,23 
t " 

anisati (Succus Liquiritae 
Anisatis) 2,-

4 Bechici cum succo Catechu 0,15 
2 4 :leland (Succus liquiritae 

Zel.) 0,25 
4! Gordonii 0,80 

1 Unguentum album Camphoratum 0,15 
14 Desiccativum rubrum 0,13 

8 Epiloticum 1,40 
6 Mercuriale 1,40 
2 11 Mezerei (Unguent de Garou) 9,-a 12,-

! Opiatum 0,30 
38 14 PopuIeum 1,20 0,13 

4 Vinum amarum (Elixer Viscerale Hofmanni) 0,20 
1 1 Cha,lybeatum Lond. 0,85 
4 4 Opii aromaticum (Laudanum Liqui-

dum Sydenharni) 12,- 0,80 
5 12 Stibiatum (Vinum antimoniale 

Huxharni) 2,40 
2 Vitriolum Coerelium (Sulphas Cupri) 0,10 

6! Zincum 0,40 

VERBANDSTOFFEN 

4 - Haarlemmer pluksel 0,10 

UTENSILIEN 

gewicht, doosje (voorschot) 0,90 
hygrometer (voorschot) 3,50 
kinderglazen, 50 witte 0,08 p st 
kistjes, 2 2,40 " " 
kroezen, 3 (voorschot) tezamen 2,60 
kurken, 5.000 (voorschot) 10,-
maatje, 1 tinnen 1,20 
maatglaasjes 2 stuks, tezamen 1,35 
maat, tinnen a 8 onzen 1,80 
olyglazen 0,55 
pillenplank (voorschot) 7,-
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potten, 10 a 1 pond 0,20 p st 
12 a t pond 0,13 " " 

" 
12 a t pond 0,08 " " 

vlessen, 38 groote kelder-, 0,80 " " 
vlesjes, 25 wijdm stop-, 0,28 " " 

" 
3 nauwm., en een olyglas tezamen 0,50 

vIes, 1 wijdm. stop a It pond 0,80 
signaturen, 23 bladen, tezamen 0,50 
signaturen, 2 maal 4.000 tezamen 11,-
zilver, 3 pakjes 1,- p P 

12 boekjes 0,10 p b 

BIJLAGE 3 

PRIJSCOURANT 1820 

GENEESMIDDELEN 
p 0 dr p 0 dr 

Acetum Colchici 0,10 
Squillae 1,60 

2 Antimonium diaphoreticum ablutum 0,30 
t Aqua Pimentae 0,20 

2t " 
Pulegii 0,20 

I Arrowroot 2,20 

2 Balsamum Locatelli 1,60 
8 

" 
SuJphurus Therebinthenacinum 0,06 

40 stuks Bloedzuigers 0,05 p. stuk 

Crocus orientalis 1,50 

t dozijn Eau de Cologne 0,50 per stuk 
4 Electuarium Anthelmenticum 0,20 
2 Diascordium 0,20 
4 

" 
Lenitivum 0,20 

4 EIixer Guajacinum Volatile 0,15 
2 Extractum Papaveris album 0,40 
6 Rhois toxicodendron 3,-
4 Saponariae 0,40 

2 Ferrosum phosphoricum 2,75 
t Folia Daturae Stromonii 1,20 

4t GlobuJi Martialis 0,40 

t Herba Cicutae 1,60 
4 Digitalis pur 0,08 

t Hyoscyarni 1,-

4 Mel rosatum 0,13 
t Mercurius alkalicatus 0,40 

1 Moschus artificialis 1,50 
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P 0 dr p 0 dr 

2 Naphta phosphorata 0,20 

t Oleum Salviae 3,-
S Petrae 0,10 

2 Prussias Hydrargyri 0,50 

t Pulvis aromaticus 0,40 
1 Pulpa Cassiae 3,-
2 Tamarindor 1,50 

2 Radix Belladonnae pulv. 0,05 
? SquiUae 0,80 
4 Rubigo Martii 0,10 

17 Saccharum album 0,43 
1 Sal Absynthii 0,10 
6 " Prunellae 0,08 
1 Semen Daturae Stramon. 0,40 
? Solutio Muriatis Auri 0,50 
8 Spiritus Carvi 0,10 

! " 
Pimentae 1,60 

1 
" 

Salis ammoniaci Anisatis 0,25 

! Stannum pulv 0,80 
3 13 Syrup us Rubi Idaei 1,20 

Tinctura Tartari 0,20 

2 Unguentum Cantharidum 0,15 
2 

" 
defensivum Coerulium 2,-

2 Neapolitan 0,15 

2 Vinum Squillit. 0,10 



II 

TEWERKSTELLING VAN GEDETINEERDEN IN HET 
ARNHEMSE TUCHTHUIS GEDURENDE DE 18de EEUW 

MEDEGEDEELD DOOR 

A. HALLEMA 

In mijn bijdrage over het onderwerp: "De gevangenisarbeid ten tijde 
der Republiek" in dit Jaarboek 1) heb ik nu al weer bijna een kwart eeuw 
geleden speciaal de hardhoutbewerking in de voormalige Hollandse 
gevangenissen tot voorwerp van mijn archivalische onderzoekingen gemaakt 
en de uitkomsten daarvan in een reeks documenten betreffende dat onder
werp uitgegeven. In de "Inleiding" daarvoor sprak ik verder de hoop uit, 
mettertijd ook betreffende andere takken van arbeid, verricht in de tucht
huizen, die een minder geschikte ligging hadden voor de hardhoutbewerking 
of daartoe geen outillage bezaten, materiaal te kunnen verzamelen, dat van 
voldoende betekenis geacht mag worden om onder de aandacht van histo
rici, economen, criminologen en verdere belangstellenden in deze materie 
te worden gebracht. 

In het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem nu heb ik daarvoor m.i. 
geschikte bouwstoffen gevonden, die voor dit doel weI in aanmerking 
kunnen komen en hier dus verder een plaats mogen vinden binnen het 
kader: textielarbeid als vorm van gevangenisarbeid in onze voormalige 
tuchthuizen, speciaal in de straf- en bewaringsgestichten buiten het gewest 
Holland, met het Arnhemse tuchthuis als voornaamste voorbeeld. Het 
woord "model" zou ik hier liever niet gebruiken, want voorzover Amsterdam 
met zijn tuchthuis nog weI als model kon worden aangemerkt in binnen
en buitenland, niet het minst om de aldaar verrichte productieve gevange
nisarbeid, kan dat ten aanzien van Arnhem in 't geheel niet worden betoogd. 
De vele klachten over de aldaar verrichte gevangenisarbeid en zijn resul
taten, zowel geuit door de gevangenisleiding en gedetineerden als door de 
afnemers der producten, welke klachten hier zullen volgen, bewijzen echter 
weI, dat het systeem hieraan de grootste schuld had, terwijl de ter beschik
king gestelde grondstoffen, inzonderheid wol, al te vaak van inferieure 
kwaliteit waren. De tewerkstelling was verder al te zeer een particulier belang 
en voorwerp van persoonlijk winstbejag, doordat particuliere ondernemers 
voor deze tewerkstelling moesten zorgen en daarbij weinig of geen controle 
ondervonden. Hierdoor ontstonden allerlei conflicten tussen tuchthuis-

1) Economisch-Historisch Jaarboek, dl. XIX, (1935), bIz. 114-201, De gevange
nisarbeid ten tijde der Republiek. 
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bestuur en personeel, tussen deze gezamenlUk en de leveranciers der grond
stoff en en de afnemers der producten, maar nog weI het meest tussen het 
personeel, belast met de dagelijkse leiding der verpleegden, en de verpleegden 
als werknemers, die moesten werken om te kunnen eten en voldoende met 
hun arbeid moesten verdienen om verzekerd te zijn van de geregelde voor
ziening van de nodige levensmiddelen, kleding en wat er verder no dig was. 
Want juist deze, op zich zelf zeer bedenkelijke wisselwerking was de basis 
van het arbeidssysteem in de vroegere gevangenissen : wie er niet werkte, 
kreeg ook geen eten enz., zodat, wanneer er iets aan de arbeidsvoorziening 
of werkgelegenheid haperde, de voedselvoorziening in het directe nadeel 
van de gedetineerden stagneerde. En in dit opzicht liepen de gedetineerden 
in de tuchthuizen, waar geen hardhoutbewerking met of zonder octrooi 
de bestendige werkgelegenheid garandeerde, een nog groter gevaar dan in 
de Hollandse tuchthuizen, waarvan ik de arbeidsresultaten reeds in 1935 
beschreef. 

Trouwens, ook in Holland, Zeeland en Utrecht was niet in aIle, aldaar 
toen bestaande tuchthuizen de hardhoutbewerking de belangrijkste gevan
genisarbeid. Leerbewerking, wolkammerij en spinnerij, het nettenbreien 
en de aanmaak van zeildoek en dgl. "trafieken" traden daar in de plaats 
van of vulden aan het te Amsterdam en elders in de gevangenissen bewerken 
van het uit de tropen aangevoerde hardhout. Zolang deze soort gevangenis
arbeid voldoende productief kon worden gemaakt, onder bekwame, dus 
vakkundige lei ding stond en redelijk betaald werd, konden de gedetineerden 
er op rekenen, dat zij ook, althans bij voldoende prestaties, op de nodige 
leeftocht van elke dag konden rekenen. Doch ontbraken een of meer dezer 
factoren, dan leden zij armoede en was Leiden in last 1). Van het funeste 
van dit systeem heb ik onlangs in het hier aangehaalde werk enkele voor
beelden gegeven, ontleend aan de archieven van stad en land 2). 

Voordat ik nu het in het Arnhemse tuchthuis gevoerde economisch 
beleid en de werkmethoden aIdaar vergelijk met die te Gouda en Utrecht, 
voIgt hier eerst een beknopte geschiedenis van deze strafinrichting. 

Reeds elders 3) vestigde ik er de aandacht op, dat in het oude Gelderland 
diverse steden haar eigen gevangenissen hadden, meest in poortgebouwen 
en andere delen der muurwerken, en die locale gevangenissen ook nog 
behielden en gebruikten, toen de hoofdstad Arnhem in 1710 - ook na 
veel deliberaties der stedelijke magistraten en Statenleden - eindelijk haar 
provinciaai tuchthuis kreeg. Daarvoor waren verschillende redenen: 1°. men 
wilde de gevangen en de gearresteerde bedelaars tewerkstellen evenals in 

1) Zie in mijn boek: Geschiedenis van het Gevangeniswezen, hoofdzakelijk 
in Nederland, 's-Gravenhage 1958, biz. 151 vlg. "Gevangenisarbeid en mono
polistische systemen". 

2) Ibidem, biz. 161 vlg. over de in de tuchthuizen van Utrecht en Gouda voor
komende werkmethoden, arbeidsresultaten en gevoerde economisch beleid. 

3) In en om de Gevangenis, (1936), 's-Gravenhage, hfdst IV. Verder meer uitge
breid in mijn groter werk "Geschiedenis van het Gevangeniswezen, hoofdzakelijk 
in Nederland", biz. 30, 77-84. 
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de Hollandse tucht- en werkhuizen, en dat kon niet geschieden in de als 
gevangenissen gebruikte poortgebouwen en stadhuiskelders; 2°. in het 
begin der 18de eeuw waren te Arnhem de St. Janspoort en het sousterrain 
van het stadhuis dermate met gevangenen bezet, dat overbevolking dreigde 
en aan tewerkstelling van een deel dezer gedetineerden in het geheel niet 
meer gedacht kon worden; 3°. de naijver tussen de steden Arnhem en Nij
megen, die elk reeds een terrein voor het nieuw te bouwen provinciaal 
tuchthuis hadden beschikbaar gesteld, werd oorzaak, dat elk daarvan om 
de voorrang streed 1); 4°. een beter inzicht in de kinderzorg en -berechting, 
waardoor dit tuchthuis zelfs een aparte afdeling kreeg voor gestrafte en op 
verzoek geplaatste minderjarigen, te vergelijken met het secrete of separate 
tuchthuis te Amsterdam. 

Toen dan ook in April 1710 de Gelderse Landdag of Statenvergadering 
weer bijeen was, ditmaal te Nijmegen, werden de oude plannen tot stichting 
van een tuchthuis uit het jaar 1700 opnieuw in behandeling genomen en 
kwam men tot een besluit om te bouwen "het Tuchthuis binnen Arnhem 
met eene aparte plaets of secreet tuchthuis, waer in kinderen van eerlijcke 
ende fatsoenlijcke lieden op versoeck van hare ouders of andere, die daertoe 
sijn bevoegt, wegens haer quaet gedrag en comportement, na gelmpetreert 
consent en gemaekt accoord voor de kosten der verplegingen sullen kunnen 
worden geplaetst en geconfineerd". Deze aparte afdeling was bestemd om 
te worden tot een verbeterhuis, waarin eventueel ook geesteskranken, 
"onnoselen" en "halve gecken" zouden kunnen worden verpleegd. Het 
werd later het tuchthuis voor de militaire gevangenen, toen in de 19de 
eeuw dit tuchthuis tot Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering werd 
bestemd, eerst los van en achter het eigenlijke provinciaal tuchthuis, tegen 
de wal aangebouwd, en eerst in 1826 met het tuchthuis verenigd. 

De ordinaris landmeter provinciaal en architect J. van den Heuvel 
tekende er de plannen voor, nadat hij eerst de tuchthuizen van Amster
dam, 's-Gravenhage en Utrecht had bezichtigd. 

Onder zijn leiding en toezicht voltooide men zowel het provinciaal 
tuchthuis als het verbeterhuis, beide op de terreinen van het St. Catharina
gasthuis met de kleine huisjes daarv66r verrezen. Hij was het vermoedelijk 
ook, die in opdracht van de Staten van Overijsel ruim een kwarteeuw 
later de plannen maakte voor het provinciaal tuchthuis te Zwolle. In 
1837 is het gebouw van het Arnhemse tuchthuis andermaal verbouwd en 
vergroot. 

De situatie te Arnhem leek de Gedeputeerden van Gelderland beter toe 
dan het aanbod van de raad van Nijmegen, toen zij daar in April 1710 in 
vergadering bijeen waren. In deze stad was het huis "Bethlehem" op de 
Hessenberg gedurende de 17de eeuw met weinig succes als spinhuis gebruikt, 

1) Dat Arnhem in dit opzicht de voorrang genoot, wordt voor een groot deel 
verklaard door de aanwezigheid van het Hof van Gelderland aldaar, dat zijn 
zittingen hield in de hoofdstad onder voorzitterschap van de stadhouder en een 
deel der plaatsen in het tuchthuis reserveerde. 
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dat wil zeggen ter huisvesting van meest vrijwillig tewerk gestelden, voor 
het grootste deel minderjarigen, om er het spinnen "ende andere manu
facturen" te leren. Een en ander geschiedde naar het Hollandse voorbeeld, 
zodat ten slotte ook geprobeerd was, om er tevens een plaatselijk rasphuis 
van te maken, vooral toen de zaken met de spinnerij niet al te voordelig 
verliepen. Er werden raspen besteld, om de buiten en in Nijmegen gearres
teerde vagebonden aan het werk te zetten, doch van de uitvoering dezer 
plannen leest men verder niets meer. Weer werd toen het Nijmeegse spin
huis voor liefdadige doeleinden bestemd, inzonderheid om er arme kinderen, 
"spinkinderen" genoemd, "in goede ordre ende discipline te holden" en 
tevens om er soldatenvrouwen in te huisvesten. Meest werd er de wol
spinnerij beoefend, om in tijden van grote werkloosheid meisjes en jongens 
van de straat te houden en hen iets te laten verdienen. In 1710 stond het 
echter weer leeg en toen werd het aangeboden om te dienen tot lokaliteit 
voor het op te richten provinciaal tuchthuis, opdat "met den omtreck en 
de annexe van dien, daerbij een woninge daeraen gelegen, soe tot een plaets 
(te bestemmen) om menschen van fatsoen, soe wegens haer ergerlijck 
comportement en quaed gedragh, geconfineert souden connen worden". 1) 
Of de architect Van den Heuvel schijnt dit schijnbaar aanlokkelijke voorstel 
wegens bezwaren van bouwkundige aard te hebben afgekeurd, Of 's Hofs 
aanwezigheid te Arnhem, de meer centrale ligging van deze stad en andere 
omstandigheden, die daarvoor sterk hebben gepleit, waren ten slotte oorzaak 
en aanleiding, dat niet op het aanbod van Nijmegen werd ingegaan, maar 
dat van Arnhem werd aanvaard. 

Hoewel de naam rasphuis voor dit gesticht nog weI eens is gebruikt, 
waren de textiele industrieen er hoofdzaak als gevolg van de omstandigheid, 
dat het vervoer der grondstoffen van Amsterdam of Rotterdam naar Arn
hem te veel kosten met zich meebracht, de afnemers van het geraspte verf
hout in hoofdzaak in Holland woonden en het daar verhandelden en het 
gebruik daarvan in de 18de eeuw veel minder groot was dan in de 17de 
eeuw, terwijl de producten der wol-, feildoek- en spinindustrie overal 
konden worden verkocht. 

De gedetineerden, die in dit tuchthuis werden opgenomen, vormden 
nog meer dan elders een wonderlijk allegaartje: bedelaars, landlopers en 
dergelijke zwervende nietsnutters, veroordeelden vanwege het Hof en de 
plaatselijke gerechten, op verzoek geplaatste minderjarigen, waaronder 
zelfs kinderen beneden tien jaar, en volwassenen, simpelen, onnozelen en 
krankzinnigen, burgers en militairen enz. Blijkens een resolutie van's Lands 
Staten d.d. 23 October 1717 was als gevolg van het al te gemakkelijk naar 
het tuchthuis sturen van allerlei individuen, die men in de steden en op 

1) Zie over de geschiedenis van het spinhuis in Bethlehem te Nijmegen, die hier 
niet verder wordt behandeld, aangezien de ins telling nimmer is uitgegroeid tot een 
strafgesticht, H. D. J. van Schevichaven, Oud Nijmegens Kerken, enz. Nijmegen, 
1909, bIz. 44-56. 
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het platteland van Gelderland weI kwijt wilde zijn 1), ook deze gevangenis 
al spoedig z6 overbevolkt, "dat de Landdag deze gerigten aanbeval van 
met meerdere mesnagement de delinquenten daarin te condemneren". 
En niet zodra het tuchthuis was geopend, stroomde het reeds half vol met 
rondzwervende bedelaars en landlopers, die het platteland onveilig maakten, 
zulks ingevolge de lastgeving aan het Hof van Gelderland d.d. 9 April 1711 
om "aIle gevangens van dezen aard als heidens, heerlooze vagebonden 
enz. zonder vorm van proces in het rasphuis te zetten". AIleen daarmee 
kon men al een gesticht vuIlen, dat slechts een capaciteit van ongeveer 
150 plaatsen had, doch in de eerste helft der 18de eeuw weI eens een bevolking 
van 200 en soms nog meer gedetineerden telde. Maar tevens werd met zulk 
een massale gevangenzetting niet zelden groot onrecht begaan, want allerlei 
onschuldige lieden, vrouwen en kinderen inbegrepen, werden bij deze 
razzia's opgehaald, hetzij dat zij onbewust bedelaars en landlopers huis
vesting hadden verleend, hetzij dat rninderjarigen en zelfs nogjonge kinderen, 
door nieuwsgierigheid gedreven, zich bij verdachte lieden hadden opge
houden. Want het was bij diverse resoluties van de Landdag in de 17de 
en 18de eeuw streng verboden het bedelgespuis en vagantendom onderdak 
te verlenen in herbergen, logementen, schaapskooien, schuren, hokken, 
hooirnijten enz., of zelfs maar in hun gezelschap te zijn. Doch als deze 
lieden in troepen kwamen opdagen en met geweld of onder afpersing en 
dreiging met geweld zich zelf ergens toegang verschaften of op het gemoed 
der landelijke bevolking werkten, kon deze al moeilijk medeplichtigheid 
ten laste worden gelegd. 

Toch werden in 1725 een schoolmeester van Vuren gegeseld en diens vrouw 
bovendien gebrandmerkt, omdat ze het bedel- en dievengespuis door hun 
goedhartigheid gelegenheid hadden gegeven in of bij hun woning enige 
tijd te verblijven en de hele buurt onveilig te maken 2). Juist doordat vele 

1) Zij waren "zeer faciel van de delinquenten in het tuchthuis te zetten", een 
klacht, die ook elders de plattelandse rechters werd toegevoegd, doch hetgeen 
in verband met de enorme bedel- en landlopersplaag voor die tijd weI enigszins 
verklaarbaar is! 

2) In de Commissie- en Politieboeken van de stad Arnhem (Gemeente-archief 
aldaar) komen verschillende missiven van den hove provinciaal voor met kennis
geving, dat op bepaalde data zulke razzia's moesten worden gehouden, waartoe 
medewerking werd verzocht, o.a. in deze vorm "dat van weegens de meenigte van 
roovers, dieven en moordenaars en ander quaad Yolk, hetgeen geattroupeert 
aldaar en daar omheen loopt, (werd) vastgestelt een visitatie en jagt den eersten 
Febr. (1760) aanstaande en daarmeede drie dagen te continueren". Die detache
menten werden daartoe gemobiliseerd, mede om de poorten, veren en andere 
doorgangen te bewaken, bedelaarslogementen te doorzoeken enz. De publicatie 
in gelijke geest van 15 April 1740 voor een "generale jagt" op 20 d.a.v. werd mede 
gezonden aan de gewestelijke en plaatselijke regeringen van Overijsel en het land 
van Kleef en Munster, opdat in die "jurisdicties die jagt mede nae behooren gedaen 
mogt worden, beginnende met dieselve op dien dagh des morgens en laetende 
daerin twee nagten en twee dagen continueren, tot agterhalinge en uitroijinge 
sooveel mogelijk van de vagebonden en andere verdagte personen, waardoor de 
publique veyligheid en rust ten platte lande thans seer wierd getroubleerd". Deze 
oproepen, nog gemakkelijk met enkele te vermeerderen, geven weI enig denkbeeld, 
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van deze beroepsbedelaars, in benden rondzwervende, zo brutaal optraden 
en al spoedig tot misdaden vervielen, werd er zo streng tegen opgetreden 1). 

Bewaard gebleven vonnissen bewijzen mede, dat ook het Arnhemse 
tuchthuis wei degelijk strafgesticht was, eveneens dat er straffen werden 
geexecuteerd, die niet in verhouding stonden tot de gepleegde misdrijven 
en overtredingen, dat vonnissen van 10, 20, 30 jaren en meer tuchthuisstraf 
echter gemakkelijk en veelvuldig gehalveerd of nog sterker verminderd 
werden en dat na ontslag uit het tuchthuis meestal verbanning uit de stad, 
het plattelandsdistrict of provincie volgde, als de veroordeelde Geldersman 
was, of in dit gewest zijn domicilie had of aldaar zijn misdrijf had gepleegd. 

Overlood oon gevangene in het tuchthuis, dan werd het stoffelijk overschot 
ingevolge resolutie van 6 Maart 1719 begraven in het bolwerk achter het 
gasthuis. Voor het inbrengen van gevangenen van buiten de stad was, 
uitgezonderd ingevolge de sententies van het Hof van Gelderland, of in het 
geval van veroordeling door een der lagere gerechten en bij beschikking 
door de magistraten der steden bij plaatsing op verzoek van familieleden, 
voogden of verzorgers der geconfineerden, verlof van de regerende burge
mooster nodig. Zekere Van Hamel, die deze ordonnantie in 1729 niet was 
nagekomen met betrekking tot een delinquent, genaamd Aylva, moest 
daarvoor excuus verzoeken, "als deze manier niet geweten hebbende". 
Overigens werd het tuchthuis, als instelling van en voor de provincie, als 
gewestelijk territoir beschouwd, dat viel buiten de jurisdictie d¢r stad 
Arnhem. Maar toen in 1740 daarhoon iemand vluchtte, wie door de schepen
bank gijzeling wegens schuld was opgelegd, werd hij onmiddellijk uit het 
tuchthuis naar buiten ge-bracht en voor de deur van het gesticht aan de 
stad "uitgeleverd" ~ Het dagelijks behoor vanwege de provincie was opge
dragen aan twoo "Commissarissen voor de zaken van het tuchthuis", de 
dagelijkse leiding aan de tuchthuismeester, tuchtmeester, kastelein of 
cipier, die enige suppoosten tot zijn beschikking had, waaronder een 
cipiersknecht, twee spinmeesters en een "vermaner", die hier een zeer 
ondergeschikte rol speelde. 

De tuchtmeester ontving in dit strafgesticht ook nog het reeds in de 
Middeleeuwen gebruikelijke "sluitgeld" voor de cipier der poortgevange
nissen, een welkome bijverdienste voor hem en zijn knecht. Deze bedroeg 
twee ducatons voor de opneming van oon gevangene, niet uit Arnhem 
afkomstig doch door een plattelandsgerecht verwezen naar het tuchthuis. 
Bovendien moest voor de tuchtelingen van buiten de stad ook nogf25.
per persoon en per jaar worden betaald bij wijze van bijdrage tot de exploi
tatiekosten van het strafgesticht, een contributie waartegen het platteland 
van Gelderland zowel als dat van Overijsel zich eigenlijk altijd heeft verzet. 
V oorts werd voor dezulken gerekend op een spinnewiel, een matras en 
deken plus f 3.- wegens transportkosten, uit te keren aan de dienaren der 

hoe slecht het destijds was gesteld met die publieke veiligheid' En als gevolg van 
de boven beschreven razzia's waren de nog bestaande en gebruikte poortgevange
nissen en stadhuiskelders destijds ook dikwijls zo .overbevolkt. 

1) V gl. litteratuur daarover in mijn reeds aangehaald boek, bIz. 132, noot 2. 
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justitie, die tevens de beschikking van het Hof voor de plaatsing moesten 
meebrengen. 

Doordat spinnen, een weinig ruwweven, touwpluizen en zakstoppen 
de voornaamste werkzaamheden waren in het Arnhemse tuchthuis, kreeg 
dit in de volksmond al gauw de benaming van spinhuis, hoewel de tucht 
hier veel strenger werd toegepast dan in de meeste 18de eeuwse spinhuizen 
hier te lande. Bewijzen daarvan vindt men in het uittreksel van sommige 
vonnissen van in dit strafgesticht opgenomen verpleegden, meegedeeld 
door Mr. J. W. Staats Evers, in: Bijdragen tot de geschiedenis der regts
pleging in Gelderland, bijzonder te Arnhem, Arnhem, 1865 1). 

In de gang van het Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering hingen 
nog in de 19de eeuw de grote ijzeren kettingen en zware blokken uit het 
tuchthuis ten bewijze daarvan. En hoeveel was er niet, dat in onzichtbare 
vorm daaraan nog verder het aandenken kon bewaren, bijvoorbeeld ver
zwaring en verlenging van de straftijd, als het opgelegde werk was ver
knoeid of als daaraan iets ontbrak, dit ingevolge een resolutie van 1728. 
En in 1745 werd bepaald, om de gedetineerden bij hun entree al vast de 
lijst van disciplinaire straffen bij wijze van krijgsartikelen voor te lezen, 
die zonder pardon zouden moeten worden toegepast bij elke vorm van 
insubordinatie en tevens om dit eens per jaar voor aIle tuchtelingen te 
herhalen, hetgeen als openbare "plechtigheid" dan ook prompt geschiedde. 
Twee jaar later werd aan die lijst nog toegevoegd, "dat degene van de tucht
telingen, die eenig vuur van spaantjes of anders stookte, hetzij om het eten 
te warmen of om andere voorwendsels, mede aan den lijve zoude gestraft 
worden". Zelfs de vondst van een menselijk geraamte in een der onderaardse 
kelders van het tuchthuis ± 1860 bracht men in verband met de eens in 
de 18de eeuw aldaar toegepaste "overstrenge tucht" waarvan reeds Vondel 
met betrekking tot de discipline in de tuchthuizen gewaagde 2). 

1) Dez., Het Arnhemse tuchthuis, (weI verouderd en onvoIledig, doch voor 
verschillende gegevens niet zonder belang) , in : Geldersche Volksa1manak, 1870, 
biz. 35 vlg. 

2) Deze dichter, die ter gelegenheid van de inwijding van het Amsterdamse 
stadhuis (in 1648) tevens o.m. zijn verbeelding richtte op wat binnen het tuchthuis 
in de hoofdstad aan de Heiligeweg geschiedde en wat voor of boven de poort 
van dit toen zo beroemde rasphuis was te zien en te lezen, dichtte namelijk het 
volgende vers: 

"Sint Klaere ziet Raspijn 
Betemmen met zijn rasp het wilt, dat in de lijn 
Het Brasiliaensche bosch moet maelen en versleepen, 
En siddren voor den knoop en 't klaatren van de zweepen 
Der overstrenge Tucht. Het Spinhuis raeght de spin, 
Die looze netten spant voor breidelooze Min. 
Het Dolhuis sluit en stilt ontzinde Razernijen 
In stille schaduwen". 

"Sint Klaere" was hier de toespeling op het voormalige Clarissenklooster, 
waarin na de nodige verbouwing het tuchthuis was ondergebracht; "Raspijn" was 
de gefingeerde H. Raspinus, personificatie van de werkgever der hardhoutbewer
king; "het wilt" vormden de aldus "gedresseerde" tuchtelingen; de rest laat zich 
gemakkelijk verklaren. 
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Want behalve wat men destijds noemde, de "strafschuldigen", werden 
ook zieken van geest in dit provinciaal tuchthuis opgenomen en niet zelden 
gedurende heel hun verder leven. Een schrijnend voorbeeld is dat van 
zekere Hendrikje Vorstelmans, die in 1743 op last van de magistraat van 
Harderwijk werd opgesloten, nadat zij in een vlaag van verstandsverbijste
ring haar eigen dochter had omgebracht en toen "voor al haar leven in 
cen secure plaats" van het tuchthuis te Arnhem werd "gedetineert". In 
1742 had reeds een inwoner van Beesd ditzelfde lot ondergaan, ook "voor 
de duur van zijn leven". Weinig of niet verschilde daarvan een vonnis, dat 
iemand uit Veere trof wegens gepleegde misdaden, voor wie door de magi
straat aldaar in 1756 opneming werd verzocht in het provinciaal tuchthuis 
van Arnhem voor de tijd van vijftig jaar. En de magistraat van Arnhem 
zelf schroomde evenmin om voor een inwoner uit deze stad, Willem Wich
mans geheten, plaatsing te gelasten om "buiten acces en aanschouwen van 
menschen separaat opgesloten te worden", zonder bepaling van tijd, als 
gold het een executie van het zg. onbepaaide vonnis! 

De ontsiagprocedure, min of meer onafhankeiijk van de in het vonnis 
gesteide detentietermijn, was met piaatsing voor zo veei jaren en zelfs 
levenslang geheel in overeenstemming. Want op de Gelderse Landdag, in 
1726 gehouden, was reeds bepaaid, dat de platteiandsgerechten, die de 
z.g. criminele rechtspleging mochten uitoefenen, bevoegd zouden zijn om 
hun gevangenen uit het provinciaal tuchthuis te ontslaan op een tijdstip 
en onder ornstandigheden, welke te hunner beoordeling stonden en die zij 
goed vonden. Als voorbeeld van zulk een binnentijds ontslag halen we hier 
aan dat van Jan Janssen in 1733, nog weI gelast door het Hofvan Gelderland 
ingevolge de bovengemelde resolutie van 1726. Jans bloedverwanten hadden 
daartoe een request ingediend, waarin zij zich borg hadden gesteld voor 
zijn verder goed gedrag, terwijl de onslagene zelf bij handtasting zou 
beloven zijn gevangenhouding aan niemand te zullen wreken! En de vorm 
van gratie bij vertrek naar de tropen of ingeval van dienstneming in het 
leger was al even singulier. Sorns kwam er zo maar een zwerver van de 
Oost- of West-Indische Compagnie het tuchthuis binnenstappen om 
gedetineerden aan te werven - zo "ronselen" hier niet meer op zijn plaats 
is - voor dienstneming bij het leger in de Indien 1). Zo iemand kreeg nog 
in 1762 enige tuchtelingen mee voor de Compagnie en vertrok daarmee 
van Arnhem naar Amsterdam. 

Daarentegen werd voor zieke verpleegden weinig meer gedaan dan ze 
apart te leggen in daarvoor "geapproprieerde hokken", zulks ingevolge 
resolutie van 1736 "om sodane personen, gesond in het tuchthuis gebragt 
zijnde en naderhand sieck wordende, te verplegen". 

Hadden ze het ongeluk er te overlijden, dan werd om hun schamele 
nalatenschap niet zelden in het tuchthuis nog ruzie gemaakt, gelijk als in 
het bekende bijbelverhaal om Jozefs veelvervige rok en Jezus' opperkleed 

1) Vgl. mijn artikel "Hollands slechts, Oostindisch goeds", in: De Indische 
Gids, dl. 63 (1941), biz. 159-168. 
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geschiedde. Een sprekend voorbeeld uit de Arnhemse tuchthuisgeschiedenis 
van 1735. Daar was de tuchteling Jan Antony gestorven en zijn lotgenoten 
beweerden volgens oud gebruik recht te hebben op zijn nagelaten kleding 
en enige andere goederen. Het daarover met de erfgenamen ontstane geschil 
werd ten slotte bijgelegd in die zin, dat dezen aile bezittingen van Jan zouden 
krijgen met uitzondering van de zilveren knopen, dito gespen en blauwe 
rok, welke zouden toekomen aan hen, die de overledene in zijn ziekte 
hadden bijgestaan en aan wie hij dat hun als loon voor de verpleging had 
beloofd. Er schuilt tragiek achter die zilveren knopen en blauwe rok! 

Min of meer een uitzondering vormde het Arnhemse tuchthuis op de 
regel, dat in strafgestichten doorgaans geen pijn- of exarnineerkamer was 
als in de Middeleeuwse gevangenissen, die tevens dienden als Huizen van 
Bewaring of dit zelfs in de eerste plaats waren. Doch uit het extractvonnis 
van zekere Hendrik Cobussen uit het jaar 1765 blijkt, dat dit sombere 
vertrek in het provinciaal tuchthuis van Gelderland weI aanwezig was en 
ook gebruikt werd. Want tot in het 1aatste der 18de eeuw vond hier de 
pijniging plaats, om bij volgehouden ontkenning van schuld een bekentenis 
los te wringen, zulks krachtens incidenteel arrest van het Hof van Gelder
land. 

En nu even meer in bijzonderheden een overzicht over de tewerkstelling 
der gedetineerden in het Arnhemse tuchthuis en derzelver moeilijkheden 
ter inleiding van de hierna te publiceren documenten. Reeds bij de keuze 
van het voor de inrichting geschikte personeel had het regentencoilege in 
de eerste plaats hen op het ~Og, die zich garant konden steilen voor de 
gerege1de arbeid van de tuchtelingen. Daartoe was een advertentie geplaatst 
in de Haagsche en Amsterdamsche Couranten van 1712, welke jaargang 
van geen der beide bladen bewaard is gebleven. Toch weten we uit de 
desbetreffende resolutie 1) van Hof en Rekenkamer van Gelderland weI 
ten naastenbij wat deze advertentie inhield, nl. een oproep tot aanmelding 
van candidaten voor het ambt van tuchtmeester, binnenvader, opziener of 
opzichter van het tuchthuis, dus zoveel als thans een gevangenisdirecteur, 
maar tevens belast met de zorg voor de arbeid der gedetineerden. Verschil
lende gegadigden meldden zich 2), waaronder de Amsterdamse tapijtmaker 
J. de la Lande, die beweerde een nieuw procede van tapijtbewerking te 
hebben uitgevonden en deswege van het nieuwe tuchthuis maar dadelijk 
een tapijtfabriek wilde maken, terwijl zijn vrouw dan de vrouwelijke 
gedetineerden met spinnen en kaarden van woI aan het werk zou zetten. 
Een tweede candidaat was de Hagenaar Verwijck, die met zijn zoon, evenals 
de vader kok, geen enkele waarborg kon geven om de gedetineerden aan 
het werk te helpen, rnisschien weI om hen met een fijne keuken te dienen, 
waarop ze ongetwijfeld meer prijs zouden hebben gesteld! Maar heren 
regenten dachten er niet aan, om daarvan de kosten te dragen! De derde 

1) Deze resolutie is bij wijze van curiositeit hier mede onder de stukken opge
nomen (Bijlage 1). 

2) Hun sollicitatiebrieven zijn bewaard gebleven en berusten in portefeuille I 
Tuchthuis, in 's Hofs Archieven, R. A. Gelderland, Arnhem. 
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gegadigde was reeds in functie als vader of directeur van het gecombineerde 
tucht- en krankzinnigenhuis te Dordrecht en wilde desnoods zijn zoon met 
nog een schoonzoon inschakelen om het nieuwe Arnhemse tuchthuis tot 
een modelgevangenis van zijn tijd te maken! 

Doch het regentencollege had in geen van drie voldoende vertrouwen, 
om er een keuze uit te doen voor de vacature van directeur te Arnhem. 

Door bemiddeling van een invloedrijke kennis te Utrecht viel die keuze 
ten slotte op Arend Richter, ook Rechter of Regter genoemd, destijds nog 
werkzaam als fungerend directeur van het stadstuchthuis te Utrecht, waar 
zijn schoonmoeder, de weduwe Croes, in naam de leiding had, doch de 
directie van het gesticht door haar bovengenoemde schoonzoon liet waar
nemen. Hij was dus een man uit de praktijk van het toenmalige tuchthuis
wezen, met wie de regenten met enig vertrouwen in zee durfden gaan. Reeds 
in December 1712 werd voor hem een ontwerp-acte van aanstelling opge
steld, die onder de documenten 1) is opgenomen ten bewijze hoe de arbeid 
der gedetineerden ook in dit strafgesticht het alpha en omega van het systeem 
en de sluitpost der begroting moest vormen. Uit art. 5 van zijn instructie 
d.d. 5 Nov. 1713 blijkt verder, op welke wijze ruj de kosten wegens voeding 
en kleding moest zien vergoed te krijgen voor het geval, dat hem delin
quenten ter opname werden gezonden, die niet in staat waren lonende 
arbeid te verrichten en dus ook onmachtig om hun kost te verdienen. Daarom 
is ook deze instructie onder de stukken opgenomen 2). Hierbij dienden de 
instructiebrieven van het personeel der tuchthuizen van Utrecht en Amster
dam als model, welke bereids aan de regentencolleges aldaar waren opge
vraagd en in copie overgezonden 3). 

Voor de leiding van het bij dit Arnhemse tuchthuis behorende verbeter
huis stond de zaak enigszins anders. Aan het hoofd daarvan moest iemand 
met eigen initiatieven en met een geheel nieuw en zelfstandig werkplan 
gesteld worden, aangezien een model daarvoor elders niet gemakkelijk 
te vinden zou zijn. WeI moesten de verpleegden van die inrichting volgens 
Hof en Rekenkamer ook zoveel mogelijk aan het werk gezet worden, 
doch de leider of directeur er van zou toch niet gerekend kunnen worden 
van deze verdiensten geheel te kunnen bestaan en tevens zijn hospitanten 
aan kost en kleding te helpen. Vandaar dat de leden van beide colleges in 
overweging namen "onder correctie van advijs, dat men uit tgeene ten deeze 
opzigte ter Cancelerije berust, bekwamelijk met wat af en toe te doen, zal 
konnen maaken eene instructie voor de Tuchtmeester en Opzigter in 't 
Verbeeterhuis alsmede beraamen eene vaste voet en ordre omtrent de huis
houdinge, maar dat dezelve gecomen, vermeene, dat daarinne zeekerder 
zal konnen worden gereusseert, als men vooraf zal hebben ingenoomen en 

1) Bijlage 2. 
2) Bijlage 3. 
3) Ik hoop het zeer uitvoerige model daarvan uit Amsterdam eerlang elders met 

het nodige commentaar uit te geven. 
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gehoordt de consideratien van die geene, die tot de voors. Bedieninge 
mogten aspireeren en daar toe aangestelt konnen worden" 1). 

De zaak was nog nieuw en de praktijk moest het uitwijzen, welke eisen 
gesteld en welke rechten en gunsten konden toegekend worden. Dit zal 
dan ook weI de reden of oorzaak wezen, waarom of waardoor een instructie 
voor het hoofd van het Verbeterhuis niet tegelijk met die van de opzichter 
van het Tuchthuis werd opgesteld en evenrnin in het dossier van stukken 
betreffende de inrichting is te vinden. 

Er is ten slotte dit op gevonden. De benoemde, Antoine Josserant, 
afkomstig uit Wezel, kreeg het toezicht onder voorwaarde, de verpleegden 
te onderhouden en daarvoor te genieten een salarisje van eerst vijf-, later 
zevenhonderd gulden met het recht, zowel de verpleegden van zijn eigen 
inrichting als die van het tuchthuis tegen een overeen te komen prijs de 
grondstoffen voor hun arbeid te leveren. 

Dit accoord werd echter al spoedig de bron van allerlei onaangenaarnheden, 
kleine en grote ruzies tussen hem en de tuchtmeester Arend Regter, tussen 
hem en de regenten van beide gestichten en vooral tussen hem en de gede
tineerden, die zich aidoor beklaagden over inferieure grondstoffen, terwijl 
Josserant op zijn beurt de gedetineerden beschuldigde van het vernielen en 
beschadigen van grondstoffen en afgewerkte producten, de tuchtmeester 
Regter van slap en onvoldoend toezicht op de tuchthuisarbeid en heulen 
met de gedetineerden, de regenten ten slotte, dat ze partij kozen tegen 
hem en v66r Regter. 

Zolang Josserant nog niet was aangesteld, had Regter het rijk aIleen 
en zocht hij voor de eerste tuchtelingen in de stad Arnhem werk, terwijl 
hij verder van de regenten geld kreeg om de eerste materialen en grond
stoffen te kopen. Daarnaast boden zich Albert Schimmel, zekere Rolbagh 
en de Arnhemse houtkoper Tulleken als werkgevers van de tuchtelingen 
aan, van wier diensten aanvankelijk ook gebruik werd gemaakt of met 
wie althans werd geconfereerd om tot een accoord te komen. Met beide 
eerstgenoemden slaagden de regenten daarin, doch het blijkt weI uit allerlei 
onverkwikkelijke bijzonderheden in het dossier, dat dit Regter helemaal 
niet naar de zin was. Hij duldde, mogelijk weI uit concurrentie-overwegingen, 
niemand naast zich en we zullen hier slechts een zeer beknopt resume 
uit de stukken van de jaren 1713-1717 laten volgen om een indruk te geven 
van de moeilijkheden, waarmee het regentencollege telkens weer te worste
len had met betrekking tot de tewerkstelling der gedetineerden. Daarvan 
de originelen zelf hier te laten afdrukken, zou onevenredig veel plaatsruimte 
vergen in verhouding tot de historisch-economische betekenis van hun 
inhoud. 

Uit diverse memories van de tuchthuismeester Arend Regter aan het 
Hof van Gelderland in verband met de gestichtsarbeid in het tuchthuis 
te Arnhem blijkt dan o.m. het volgende. Op 20 December 1713, althans 

1) "Rapport van de gecommitteerdens tot de zake van 't Tucht- en Beeterhuis tot 
Arnhem, 30 Nov. 1712", Legger Tuchthuis I. 
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kort daarv66r of daarna verzocht hij aan de commissarissen van Hof en 
Rekenkamer de aanmaak of levering van 8 paar "kaarten" (kaarden) en 
4 paar schrobbels, "welcke gereetschap tot Utregt moet gemaakt werden 
alsoo dat mer ruet kan gemaakt worden en het volek 't selve nu al nodigh 
heeft om te arbeijden, dwijl ick maar eeruge tot een begin heb laten maken 
ende wijl ieder man, die op het groot wiel spint, moet versien sijn van een 
paar kaarten en ieder hock 1) van een paar scrobbels". Verder moest mj 
kunnen beschikken over meer dekens, had hij matrassen aangevraagd, 
alsmede een dozijn "rocken voor de manluijden" , waarover zeer geklaagd 
werd evenals over het gebrek aan schoon linnen; hij verzocht dit zo mogelijk 
te doen leveren door Rolbagh, die tot dusverre het tuchthuis het meest 
van werk voorzag. Verder diende er nog te komen een boek of register, 
"waar in ick al de kriminele gevangens, haar namen soude aantykene en 
haar jaaren, die sij moeten sitten int huijs en wanneer zij ontslagen werde, 
tgeen haar Ed. Mogende altijt sullen konnen sien bij tijt en gelegentheijt 
volgens 't gebruijck van al sulcke huijsen." 

In October 1713 had Regter de Heren van het Hof al verzocht en hij 
herinnerde er nu opnieuw aan om "op middelen bedagt te zijn om eenige 
winckels of coopluijden van fabrikeurs van lakens of stoffewerckers, 
bommesijnwerckers, dekentrapiers en wollekammers te sien en mer te 
krijgen, weleke ambagte altemaal in staat zijn om de gevangens werck te 
geven, de een op groot end ander op tklijn wiel, want dwijl de gevangens 
al beginnen aan te groeijen, en daardoor werck vereijst wort, soo salt ons 
aant selve haast ontbreken". 

Verder stelde Regter voor en omschreef dat aldus: "dewijl ick nu door 
het arbijden van meer volck meer werck van nooden heb en ick bevint waar 
te zijn tgeen ick altijd tegen d'Ed. Mogende Heeren geseijt hebbe, datter 
hier wijnig werck inde stad is te bekomen, soo is het ten hoogsten noodig 
dat de Ed. Mog. Heeren eens op middelen believen bedagt te sijn om eenige 
winckels van buijten in te krijgen, waar door het huijs met werck wiert 
versien, weIck middel niet bequamer kan bevonden werden dan datter 
twee a drie brave wolle kammers in de stad quame, die de Ed. Mogende 
Heeren iewers mede beliefden te binneficeren, tzij met een vrije woning 
en iets voor haar opbreken of iets anders soo als haar Ed. Mogende dat 
sullen goet vinden. Oock dat de Ed. Mogende Heere haar belieffden te 
versien met de leverantie van resement kouse 2) van die troepen, die voor 
de repartiecie van de provintie staan; dat seer veel daar toe doen sou oock 
een lakenwever, die de leverantie konde hebben van baje en karsaje te 
leveren aand selve melietie, die door dat middel veel werck aant huijs sou 
konnen geven, waardoor het huijs volkomen in staat sou komen, om bij 
gesontheijt het huijs buijten lasten van haar Ed. mogende te houden. Door 
suleke middelen hebben de Ed. agtbare heeren van Utregt haar huijs oock 

1) Bedoe1d is natuurlijk: de daarin opgesloten gedetineerden. 
2) Kousen voor het regiment, dus een leverantie voor het leger-onderdeel, dat 

ter repartitie stond van het gewest Gelderland. 



TEWERKSTELLING VAN GEDETINEERDEN IN HET ARNHEMSE TUCHTHUIS 51 

in staat gebragt, soo dat tegenwoordig niet alleen haar huijs maar seltfs 
haar stad floreert van al die winckels en oock stofjeswerckers, bommesijn
werckers, die sedert die tijt sijn aangegroeijt in haar stad" 1). 

Arend Regter bleek dus weI een man te zijn met enig economisch inzicht, 
die ook op deze wijze de belangen van het tuchthuis trachtte te dienen en 
de gedetineerden geregeld aan de arbeid wenste te zien. Waarom de regenten 
van zijn adviezen geen gebruik wensten te maken of dit om zekere redenen 
niet konden doen, is ons natuurlijk niet bekend, doch het gevolg was dat 
de werkgelegenheid in het tuchthuis permanent onvoldoende was: Of soms 
te veel en dan weer niets. Immer op 5 Maart 1714 rapporteerde de tucht
meester of opzichter Arend Regter aan Hof en Rekenkamer, dat aile 
mannelijke tuchtelingen zonder werk zaten op twee na, die op gemelde 
datum ook zonder zouden geraken, aangezien Rolbagh geen werk meer 
voor hen had of dit niet wilde leveren. Ais reden gaf hij op, dat hij eerst 
zijn geld moest hebben van de Rekenkamer voor geleverde waren aan het 
tuchthuis. Regter achtte dit echter een voorwendsel, daar zowel Rolbagh 
als diens vrouw herhaaldelijk aan hem, Regter, had verklaard, "dat sy 
het volek niet int werck konden houden". Ook hield Rolbagh zich niet 
aan zijn belofte "dat hij sijn volek soude ofdancken, die hij buijten het 
huijs int werck heeft". Integendeel, Rolbagh liet Regter van 't kastje naar 
de muur lopen, als deze om werk voor het tuchthuis kwam vragen of dat 
ophalen, en menigmaal keerde de opzichter onverrichter zake terug. Boven
dien was hij bij herhaling aan het tuchthuis gekomen om zelf uit te maken 
wie hij aan het groot dan weI aan het klein wiel zou zetten, in het kort om 
te bepalen wie van de tuchtelingen voor hem zouden werken. 

De tuchtmeester achtte dit een inbreuk op zijn bevoegdheid en wilde 
terecht daarin zelf de hand houden, geen selectie toepassen, doch allen, 
tot werken in staat, aan de arbeid zetten. Regter had nog kortgeleden 
iemand werk bezorgd, die goed garen had gesponnen, ook naar het oordeel 
van Rolbagh zelf, doch toen dezelfde gedetineerde een volgende maal uit 
wol van slechtere kwaliteit wat grover garen had geleverd, wilde Rolbagh 
dat product niet accepteren en kon Regter het voor zich zelf houden, mits 
betalende de wol. Zo was er wrijving tussen beide mannen ontstaan en 
Rolbagh had Regter aangezegd dat "hij meteen geen werck meer voor 
hem wou geven". Hij beweerde geen spinwerk meer te hebben voor het 
kleine wiel; wat hij de tuchtelingen liet doen of had laten doen, "dat hebbe 
ick mijn spinders buijten het huijs onttrocken; dat wi! ick niet (langer) 
doen, en daar mede moeten wij henen gaan", verklaarde de opzichter van 
het tuchthuis. 

Kleermaken zou Rolbagh, althans volgens zijn bewering, de tuchtelingen 
voldoende hebben kunnen laten doen, vooral het in confectie vervaardigen 
van werkkleding voor boeren en ambachtslieden : kielen, broeken, verder 
ook hemden en ander ondergoed. "Ja, sijde hij , ick wou weI, datse altemaal 

1) Ook deze tirade in Regter's brief bewijst, dat men zich voor de "zaken" van 
het Arnhemse tuchthuis gehee1 richtte naar het Utrechtse voorbee1d. 
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kleermakers waren, ick souse werck genoeg geven". Maar ook dat leek 
Regter humbug, want de enige gedetineerde in het tuchthuis, die kleermaker 
van zijn yak was, had nog geen voldoende werk van Rolbagh kunnen 
krijgen, zo weinig zelfs, dat hij zijn halve kost er nauwelijks mee verdienen 
kon. "Hij geeft", zo schreef Regter in diens memorie, "twee linde broeken 
of twee linde kelen 1) gelijck; vant brook geeft hij een stuijver vant stuck 
en van de keel geeft hij drie stuijvers van arbijtsloon. En dan moet ick 
somtijts wei drie maal stieren 2), eer ick krijg". 

De tuchthuismeester schreef deze verkeerde gang van zaken geheel toe 
aan het feit, "die die man sijn afeerens 3) soo groot niet en sijn om het 
volek te konnen aant werck houden, die tegen woordig zijn; veel rninder 
sal hij het konnen blijven doen, daar het volck van dag tot dag noch aan 
groeijt 4) en meerder wort". Rolbagh had wei grote beloften gedaan aan 
Hof en Rekenkamer om de tuchtelingen aan voldoende werk te helpen 
en te houden "om het voordeel vand leverantie (aan het tuchthuis) te hebben, 
want als het de man ernst geweest was om het huijs soo veel als them 
mogelijck was van werck te onderhouden, soo sou hij de mans rocken, 
die de Ed. Heeren hem hebben geordeneert te maken altemael vande 
kleermaker, die bier sit, hebbe laten maken". Dit was hem trouwens bevolen 
door de heer van Broekhuijsen, lid der Rekenkamer, waarvan Regter wist 
door "de booij 5) van de Rekenkamer". Doch Rolbagh had zich van den 
domme gehouden of gedaan alsof hij zich daarvan niets kon herinneren. 
Regter drong er daarom nogmaals op aan bij Hof en Rekenkamer, om 
kooplui, winkeliers en andere neringdoenden van buiten te trekken, ten 
einde binnen Arnhem meer handel en industrie te brengen met het tuchthuis 
als centrale werkplaats. En op dit aambeeld bleef hij steeds doorhameren, 
ook toen hij Josserant als collega naast zich had gekregen. 

Verder verzocht Regter nog goedkeuring aan Hof en Rekenkamer om 
een vrouw uit Leiden "prevaat bij hem op te sluijten en inde kost bij hem 
te besteden", hetgeen ook de tuchtmeester van Utrecht was toegestaan 
onder voorbehoud van approbatie door zijn superieuren en "volgens t 
gebruijck van andere huijsen als oock mede het huijs tot Utregt". In dat 
geval moest de acte van permissie worden verleend door het Hof en moesten 
de docurnenten van herkomst, aard en motivering der plaatsing en al wat 
daartoo verder no dig zou zijn, aan de voorzitter van het Hof ter lezing en 
goedkeuring van de plaatsing worden aangeboden, alvorens de betrokkene 
definitief en prive bij de tuchtmeester kon worden ingesloten. De beschik
king op dit verzoek ontbreekt echter in de stukken. 

Evenmin als met Rolbagh vlotten de zaken met Albert Schimmel, die 
zich er wei op voorstond eerste werkgever van het tuchthuis te zijn geweest, 
doch door Rolbagh beconcurreerd was. En toen Josserant in 1714 als 
hoofd van het Verbeterhuis en werkgever voor de tuchtelingen was aange-

1) Kielen. 
3) Affaires. 
5) Bode. 

2) Opzoeken, aandringen, boodschap geven. 
4) In aantal toeneemt. 
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steld, kwam Schimmel evenmin langer in aanmerking om zijn opdrachten 
aan de tuchtelingen uitgevoerd te krijgen. Immers Josserant had nu het 
monopolie en wenste daarop geen inbreuk te zien gemaakt door zaken
lieden van buiten, ook al was hij evenmin in staat om de tuchtelingen gere
geld van werk te voorzien. 

Een request van Schimmel stelde dat opnieuw in het licht. Het komt 
in de stukken onder het volgende hoofd voor: 
"Request van Albert Schimmel, burger der stad Arnhem, hoe hij suppli
ant is geweest de eerste, die aen de gedetineerden in het tugthuijs heeft 
verleent werck tot desselfs subsistentie ende op beloften, doenmaels aen 
hem gedaen, sijn voorgaende wercklieden geabandonneert, in die verwag
ting vertrouwend, dat genoegsaem door die geene van 't voors. huijs tegens 
behoorlijke belooninge te sullen worden bedient". (1 Juli 1716) 1). 

Inplaats daarvan werd hem nu echter aangezegd, dat hij geen werk 
meer behoefde te brengen en dat voor hem niet meer doch uitsluitend voor 
de "kastelein van het verbeterhuis" kon worden gesponnen. Schimmel 
schreef dit toe aan jalouzie van de zijde van Josserant, aangezien deze 
volgens hem minder loon uitbetaalde, zodat de gedetineerden liever voor 
hem, Schimmel, werkten, die ook nooit enig geschil met de gedetineerden 
had, doch Josserant weI, zoals hij bij geruchte had vernomen. De Heren 
van Hof en Rekenkamer moesten echter tevens bedenken, dat ook Schimmel 
in de periode, dat zijn spinners in het tuchthuis het werk nog moesten leren, 
meer schade en nadeel dan voordeel en winst van zijn opdrachten had 
gehad, zodat nu Josserant met de voordelen van hem, Schimmel, ging 
strijken. Hij had er nu spijt van zich niet eerder tot het Hof te hebben 
gewend met het aanbod om aIle tuchtelingen aan het werk te zetten. Hij 
deed dan ook een beroep op Hof en Rekenkamer om ten minste die spinners 
voor zijn emplooi te behouden, die altijd voor hem hadden gewerkt, want 
als Josserant de enige werkgever van het tuchthuis moest worden, zouden 
volgens Schimmel "de voors. elendige menschen te beclagen" zijn! 

Arent Regter, de opzichter van het tuchthuis, en Antoine Josserant, 
kastelein van het verbeterhuis, moesten nu beiden hun advies, conclusie en 
informaties bij dit request ter kennis van het Hof brengen. 

Beiden leverden daarover een uitvoerig rapport in. Eerstgenoemde 
deelde in de eerste plaats mee, dat er in Juni 171628 personen, mannen en 
vrouwen, in het tuchthuis werkten, waarvan 15 voor "baas" Josserant op 
het kleine wiel sponnen en 6 a 7 stuivers, enkelen 10 stuivers, van het pond 
wol verdienden. Laatstbedoelden werkten 5-6 dagen aan een pond, met 
uitzondering van een vrouw, die het in 4! dag kon spinnen, maar dat was 
dan ook "de gaauste vant heele huijs". Verder waren er nog twee mannen, 
die wol kamden voor 2 stuivers per pond, "maar daar moeten sij haar eijgen 
vier en olij toe doen, die sij daar toe van nooden hebben". Als zij geregeld 
hadden kunnen doorwerken, dan zouden zij met wolkammen hun eigen 
kost hebben kunnen verdienen, doch zU zaten te vaak en te lang zonder 

1) Los stuk in dossier I, Tuchthuis, Rijksarchief Arnhem. 
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werk, nadat zij hun portie wol hadden verwerkt. Verder was er een tuchte
ling, "die het garen op bobijnen wint, dat is het gesponnen garen, een, twee 
of drie dick dobbelt, die heeft vant fijne garen 10 en vant groffe 8 duijten 
vant pont; oock pluijst hij somtijts wol en oock kammelingh en heeft 
(dan) een stuijver vant pont". Ook deze zou ingeval van geregeld te kunnen 
doorwerken, goed zijn kost kunnen verdienen, doch hij kreeg niet meer 
werk dan wat hem een verdienste van 12-14 stuivers per week opleverde. 
Hierover had vrouw Regter meermalen aan Josserant geklaagd, omdat de 
delinquent er niet van kon leven, doch zonder resultaat. Wie van de tuchte
lingen op het grote wiel witte wollen garens sponnen, konden 3 a 3t st. 
per dag verdienen, doch baas Josserant had daarvoor maar twee werkkrach
ten nodig, in 1716 Hans Berlang en Pieter Rotsaart, terwijl Arie Davids, 
die op het klein wiel maar geen goed garen kon Ieren spinnen, weI met het 
grote wiel goed overweg kon, hetgeen hij in het Utrechtse tuchthuis had 
geleerd en het nu in dat te Arnhem graag wilde voortzetten. Doch Josserant 
had daarop voor hem geen werk. 

In een volgende memorie 1) van Arend Regter inzake het werk, aan de 
tuchtelingen verstrekt, herinnerde deze aan de voorwaarden van zijn aan
stelling tot tuchtmeester d.d. 22 Dec. 1712, waaruit volgens hem allerminst 
bleek, dat hij verplicht zou zijn of zich verbonden zou hebben om voor 
geregeid werk ten behoeve der gedetineerden te zorgen of een en ander 
voor zijn rekening te nemen. IntegendeeI, weI dat hij bij herhaling aan de 
Commissarissen der inrichting had verzekerd, dat Arnhem geen stad was 
voor "trafiken", en dat zij voor de gevangenen geen voldoende werk 
opleverde. Een van de Commissarissen had toen het volgende voorstel 
gedaan: "onse vrouwen 2) souden ider weI een a 2 vIas spinders konnen 
int werk houden". De tuchtmeester yond dat weI een verlichting voor de 
inrichting, maar dit middel zou dan nog maar aIleen betekenen, dat enige 
vrouweIijke gedetineerden aan werk geholpen waren, "maar de mans, daar 
sal het meest op aan koomen", die bleven dan toch nog zonder werk zitten! 
En daarmee had de opzichter juist de meeste moeite. Immers hij verklaarde, 
mede op gezag van en geleerd door de ervaring van zijn schoonmoeder, 
"dat wij haar in teuge1 en in ordere moeten houden, tweick dickmaal met 
slaag moet geschieden", ook om het hun opgedragen werk goed te doen, 
dat zij anders licht geneigd zijn te bederven en te verknoeien door Iuiheid, 
onwiI, onachtzaamheid, tegenwerking, vernielzucht, gernis aan verant
woordelijkheid enz. Bij hun patroons buitenshuis zouden zij het niet durven 
doen uit vrees voor ontsiag en betaling der schade, doch in het tuchthuis 
kon hun dat weinig schelen, tenzij de straf hen dwong om anders en beter 
te doen. 

De commissarissen zaten met dit al danig verlegen met het gebrek aan 
werk en tuchtmeester Regter beIoofde ook nu weer bij de winkels langs 

1) Eveneens eens los stuk in voormelde legger I Tuchthuis, Rijksarchief Arnhem. 
2) Namelijk de echtgenoten van de commissarissen of regenten, die dan voor 

eigen huishoudelijk gebruik de gedetineerden zouden kunnen laten werken. 
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te gaan en te bedelen om werk voor de gedetineerden, binnen zowel als 
buiten Arnhem, maar, zo klaagde hij, "die tijt, dat mij altijt is belooft, 
maar nooijt is gegeven om mij daarna te regulen", d.w.z. om werk te zoeken 
voor de gedetineerden in en buiten Arnhem ingevolge zijn instructie, 
reglement en voorwaarden, was voor dit doel nog nooit beschikbaar gesteld. 
Ret was trouwens de Ieden van het Rof bekend, zo verklaarde Regter 
verder, "dat ick daar niet in ben nalatig geweest, maar heb daar immers 
raport van gedaan aan de Ed. Reer Comisaris, dat ick selfs met mijn schoon
moeder naar Nimegen en oock na Sutphen geweest ben en heb daar bij 
al de winckels geweest en werck versogt voort huijs". Door Regter's 
"vlijtigheijt" was op die wijze aan het Arnhemse tuchthuis van buiten af 
nog al enig werk bezorgd, totdat Josserant hoofd van het beterhuis was 
geworden, die financieel geinteresseerd was bij de werkvoorziening in het 
tuchthuis. Door diens "onversadelijke gierigheijt en nijdigheijt, die dat niet 
kost gedogen" en bang was dat Regter daaruit te veel voordeel zou trekken, 
aldus deze, moest die hulp van buiten geweerd worden, en werden de leden 
van het Rof door de jaloerse Josserant gesuggereerd, "dat ick (Regter) 
soo geere voorde buijtenluij liet werken, omdat ick dat profijt in mijn 
sak stack, daar ick nochtans na waarheijt kan verklaren, dat ick der nooijt 
dwaardij van een duijt 0[1) heb genoten, geIijck ick met de gevangens selfs 
getuijgen kan!" 

De heren van de Rekenkamer hadden Regter namelijk bevolen het werk 
van buiten Arnhem niet langer te accepteren, doch aIleen hetgeen Josserant 
bracht. Ret gevolg was echter, dat er al spoedig opnieuw geen werk was 
voor de gedetineerden. En dat, schreef Regter, terwijl "ick soo veel moeijten 
toe had aangewent om het soo veer te brengen", zodat bij nu verder ook 
geen enkele verantwoordelijkheid meer wenste te dragen voor de gang van 
zaken, "omdat ick de oorsaak daar niet van en ben noch daar schade van 
te wagten heb". Het nadelig saldo kwam dan ook ten laste van de provincie, 
hetgeen Regter met de volgende eigenaardige en merkwaardige logica 
trachtte te verduidelijken, te curieus om ze bier niet op te nemen. 

"WeI is waar, dat in mijne acten staat, dat ick de gevangens uijt haren 
arbijt sal moeten onderhouden, (maar) dat is niet te seggen, dat ick haar 
werck sal moe ten geven, maar dat is te seggen soo veel als haar gelt in 
behoorlijke redelijkheijt kan strekken, dat sij met haren arbeijt verdienen, 
maar dat wil niet seggen, als sij maar 11 of 12 stuijvers op een week konnen 
verdienen, dat ick haar voor 18 of 20 stuijvers eten soude moeten geven 
daarvoor; dat souden de Ed. Mogenden van mij niet begeren; daar ben ick 
oock wei van overtuijgt". 

In de vergadering van Hof en Rekenkamer werd nu een ingrijpende 
verandering van het tot dusverre toegepaste systeem overwogen, die voor 
Regter nog al consequenties meebracht, in verband waarmee hij twee 
maanden bedenktijd verzocht. Ondertussen wilde hij dan eens overleg 
plegen met familie en kennissen te Utrecht en elders, proberen werk te 

1) Van. 
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vinden voor de tuchtelingen; weI verzocht hij aan de leden van het Hof en 
Rekenkamer om, ondanks de opdracht aan en de condities gemaakt met 
Josserant, hem, Regter, toe te staan werk van buiten en uit Arnhem zelf 
in het tuchthuis te doen verrichten, om dit in stand te houden. Verder wenste 
hij nog, dat de acht halfjaarlijkse rekemngen, die bij achtereenvolgens had 
ingeleverd van voorschotten en andere uitgaven en waarop bij alleen nog 
slechts voorschotten in de vorm van voorlopige betalingsordonnanties had 
ontvangen, nu eindelijk eens afgesloten mochten worden, zodat bij de hem 
nog toekomende restanten mede uitbetaald kreeg. Hij eindigde deze memorie 
met: "Want soo dra ais het God behaagt, Ed. Mog., mij van het ongemack, 
dat ick aan mijn been heb, sal believe te herstellen, ben ick of mijn vrouw 
voornemens om een keer 1) naar Utregt te gaan doen en de saak te sien 
werkstelligh te maken, soo dat ick, als de boven versogte tijt ten eijnde 
sal loopen, haar Ed. Mog. rapoort sou kunnen doen." 

Als gevoig van de geschetste verhoudingen bij de tewerkstelling der 
gedetineerden van het Arnhemse tuchthuis zijn daarom nog verder onder 
de bierna gepubliceerde documenten opgenomen de volgende stukken, 
waarvan bier eerst even een samenvatting wordt gegeven: 

9 Maart 1714, een discussie over het bezorgen van werk aan de tuchte
lingen, wie daarvoor verantwoordelijk gesteld moest worden: de provincie, 
de magistraat van Arnhem, het regentencollege, i.c. de commissarissen 
uit Hof en Rekenkamer, dan weI de binnenvader of tuchtmeester van het 
tuchthuis en de kastelein of opzichter van het verbeterhuis? Beide partijen, 
inzonderheid de commissarissen tegenover tuchtmeester en kastelein, 
schoven die verplichting van zich af. WeI had de tuchtmeester bij herhaling 
verklaard om zoveel mogelijk zijn best te doen, dat de gedetineerden geregeld 
aan het werk bleven, doch in geval van force majeure achtte bij zich niet 
verplicht voor voldoende werkgelegenheid te zorgen, veel minder nog om 
de kosten van Ievensonderhoud der gedetineerden, die door een of andere 
oorzaak zonder werk zaten, voor zijn rekemng te nemen. Hij deed weI 
allerlei middelen aan de hand, om die werkgelegenheid te bevorderen of 
gaf adviezen in die richting (Bijiage 4). 

Van een andere poging in die richting, 12 Mei 1714, blijkt het resultaat 
met (Bijlage 5). 

In het volgende stuk van 13 November 1714 is opgenomen het met de 
kastelein van het verbeterhuis, Antoine Josserant, aangegane contract voor 
het bezorgen van werk voor de tuchtelingen, voornameIijk het spinnen 
van wol en andere textielarbeid (Bijlage 6). 

Voor verhuiskosten kreeg hij vergoed: 1° 1250, bij wijze van schade
vergoeding wegens bedorven en minderwaardige arbeidsproducten van 
meuwelingen, die dit werk nog moesten leren, 2° 1200 per jaar, als renteloos 
voorschot voor de aankoop van grondstoffen, 3° voor de inrichting van 
een werklokaal en de nodige gereedschappen 1 1000. Maar daardoor rustte 
tevens voortaan op hem de verplichting, om de gedetineerden geregeld 

1) Reis. 
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en zonder onderbreking aan lonende arbeid te helpen, opdat zij daarmee 
zelf in de kosten van hun onderhoud zouden kunnen voorzien. 

Toch nam dit contract het ongenoegen tussen de tuchtmeester Regter 
en kastelein Josserant allerminst weg, omdat ook laatstgenoemde in gebreke 
bleef, zodat de gedetineerden ondanks het met hem gesloten contract nog 
vaak zonder werk zaten, slechte en veel te weinig grondstoffen kregen en 
op hun beurt slecht werk afleverden. Vandaar dat een der oudere, particu
liere werkgevers, Albert Schimmel, in 1716 nog eens een kans waagde en 
van het conflict tussen Regter en Josserant gebruik trachtte te maken. Ook 
hij klaagde Josserant aan, die zich op zijn beurt verweerde (vgl. de stukken 
onder data 11 en 16 Juli 1716 (?» 1). Als gevolg van het voortdurend gebrek 
aan geregeld werk kwamen nu ook de gedetineerden met hun klachten over 
de voeding en verdere lichamelijke verzorging. Deze klachten en die over 
het werk en de grondstoffen, welke Josserant ter beschikking stelde, werden 
behandeld in de vergadering van Rof en Rekenkamer, inzonderheid in 
de jaren 1716 en 1717. Zo vindt men over deze aangelegenheid dan ook 
onder de hier gepubliceerde documenten extracten uit het Memorie- en 
Resolutieboek van het Gelderse Rof alsmede een nieuw reglement betref
fende de werkverschaffing in het tuchthuis, gedateerd 19 December 1716 2). 
Uit alles blijkt, dat ook de tuchtelingen zelf braaf meehielpen aan het 
aangerichte onheil door hun productie van ondeugdelijke werkstukken, 
terwijl er anderzijds onder hen verschillende invaliden en geesteskranken 
waren, die geestelijk of lichamelijk niet in staat waren om zelfs maar de 
eenvoudigste opdrachten zelfstandig uit te voeren. 

De weI door commissarissen voor de tuchthuiszaken ingestelde maar 
vrij onregelmatig gehouden inspectie op de arbeid in het tuchthuis in ver
band met de vele klachten over de materialen van Josserant kon in de 
deplorabele toestand ook geen verandering en verbetering van betekenis 
brengen. Een verslag van zulk een inspectie, gedateerd 2 Maart 1717, vindt 
men mede onder de afgedrukte stukken 3). Josserant meende zich ook bij 
die gelegenheid te kunnen verantwoorden door op zijn beurt te klagen over 
de hoge kosten (werklonen) en slechte aflevering van het werk van inferieure 
kwaliteit door de gedetineerden. 

Ruim een maand later, 13 April 1717, leverde Regter al weer een request 
in, ook onder de documenten opgenomen en dat mede overloopt van 
klachten over de gedwongen ledigheid der tuchtelingen, met verzoek om 
redres op korte termijn en in zijn algemene strekking te beschouwen als 
een scherp protest en aanklacht tegen het wanbeleid van de door zijn 
monopolie bevoorrechte Josserant 4). 

Ret verdere verloop dezer zich uit den treure herhalende conflicten is 
een vrij eentonig relaas en geeft geen aanleiding nog meer stukken van dien 

1) Het jaartal is in het origineel door een vlek onleesbaar geworden, doch 1716 
ligt het meest voor de hand, en door de inhoud van het stuk en om zijn plaats 
tussen de andere stukken van die tijd (Bijiage 7 en 8). 

2) Bijiage 9, 10 en 11. 3) Bijlage 12. 
4) Bijlage 13. 
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aard aan de reeks documenten toe te voegen. De klachten werden behandeld 
door het Hof, dat Josserant bij exploit van deurwaarder G. Lemming deed 
aanzeggen, dat het college over een en ander zeer verbolgen was en hem 
"emstig recommandeerde, dat hij geduijrig werk aan de tughtelingen sal 
hebben te besorgen of dat andersints de schade, die de provintie daerbij 
comt te lijden, op hem sal verhaelt worden". Maar ook Regter moest zijn 
administratie van de werkverschaffing beter bijhouden. "En is dien onver
mindert mede verstaen, dat de voomoemde deurwaerder aen den tughthuys
rneester (Regter) hiervan ook kennisse sal geven, lastende denselven tught
huysrneester niet te min pertinente aantekening te houden vande tijd, dat 
de tughtelingen sonder werk stille hebben moeten sitten en sullen cornen 
te sitten!" 1) 

Op 28 April 1717 kreeg de tuchtmeester nog eens uitdrukkelijk last 2), 
om op dit stuk niet weer in gebreke te blijven, opdat het Hof of deszelfs 
commissarissen aan de hand van die opgaven Josserant onmiddellijk ter 
verantwoording konden roepen. Bovendien kon Regter zelf niet in staat 
geacht worden "om nae behoren in te brengen het gene hij wegens kost en 
dranck aan deselve verstreckt, ordonnerende hem derhalven pertinente 
memorie te houden van het getal en de namen, so weI van die onbequaem 
zijn om te wercken als van die ledig sitten, of die so veel wercks niet wort 
gegeven, dat sij haer onderhout daermede kunnen winnen, met uitdruckinge 
bij ijder gevangen van den tijt, sedert wanneer hij Of onbequaem is gewor
den om te wercken, Of gebreck aan werck heeft geleden ende daer van van 
agt dagen tot acht dagen een specifique lijst aen 't Hoff en Rekenkamer 
over te geven, verplegende ondertussen alle die niet kunnen subsisteren, 
om verhaelt te worden op die geene, die daer van sal bevonden worden 
oorsake te wesen". 

Deze maatregel trof in de eerste plaats Josserant, die al had gedreigd met 
zijn ontslag te zullen nemen en er thans over klaagde, dat het verval in 
zaken en de slapte in de werkgelegenheid voor de gedetineerden mede te 
wijten waren aan het feit, dat "sijn sayetten en wollen door de tuchtelingen 
wierden bedorven". Ook Regter vroeg om nadere instructies, doch Hof 
en Rekenkamer gaven aan beiden ten antwoord, dat elk hunner zich slechts 
aan de reeds gegeven en bij hen bekende instructies had te houden en anders 
kon gaan. Josserant begon er nu over te klagen, dat hij niet aan de hem 
opgelegde verplichtingen kon voldoen door gebrek aan medewerking van 
zijn collega Regter en vooral door de vernielzucht der tuchtelingen, hun 
luiheid en zorgeloosheid. Hij kreeg echter zijn conge en kon nog blijven, 
als hij voor zijn rekening, schade en kosten de tuchtelingen aan het werk 
hield, desnoods door andere werkgevers in te schakelen (30 April 1717). 
Doch nu weigerde Arent Regter, de tuchthuisvader, weer, om deze lieden, 
werkgevers naast Josserant, in het tuchthuis bij de gedetineerden toe te 
laten, orndat Josserant immers zijn ontslag had genornen en verkregen. 

1) April 1717, bundel stukken Tuchthuis I, Rijksarchief Arnhem. 
2) Op die datum een tweede lastgeving in dezelfde bundel, Bijlage 14. 
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Regter werd echter gelast "aIle die gene, die hem de voorn. Josserant sal 
bekent maken, dat op sijn versoeck werck aen de Tuchtelingen willen 
verschaffen, aen te nemen sonder daer omtrent eenige swaricheyt meer te 
maken". (3 Juni 1717) 1). 

Verder werd nog aan Regter meegedeeld, dat hij weI degelijk geacht 
werd verplicht te zijn voor zijn jaarlijkse tegemoetkoming uit de Domeinen, 
ten bedrage van f 700 boven zijn andere emolumenten als vrije woning, 
vrijdom van belasting enz., "de Geconfineerdens uit haere arbeit buiten 
enige kosten van de provintie te onderhouden". WeI werd erkend, dat er 
van 1714 af een kastelein voor het verbeterhuis was aangesteld, tevens 
belast om de gedetineerden van werk te voorzien, die echter zijn ontslag 
had verzocht en verkregen. Daarom werd het weI no dig geacht om onder de 
daardoor geschapen omstandigheden een nieuwe bespreking met Regter 
te houden, teneinde op een billijke en redelijke wijze met hem te accorderen, 
"het sij met matige verhoging vande voorschr. jaarlijxc 700 gulden als 
anders met hem te convenieren tot wegneminge van de difficulteiten, bij 
hem omtrent het furneren van twerck gemoveert". Wilde hij echter geen 
accoord, "dat alsdan nae een ander bequaem persoon in zijn plaats zal 
worden omgesien". (4 Juni). Uit alles blijkt, dat ook toen Hof en Reken
kamer niet van zins waren van hun eenrnaal aanvaard principe afstand te 
doen of een ander systeem van werkverschaffing in te voeren, waarbij zij, 
door de werkvoorziening der tuchtelingen in eigen beheer te nemen, minder 
afhankelijk geweest zouden zijn van hun eigen employe's en particuliere 
werkgevers. En wat van nog meer betekenis zou geweest zijn: waarbij de 
belangen der gedetineerden beter behartigd zouden zijn! Daarvan kwam 
nu al bitter weinig terecht. 

Josserant deed met de geschetste straffe maatregelen voor ogen nog een 
laatste poging om schadevergoeding te bekomen wegens het slechte werk, 
dat de gedetineerden afleverden en "dat de tuchtelingen sijne wolle en 't 
werck, daer van te maecken, ten enemael comen te bederven en voor hem 
ondoenlick buy ten sijne totale rulne, daerin te continueren". Hij was ook 
van mening, dat hier in de eerste plaats opzet in het spel was. Immers in 
zijn desbetreffend request, gedateerd 4 Juni 1717, motiveerde hij dit aldus: 
"wordende den suppliant verder genooddrongen sich aen UWeled. te 
addresseren en te remonstreren, dat tverderff niet toecomt door oncunde 
off onwetenheit, alsoo deselve (tughtelingen) soo lange aen 't wercken sijn 
geweest, dat ten enemael conden verstaen en werck nae behoren maecken, 
maer soo ' t schijnt studio 2) word bedorven, omdat in 't begin goed werck 
hebben gemaakt, dat sulcx niet is een blood seggen, maer dat den suppliant 
op UWeleds ordres sal overleveren eenige wolle, als mede 't werck daervan 
gemaeckt ten einde die na inhoude der conventie door onpartijdige, des 
verstaende, te mogen worden geexamineert". Doch Hof en Rekenkamer 

1) Beide stukken in de bundel Tuchthuis I, Rijksarchief Arnhem. 
2) Vlijtig, ijverig, hardnekkig, weloverwogen, opzettelijk; vgl. Eng. studious. 
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gingen Op dit aanbod en verzoek niet meer in, ook niet om Josserant nog 
langer in dienst te houden. 

Aan de aan Regter opgelegde verplichting om de lijsten van werkende 
en niet werkende tuchtelingen bij te houden, danken we ook een tweetal 
van dergelijke opgaven, die echter te omvangrijk zijn, om ze hier mede 
onder de documenten op te nemen. Tevens werd aan hem toegestaan om 
een advertentie te plaatsen in de toen in Utrecht en Holland gedrukte 
couranten, waarvan de tekst door Hof en Rekenkamer werd opgesteld, 
althans goedgekeurd en welke eveneens moest dienen ter bevordering van 
de werkverruirning in het Arnhemse tuchthuis. De tekst daarvan is bewaard 
gebleven in bundel I en luidt als voigt: 

"Arend Regter, bij de Heeren van den Hove midsgaders die van de 
Rekening in Gelderland aangestelden opzigter int provintiale Tuchthuijs 
binnen Arnhem, presenteert hier mede zijn dienst om met die gene, die daar 
in gadinge mogte hebben, te handelen over 't spinnen van wollen, vIas of 
vervaardigen van ander werk, soals in sodane huijsen verarbeit wordt, op een 
civiele conditie, zullende die gene, die daertoe genegentheit mogten hebben, 
haar met brieven of anders aan den voorn. opzigter kunnen addresseren". 1). 

Verder had het Hof zelf er reeds bij herhaling op gewezen en zulks de 
onder dit hoogste provinciale rechtscollege ressorterende lagere gerechten 
in het Gelderse doen weten, dat veroordeling tot tuchthuisstraf aIleen 
mocht geschieden, als de gevonniste personen in staat waren "met hun 
eigen handen arbeit de kost te winnen". Zieken, gebrekkigen, geestelijk en 
lichamelijk onvolwaardigen werden daarvan dus uitgesloten. Als duidelijk 
voorbeeld daarvan berust in het dossier, waaraan wij de hierna afgedrukte 
documenten ontleenden, zulk een brief van het Hof, die bij wijze van 
reprimande werd gezonden aan de ambtman van Zaltbommel, waar een 
veroordeling tot deze straf door het Hof ongedaan werd gemaakt wegens 
een lichaamsgebrek van de gevonniste. 

En individueel kwam het Hof aan tot tuchthuisstraf reeds veroordeelden, 
die een speciaal handwerk hadden geleerd en daarmee ook in het gesticht 
in hun onderhoud konden voorzien, in zoverre tegemoet, dat hun soms 
werd toegestaan dit handwerk in het tuchthuis verder te beoefenen. Een 
curieus voorbeeld daarvan vindt men in de volgende beschikking van het 
Hof, gedateerd 11 November 1716. Zekere Jurrien Rijcklant, gedetineerde, 
was bij sententie van de vierschaar van Nijmegen tot zes jaar tuchthuisstraf 
veroordeeld. Hij had nu verzocht "om gedurende den tijt van zijn confine
ment kopere tabacksdosen te mogen snijden", waardoor hem de materialen 
en gereedschappen door zijn ouders zouden worden verschaft en toege
zonden, "om daer mede zijn kost te konnen winnen". In de maatschappij 
had hij met dit handwerk te voren 10 stuivers per dag kunnen verdienen 
en zijn ouders, Huybert Rickland en diens niet bij name genoemde "huys
vrouw" ondersteunden het verzoek van hun zoon. Het Hof stond het nu 
"bij provisie" toe. 

1) Het stuk is ongedateerd, doch vermoedelijk van 1717 of kort daama. 
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Na het ontslag en venrek van Josserant ging het met de werkverschaffing 
wei beter, doch ook Regter, die toen daarmee in hoofdzaak belast bleef, 
kon niet steeds verhoeden, dat de tuchtelingen hele of halve dagen werkloos 
bleven zitten. Tot zijn overlijden in of kort v66r 1730 bleven de klachten 
over de tewerkstelling voortduren en desniettemin bleven de comrnissarissen 
voor de zaken van het tuchthuis deze voor de gedetineerden zo belangrijke 
aangelegenheid als de werkverschaffing aan de zorgen van de binnenvader 
overlaten en daarvan ook de voeding afhankelijk stellen. 
Dit was zelfs nog het geval, toen Regter was opgevolgd door zekere 
Koerts, van wie overigens uit de nog voorhanden stukken geen nadere 
bijzonderheden bekend zijn. WeI blijkt zijn gedrag jegens en behandeling 
van de tuchtelingen uit een reeks verhoren, gedateerd 26 Juli 1731. Een 
klein deel van de verhoorde 28 mannelijke en vrouwelijke gedetineerden 
bleef op zijn hand, doch de meesten beklaagden zich in vaak felle bewoor
dingen over zijn behandeling, voeding en verzorging, tewerkstelling en 
corruptie inzake de levering en het gewicht der grondstoffen, beloning van 
de afgeleverde producten ellZ. 

Een gelijksoortig document is een reeks verhoren, aangevangen op 19 
en voortgezet op 30 en 31 maart 1774, toen Leendert Noorddijk binnenvader 
was en Jacob van Langevelt en Gotlieb Swartsen, zijn beide knechts of 
bewaarders in het tuchthuis, tevens voor de werkverschaffing moesten 
zorgen, bestaande in het bezorgen aan de gedetineerden van de grond
stoff en en het ophalen, wegen, taxeren en belonen der afgewerkte producten. 
AIleen de verantwoording van genoemde binnenvader of tuchthuismeester 
Leendert Noorddijk en van diens knecht, de bewaarder Jacob van Langevelt 
is hierna als laatste der bijlagen afgedrukt 1). 

In het jaar 1800 kwam eindelijk een reorganisatie van de gestichtsarbeid, 
ook in het Arnhemse tuchthuis, tot stand. In overweging werd gegeven, dit 
vooral om onder invloed van de toen geldende normen en eisen op dit 
stuk, ingrijpende veranderingen in te voeren en deze in overeenstemming 
te brengen met de politieke grondbeginselen der revolutionnairen in de 
Franse tijd. Daartoe moesten op een reeks vragen de antwoorden daarop 
met betrekking tot de arbeid der gedetineerden worden overgeleverd door 
Dirk van Noot, destijds opzichter of binnenvader van het tuchthuis. Dit 
wei belangrijke stuk voor de econornische zowel als crirninologische 
geschiedenis gaf het tuchthuis destijds een plaats onder de fabrieken en 
trafieken ter plaatse en waarvan de binnenvader niet in de eerste plaats 
als directeur van het strafgesticht en behartiger der stoffelijke, geestelijke 
en zedelijke belangen van de gedetineerden doch als "fabrikant" en bedrijfs
leider wordt aangesteld. Bij dit stuk sluit geheel aan een reeds in druk 
verschenen rapport over de econornische betekenis van het tuchthuis 
van hetzelfde jaar, doch het is eveneens te uitvoerig, om hierna onder de 
bijlagen te worden afgedrukt. 

Wat ten besluite van deze Inleiding de bronnen aangaat, waaruit ik de 

1) Bijlage 15. 
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stukken heb bijeengebracht, die bier nu zullen volgen, alsmede de voornaam
ste gegevens, welke stof boden voor de Inleiding zelf, deze zijn te vinden 
in's Hofs arcbieven, berustende in het Rijksarcbief in Gelderland te Arn
hem. Het zijn in hoofdzaak losse, chronologisch bijeengebrachte stukken 
zonder index, beschreven als "Stukken betreffende de interne aangelegen
heden van het tuchthuis, 1710-1890, 3 pakken", waarvan de meeste handelen 
over de oprichting van het strafgesticht, terwijl voor het overige de criminele 
dossiers een niet onbelangrijk gedeelte vormen. 

Deze drie portefeuilles onder nr. 185a lopen over de volgende tijdvakken: 
I 1710-1767; 

II 1767-1802; 
III 1803-1809. 
De nrs. 185 b/e bevatten lijsten van gevangenen over de jaren 1779-1 tlll, 

medische visitaties der tuchtelingen, over het tijdvak 1740-1797; zij waren 
voor mijn doel dus niet rechtstreeks dienstig. Andere stukken van belang 
voor mijn onderwerp in econornisch-bistorische zin heb ik onder de arcbivalia 
in de afdeling 's Hofs arcbieven in het Gelderse Rijksarcbief niet aange
troffen. A. H. 

NO.1. RESOLUTIE VAN HOF EN REKENKAMER VAN GELDERLAND 1712, (ZONDER 

NADERE DATUM) MET BETREKKING TOT EEN TE PLAATSEN ADVERTENTIE 

VACATURE TUCHTMEESTER IN HET ARNHEMSE TUCHTHUIS 

Dat voorts ten einde de zake bij de introductie en in den aanbeginne 
mogten werden gebragt in een goeden trein, men de bekwaamste persoonen 
diende te dispicieren. En dat men derhalven in de Haagsche en Amster
damsche Couranten behoorde te doen zetten eene bekendmakinge omtrent 
van deezen inhoud: 

Alzo de Heeren Staaten des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen 
hebben goedgevonden tot welweezen der goede in- en opgezeetenen te doen 
opbouwen binnen de stad Arnhem een Provintiaal Tuchthuis, zo voor mans 
als vrouwen, rnidsgaders een Beeterhuis voor kinders van /atsoenlijke lieden. 
En dat men met deeze opbouwinge zo verre is gevordert, dat dezelve 
huijzingen tegens Maij aanstaande zullen konnen worden bewoont en 
gebruijkt, zo ist, dat de Heeren vanden Hove rnidsgaders die van de Reeke
ninge van thooggemelte Furstendom en Graafschap als tot de besorging 
en directie vande voorzeide huijzen, bij Hooggemelte Heeren Staaten 
geautoriseert, bier meede doen weeten, dat die geene, die mogten oordeelen, 
genoegsame kennisse en bekwaamheid te hebben om als opsigters in een 
van die huijsen te worden geemploijeert, rnids weezende getrouwt en mede
brengende behoorlijke attestatie van haar comportement van de plaats, 
van waar zij koomen, haar ten eersten zullen konnen addresseren aan het 
Hof rnidsgaders die vande Reekening voorgemelt, binnen Arnhem resi
deerende, om te worden gehoord en over de conditien der beloninge 
gehandelt na behooren. 
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En dat zulks voorgegaan zijnde, in deeze naarder zal konnen worden 
gedelibereert en geresolveert. 
(Tuch.thuis, legger I Rijksarchief, Arnhem) 

No.2. ONTWERP-ACTE VAN AANSTELLING VOOR DE TUCHTMEESTER VAN HET 

ARNHEMSE TUCHTHUIS AREND RICHTER OF REGTER, 22 DECEMBER 1712. 

Bij den Hove midsgaders die van de Reekeninge deezes Furstendoms 
en graafschaps zijnde gedelibereert over de aanstellinge van een Tuchtmees
ter int Tuchthuijs alhier, is goedgevonden en verstaan, dat daar toe zal 
worden aangestelt, geschiedende zulks bij deeze Arnd Regter, getrouwt 
aan Geertruijd Kroes, mids dat desselfs vrouwen moeder, de weduwe 
Kroes, die een geruijmen tijd van jaaren met haer man het opsigt int Tucht
huijs te Utregt heeft gehadt, het eerste jaar te beginnen met den Isten 
Maij 1713 aanstaande, bij haariuijden alhier inwoone en de zaaken in 
een ordentlijken en behooriijken trein helpe brengen. 

En zulks op conditie, dat den gemelten Arnd Regter als Tugtmeester 
ende opsigter int voors. huijs jaariijks en aile jaaren boven het kijkgeld 1) 
en de winst van de Tuchtelingen, die denzelve uit haaren arbeid zal moeten 
onderhouden, midsgaders vrijheid van aIle imposten en accijnsen voor hem 
en het huijs, zal genieten eene somme van sevenhondert gulden en drie
hondert tonnen Turf, mids dat daar uit zullen vervallen en laste van hem 
Tugtmeester zijn en blijven de ordinaris lasten, dagelijks voorkomende, als 
van vuur, ligt, olij, seep, dienstbodenloon en diergelijke. 

Dat voorts ten opsigte van het .eerste jaar bij de Coilegies zal worden 
genoomen behooriijke consideratie omtrent het onderhoud der Tuchtelingen, 
zoodaanig dat den voors. opzigter daarbij geen schaade kome te lijden, 
maar aan hem zal worden gevalideert tgeen mogt bevonden te ontbreeken 
aan de verdienste der Tuchtelingen, om daar uit bij gebrek van werck onder
houden te konnen worden, dat vervolgens aan hem Tuchtmeester voor d'eerste 
reise zullen worden gefurneert het nodige gereedschap als spinnewielen en 
diergelijke materialen tot het werck dienende, om vervolgens buiten last 
van de Provintie onderhouden te worden. 

dat de paillassen, pijen, dekens en rokken, die 't yolk des winters nodig 
heeft, zuilen weesen buiten last of beswaar van hem Tugtmeester voors. 

En dit alles op soodaane instructie en reglement, als bij den Hove en 
Reekenhamer voor hem en 't huijs naarder zal worden gearresteert ende 
beraamt. 

Memorie: Den Tugtmeester in (Utrecht) 
schrijven, bij Lambertus }ulianus, 
in de Zaalstraat tot Utregt. 

(Tuchthuis, iegger I Rijksarchief, Arnhem) 

1) Inkomsten, voortvloeiende uit het bezichtigen van het tuchthuis en deszelfs 
bevolking, inzonderheid ter gelegenheid van de jaarmarkt of kermis, zelfs op 
Christelijke feestdagen als tweede Paas- en Pinksterdag! 
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No.3. INSTRUCTIE VOOR DE TUCHTMEESTER OF BINNENVADER VAN HET 

ARNHEMSE TUCHTHUlS, 5 NOVEMBER 1713 

Instructie voor Tuchtmeester in 't Provintiale Tuchthuis des Furstendoms 
Gelre en graaffschaps Zutphen en ordonnantie omtrent 't zelve Huijs 
gemaakt en beraamt bij den Heere vanden Raad 1) rnidsgaders die van de 
Reekeninge van hooggem. Furstendom en Graafschap. 

1. Dat de conditien gemelt bij de Resolutie, waar bij den Tuchtmeester 
is aangestelt alhier, worden gehouden voor gerepeteert en geinsereert. 
Den Tuchtmeester zal behoorlijk respect en gehoorsaarnheid bewijsen en 
leisten 2) aan de Heeren van den Hove midsgaders die van de Reekeninge 
int generaal en derzelver Heeren Commissarien tot de zaaken van 't Tucht
huijs 3) voorsz. int bezonder. 

2. Den Tuchtmeester zal gehouden en verpligt zijn int voorsz. huijs te 
adrnitteeren aIle die daar in worden gesonden, tzij door de Heeren Staaten 
deezer Landschap, of gecondemneert door het Hof Provintiaal Of eenige 
andere stad- of Landgerigten onder dit Furstendom en graafschap ressor
teerende, sonder daar voor eenig geld te genieten. 

3. So nogtans dat hij niet zal vermoogen ijmant, koomende van andere 
Stad- of Landgerigten, daar in te neemen als na voorgaande expresse last 
en ordre vande Heeren van den Hove, gelijk hij ook niet zal vermoogen 
ijmant, eens geadmitteert zijnde, weder uit te laaten als op gelijke ordre 
als vooren. 

4. Doch dat zo veel aangaat menschen daar in gecondemneert wordende 
bij gerigten, onder deeze Provintie niet ressorteerende, dat denzelve daarvoor 
zal mogen bedingen boven 't geen hij kan profiteren van het onderhoud 
eener redelijken penning's jaars na gelegentheid van saaken, gelijk hij meede 
met voorkennisse en expres goedvinden zal mogen aanneemen van menschen, 
die zig kwalijk hebben gedraagen en op verzoek van ouders, voogden of 
vrienden worden geconfineert of sinloos zijn en apart worden opgeslooten 
en over het onderhoud van dezelve moogen accordeeren. 

5. En bij aldien 't mogte gebeuren, dat eenige Tuchtelingen in 't voorsz. 
huis geconfineert, om met werken de kost te winnen, onbekwaam Waaren 
of wierden, om eenige arbeid te doen, zal daar over met den Tuchtmeester 
door die geene, die dezelve hebben doen zitten, moeten worden geaccordeert, 
of aan hem goedgedaan een stooter of 20 duiten des daags, als zij aIleen 
zitten op water en brood. En wanneer zij warm eeten krijgen 3 strs. en een 
halve. 

6. Het welk in dier voegen ook zal moeten worden gepractiseert, wanneer 
daar in worden gesonden slegts voor een korte tijd van eenige weeken 

1) Hof van Gelderland te Arnhem. 
2) Nakomen, gestand doen. 
3) In de plaats tredende van de regentencolleges elders. 
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Heydens, vagabonden, beedelaars, en andere, die in die tijd geen werk 
konnen leeren 1) om de kost daar meede te winnen. 

De Tuchtmeester zal gehouden zijn zorg te draagen, dat de kost en 
drank, die aan 't yolk wordt gegeeven, in zijn soort zij goed en onbedurven, 
tot contentenisse van de Heeren Commissarissen. En ap dat 't valk za veel 
magelijk blijve buiten laste van 't publicq 2), zal de Tuchtmeester aile vlijd 
hebben aan te wenden am 't zelve aan behaarlijken arbeid te helpen en te 
hauden. 

7. Zal ook goede sorge draagen voor het bewaaren der sleutels, ten einde 
alle Hokken en andere deuren behoorlijk worden en blijven geslooten, 
opdat nijmant door zijn of zijne familIes verzuijm eclipseere. En ten dien 
einde ook so weI des daags als des nagts een wakend oog houden omtrent 
breeken of graaven, om 't zelve intijds voor te koomen. 

8. Den Tuchtmeester zal daarop ook besonder letten, dat hij het huis 
nog de gevangens, tzij mans of vrouwen, aan nijmant laate sien, of hij of 
ijmant zijnent weegen zij daar bij, om voor te koomen dat haar, gevangens, 
geen middelen, om waar 't mogelijk, uit te breeken aan de hand gedaan 
mogen worden of andere onordentelijkheden gepleegt. 

9. Doch bij die geene, die in 't heimelijk en apart sitten, zal hij nijmant, 
wie het ook zij, mogen toelaaten als op speciaale ordre van de collegies 
of derzelver Heeren Commissarissen. 

10. De Tuchtmeester zal zig bij 't visiteeren der hokken, als hij 't noodig 
oordeelt, konnen bedienen vande mombers dienaars 3) om 't yolk in haar 
pligt te houden. 

11. En zal 't hem geoorioft zijn zo nodig de wederspannige matig te 
<:astigeren am haar tat haar werk en pUgt te hauden. 

12. Dog geen verdere kastijdinge (zal hij) mogen oeffenen, maar is het 
dat die bij hem nodig wordt geoordeelt, daarvan kennisse te geeven aan 
de Heeren Commissarissen, om door haar de nodige ordre, tzij tot nauwere 
opsluijtinge, t sluyten in een van de donkere hokken of diergelijke straffen 
gestelt te konnen worden. 

13. Doch bij aldien de delicten zo swaar mogten weezen, dat daar over 
lijfstraffe, tzij door den scherprigter of mombers dienaars zouw moeten 
worden geexecuteerd, zal daar over bij den Hove na genomene informatie 
worden geoordeelt en gesententieert. 

14. 4) Die geene die int voorsz. huijs voor een geruijmen tijd van jaaren 
zijn geconfineert, zullen na mate dat dezelve aan de justitie dienst doen, 

1) Wegens de korte verblijfsduur. 
2) De voomaamste doelsteIling van zo goed als aIle tucht- en spinhuizen, tijdens 

de Republiek aldaar en in het buitenland opgericht en in gebruik genomen in 
verband met de toen voorgestane gestichtseconomie en het karakter der vrijheids
straffen. 

3) Elders's heren dienaars, schoutenknechts, rakkers of politie-agenten. 
4) Dit artikel is naderhand doorgehaald. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVII 5 
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met andere gauwdieven te beklappen of diergelijke na geleegtenheid van 
zaaken afslach konnen bekoomen. 

15. De Tuchtmeester zal pertinente aanteekening houden vanden tijd, 
dat de Tuchtelingen in koomen en voor hoe lang die zitten. En zullen ten 
einde sulks accuraater gedaan mag worden, de sententien van aIle die daar 
inkomen, in een boek, dat daar toe expres sal worden gehouden, worden 
geregistreert. 

Aldus bij provisie onder voorbehoud van 
deeze ten allen tijde te konnen vermeerderen 1), 
verminderen en veranderen, gearresteert bij 
't Hof en die vande Reekeninge te Arnhem 
den 5 Nov. 1713. 

(Tuchthuis, Legger I, Rijksarchief, Arnhem) 

No.4. VERANTWOORDING DOOR DE TUCHTMEESTER AREND REGTER WEGENS 

ZUN GEDRAG IN VERBAND MET DE TEWERKSTELLING DER TUCHTELINGEN, 

9 MAART 1714 

Is in de Vertreckamer voor Heeren Commissarissen van Els en Broeckhuis 
en binnen gestaen den Tuchtmeester Arent Regter; seit dat acte van consent 
tot het confinement eerst sal overgesonden worden, om bij 't Hoff gesien 
te worden, eer de persoon selfs sal worden gebragt; 

dat van Rolbach nog maar een paer personen heeft om op 't kleine wiel 
te spinnen; 

dat nog een ander man aen de Sabelspoort 2) twee vrouwen werck geeft 
op 't kleine wiel, en nog een ander man op St. Jans plaats 3) aen een vrouw
mens; 

dat hij ook selfs mede haer wat aen werck helpt; 
dat den tuchtmeester tot Utrecht niet meer verpligt is, als bij de winckels, 

so hij best kan, te besorgen, dat er werck voor het volek gelevert wort; 
En wanner sij daer in gebrekig of onwillig zijn, als dan de magistraet 

daer voor moet sorgen, sonder dat sulx tot zijn last kan gebragt worden; 
den tuchtmeester tegemoet gevoert zijnde, dat de intentie van de Collegien 

is en ook zijne Commissie 4) genoegsaem claer mede brengt, dat hij t'volck 
op zijne kosten moet aen 't werck helpen en onderhouden buiten enige 
last van de provintie 5), als aIleen dat men in aensien van 't eerste jaer bij 
gebreck van genoegsaem werck nae redelijkheit soude tegemoet komen; 

1) Tot een der naderhand bijgevoegde artikeIen behoorde de verpIichting van 
de tuchtmeester om de tijden te noteren, wanneer de tuchteIingen niet aan het 
werk gehouden konden worden, de namen dezer werklozen en alles, wat op deze 
omstandigheid betrekking had; zie Inleiding hierv66r en het volgende document. 

2) Poort, waar evenals in de St. Janspoort preventieven werden ondergebracht 
met ofzonder tewerkstelling. De St. Janspoort was reeds in de 15de eeuw gevange
nis voor gehechte en veroordeelde personen. 

3) Lees : St. Janspoort. 4) Instructie. 
6) Dat deze opvatting onjnist was, kan men lezen nit de instructiebrieven 

hierv66r. 
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seit den tuchtmeester, dat sulx nooit heeft belooft of aengenomen te doen, 
dewijle hem sulx onmogelijk of rulneus soude wesen; 

maer dat hij alleen belooft heeft, gelijk hij ook doet altijt zijn uiterste 
best en vlijt te sullen aenwenden om 't volek aen 't werk te brengen en te 
onderhouden, so veel hij kan buiten last van de provintie. 

Maer wanneer hij onaengesien alle zijne devoiren geen werck genoeg 
om haer kost te verdienen, soude konnen verschaffen, dat dan de provintie 
het geene aen hare verdiensten te kort mogte komen ende niet hij, daer bij 
soude moeten leggen. Want dat hij, indien hij te voren geweten hadde, dat 
men sulke harde conditien sou de opleggen, hij dan veel te gemackelijk te 
Dordregt heeft geseten, om hier op so een wijse tot zijne totael verderf 
over te komen en ten eersten weder te moeten opbreken, dewijl het hem 
onmogelijk en niet te vergen is op zijne privative kosten te besorgen, dat 
het yolk altijt genoegsaem werck heeft of daer bij te leggen, t geen aen hare 
dagelijxe verdiensten mogte te kort komen. Beroept sig op de Heeren Com
rnissarien, die hem ook geen ander begrijp van dese saek hebben gegeven. 

Dat niet meer als twee winkeliers te Utrecht heeft kunnen uitvinden, 
dog odie bij provisie niet verder als twee gevangens tot nog toe aen werck 
hadden geholpen en onderhouden, een op ' t kleine wiel en een in ketting
werck, waer van maer een dubbeltje voor de streng wilden geven, rnits 
dat dan met geen vragten soude te doen hebben. 

Dat hij voor de verdere niet meer weet op te speuren en onmogelijk de 
tugtelingen op zijne lasten niet in werck kan onderhouden, schoon men 
hem al ontrent de vragten soude willen tegemoet komen. 

Dat een Dekendrapierder al ' t volek werck genoeg soude konnen geven, 
als mede een wollekammer daer bij, wanneer die hier te Arnhem waren. 

Dat hij weI eens sal omhoren en in specie te Leijden naer een drapierder, 
die magtig genoeg soude wesen om 't Tuchthuis met werck te onderhouden 
en t' Arnhem soude willen overkomen, rnits genietende enige vrijheden. 
(Tuchthuis legger I, Rijksarchief, Arnhem) 

No.5. POGINGEN OM OP ANDERE WIJZE DOOR NERINGDOENDEN VAN BUITEN 

INDUSTRIEEN IN HET ARNHEMSE TUCHTHillS IN TE VOEREN, 12 MEl 1714. 

Den Houtkoper Tulleken, in de Verreekenkamer erschenen zijnde, heeft 
op versoeck vande Heeren Comrnissarien aangenomen om zijnen Vrint, 
zijnde een Westzaner Coopman en Mennonist, die weI genegen soude 
zijn op sekere conditien de geconfineerden in t'tuchthuis alhier werck te 
fourneren en aen 't spinnen te houden, te ontbieden om tegens den 29 
deses, zullende zijn den eersten Dingsdag nae de Pinxter Vacantie, aen 
desen Hove te komen, om over 't voors. subject te handelen. 

De Heer van Broeckhuysen heeft aengenomen te besorgen, dat sekeren 
Coopman van Crommenije mede tegens den voorschr. tijt ende ten selven 
einde sal ontboden worden. 

Beide op kosten van de provintie de reis te vergoeden. 
(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 
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No.6. VOORLOPIGE OVEREENKOMST MET A. JOSSERANT OVER DE VERSCHAFFING 

VAN WERK AAN DE TUCHTELINGEN, 13 NOV. 1714. 

De Heeren Gecommitteerden tot de zaaken vant Tuchthuys hebben ter 
vergaderinge gerapporteert, dat deselve tot voldoeninge aan de Resolutie 
van de Collegien naarder hadden gesprooken met Antoine Josserand ten 
opsigte van 't furneeren van werck voor de Tuchtelingen int Tuchthuis albier, 
dat deselve met hem op approbatie vande Collegien waaren geconvenieert 
op de volgende conditien: 

1. dat hij, Antoine Josserand 1), geduurende zijn leven lang aanneemt 
de Tuchtelingen, so mans als vrouwen, continueel te besorgen en te furneeren 
wolle am te spinnen of ander werck, waar mede deselve haare kost op 't 
gevoeghelijkste souden konnen winnen; 

2. dat hij voor dat werck tot loon sal betaalen deselfde prijs, die hij te 
Weezel geeft, houdende proportie naar de valeur vant geld, en dat so'er 
eenig different omtrent den prijs vant werk mogte voorvallen, tselve door 
meesters, kennisse vant werck hebbende, sal worden beslist; 

3. dat hij voort furneren van dat werck en aangezien de Tuchtelingen 
eerst aant werck gezet wordende, door haare onbekwaamheid weI eenige 
wolle bederven of niet naar behooren bearbeiden, tot vergoedinge van de 
schade, die denselve daar door mogte koomen te lijden, jaarlijks zal genie
ten eene somme van twee hondert guldens, die beginnen sullen te loopen 
van de tijd af, dat hij met sijne huishoudinge hier gekomen zal zijn, sonder 
ijets meer tot laste vande provintie te mogen brengen; 

4. dat hij voor transport, so voor de reisen, die hij reets gedaan heeft 
en die hij nog sal doen, voorts voor versuijm en alles wat daar toe relatif 
is, eens voor al sal hebben eene somme van tweehondert en vijftig guldens; 

5. dat men hem, so hij 't no dig oordeelt, tegens behoorlijke cautie voor 
't Capitaal zal verstrekken eene somme van duijzent guldens, sonder 
interest, en sulks voor den tijd van een jaar om daar meede genoegsame 
voorraad van wolle te konnen inkoopen; 

6. dat voor hem gemaakt sal worden een werkhuijsje 2), blijvende de 
ketels en aIle andere materialen, die hij tot zijne fabricque van noden mogt 
hebben, tot zijnen laste; 

7. dat de collegien aan haer reserveeren, so hij Antoine Josserand onver
moedelijk 3) in gebreeke mogte blijven vant geconvenieerde aan sijne kant 
te voldoen, daar omtrent als dan sodane voorsieninge te doen als deselve 
sullen oordelen te behooren. 

1) Naderhand gespeld als Josserant, die inmiddels was benoemd tot kastelein 
van het verbeterhuis, maar ook aan het tuchthuis was verbonden voor de tewerk
stelling der gedetineerden. 

2) Hier te verstaan als kleine werkzaal. 
3) Hetgeen niet verondersteld werd. 
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Waarop gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verstaan, dat 't voorsz. 
geconvenieerde zal worden geapprobeert, gelijk tselve geapprobeert werd 
bij deese om effect te gewinnen naar behooren. 

(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 
(niet gesigneerd) 

No.7. BEHANDELING VAN EEN REQUEST VAN EEN DER VROEGERE WERKGEVERS 

VAN DE GEDETINEERDEN, 11 JULI 1716. 

Verlesen het requeste van Albert Schimmel, borger der stat Arnhem, 
vertonende hoe dat hij suppliant de eerste is geweest, die aen de Gedeti
neerdens in 't provintiale Tuchthuis werck heeft verschaft, met versoeck om 
die en verdere geallegeerde redenen de werckluiden, die hij aldaer van tijt 
tot tijt gehad heeft, te mogen houden. 

Mede verlesen het berigt van Arent Richter, opsichter in 't voorschreven 
Tuchthuis en op 't een en 't ander gehoort t'rapport van de Heeren Com
rnissarien Van BIs, Dam en Goltstein, die Antoine Josserant, casteIeijn 
of hospes in t' Verbeterhuis deser provintie, over den inhout van het 
voorschreven requeste en bericht hebben gehoort ende voorts bij de Gedeti
neerdens selfs in/ormmatien van saken hebben genomen, alsmede geresumeert 
hetgeene daer ontrent is geverbaliseert. 

Waer op gedelibereert zijnde, is goetgevonden en verstaen, nae dat 
welgemelte Heeren Comrnissarien voor hare genomene moeite waren 
bedanckt, dat het voorschreven requeste en berigt zal worden gestelt in 
handen van den voomoemden Antoine Josserand, om het Hof- en Reken
kamer daer op mede te dienen van berigt. 
(Tuchthuis, Iegger I, Rijksarchief, Arnhem) 

No.8. VERANTWOORDING VAN JOSSERANT INZAKE DE TEWERKSTELLING EN 

DE DAARDOOR ONTSTANE CONFLICTEN MET REGTER, DE TUCHTHUIS

MEESTER. 16 JULI (?) 1716 (?) 1) 

Coram commissariis BIs, Dam en Goltstein. Josserant binnen getreden 
zijnde, verklaert dat hij de spinders nooit een half uur Iedig heeft gelaten 
sedert een jaer herwaerts, maer dat de kammers somtijts een halve dag 
hebben moeten stil ·sitten, omdat Rigters hem niet intijts gewaerschouwt 
heeft. 

Dat Rigters hem op een ongelovelijke wijze calangert 2) en weI wenste, 
dat hij weg was. 

Dat kan lijden 3), dat de wolle geexamineert wort door onpartijdige sig 
des verstaende 4), wanneer hij versekert is dat zijn wol zal goetgekeurt 
worden. 

1) Uit de plaats en inhoud van dit stuk tussen de andere bescheiden is de jaar-
tekening 1716 de meest waarschijnlijke. 

2) Tegenwerkt, in de weg staat, beschuldigt. 
3) Hij, Josserant, staat gaame toe, stemt er in toe. 
4) Onpartijdige deskundigen. 
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Dat sedert een half jaer geen wol heeft gegeven of heeft op zijn solder 
langen tijt leggen drogen. 

Dat sedert Rigters geen spinnewijlen en ander gereetschap voor de werck
luiden meer heeft mogen laten maken, hij altijt hem, Josserant, niet meer 
heeft mogen lijden. 

Dat de werckluiden hem de wol afstelen, dan twee en dan drij loot, en 
dat sulx seer dickwils is geschiet, maer sedert dat hij daer voor heeft gekort, 
het gewigt meest altijt is uitgekomen. 

Dat het gereetschap de werckluiden eens nieuw wort gelevert en dat sij 
het daer nae op haer eige kosten moeten onderhouden en weder nieuw 
kopen. 

Dat de kammers wei 4 of 5 stuiver daags kunnen winnen en de spinders 
weI 3 a 4 strs, als sij naerstig werken willen. 

Verclaert dat hij haer nooit gebreck aen werk leat hebben. 

(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 

No.9. BEHANDELING VAN INGEKOMEN KLACHTEN, OOK INZAKE DE TEWERK

STELLING DER GEDETINEERDEN. 

Extract uijt t Memorie- en Resolutieboek 's Hoves van Gelderlant. 
Saturni den 19 December 1716. 

T'Hoft" en Rekenkaemer bij occasie van het beraemen van eenige nadere 
ordres op 't Tugt- en Verbeterhuis deser provintie voorgekomen zijnde, 
dat Arent Righter, Opsighter in 't selve Tughthuis aen de geconfineerdens 
niet soude geven behorelijke kost ende al wat sij nodigh hebben, ten duurste 
aen haer soude verkoopen, dat hij ook van aile, die in 't Tugthuis worden 
gebraght, van die geene de welke haar daar brengen soude, vorderen een 
sekeren penninck voor entregelt, ende dat verscheijde Tughtelingen ten 
eenemael onbequaem souden zijn om te werken. 

Dat ook Antoine Josserant, Castelein off Hospes in 't Verbeterhuis, 
voor het kostgelt van die hem aengepraesenteert worden, so excessieff veel 
gelt eist, dat de menschen daar door afgeschrickt worden iemant bij hem 
te besteden. 

Dat hij ook aen de Tugtelingen het pont wol tot 36, 36t of 37 loot 
uijtgeeft om te spinnen, als 't welke volgens spinregt voor een pont soude 
worden gerekent. 

Is na deliberatie goetgevonden de Heeren Gecommitteerden over 't 
voors. Tught en Verbeterhuis te versoeken haer over de voors. pointen 
te informeren ende met de voors. opsighters in de voors. huisen sodaene 
te spreeken, ten einde niet aIleen ontrent de voors. poincten maer ook 
ontrent aIle andere, die haer Ed. mogten voorkomen redres te vereijssen 
en in het toekomende een goede ordre mogen worden geobserveert. 

(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 
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NO. 10. NIEUWE INSTRUCTIES VOOR DE TUCHTMEESTER EN DE KASTELEIN 

MET BETREKKING TOT DE TEWERKSTELLING DER GEDETINEERDEN. 

Extract uijt het Memorij en Resolutien boek 's Hoves van Gelderland 
de anna 1716, Saturni den 19 December 1716. 

Nadere ardre, bij 't Hoff en die vande Rekeninge des Fiirstendoms 
Gelre en Graafschap Zutphen beraemt op het Provintiale Tuchthuijs, om 
te dienen tot meerder narigt voor Arent Richter als Opsichter int Tuchthuijs 
en Antoine Josserant, Castelein of Hospes int Verbeterhuis, als aengenomen 
hebbende voor de Tugtelingen altijt genoegsaam werk te fourneren. 

1. Dat nimant buiten den voorn. Josserant enig werk of wol zal mogen 
leveren aende geconfineerdens in het Tuchthuijs deser provintie so mans 
als vrouwen, Inits dat hij goede wol, die suiver en bequaem is, en doorgaens 
behorelijk werck verschaffe aen een ijder nae sijne capaciteit en gelegentheijt, 
soo weI aen de nieuwelingen als die reets geleert hebben. 

2. Dat hij nimant van aIle die eenigsins bequaem zijn, om te werken, 
zal mogen ledig laten, gevende aen die opt kleine wiel niet konnen spinnen, 
werk op het grote wiel, of sodane ander werck, waer mede sij haeren behore
lijk onderhout kunnen winnen. 

3. Dat, ten einde sulx des te exacter moge werden naegekomen, den 
voorn. Arent Richter, opsichter int Tuchthuis, weI sal hebben toe te sien, 
dat het volek doorgaens werk genoeg heeft en niet wort ledig gelaten, of 
dat hij sal gehouden sijn sulx ten eersten aent Hoff en Reekenkamer bekent 
te maken, omme alsdan daarinne te voorsien en ook nae gelegentheit van 
saken sulx op den voorn. Ant. Josserant te verhalen. 

4. Dat gemelten Arent Richter ook weI zal oppassen, dat het yolk naarstig 
aan haar werk blijft, sonder buijtens tijts te mogen uitscheiden of nalatig 
te wesen. En insonderheijt dat sij bij occasien, wanneer daer kijkers 1) 
komen, het sij met bedelen, praten of andersints, haren tijt niet mogen 
verquisten of van haer werk worden gediverteert 2). 

5. Dat Ant. Josserant aan de Tugtelingen zal geven behorelijk loon, 
geproportioneert na een ijders werk, en sodanig, dat sij bequamelijk haeren 
kost en onderhout kunnen verdienen, waer over door Heeren ComInissaris
sen met hem nader zal worden gereguleert met de mesete redelijkheijt na 
't oordeel van sig des verstaende. 

6. Dat gemelte Josserant de wol oft stoffe om te bewerken, zal laten 
brengen in 't Tuchthuijs en aldaar in presentie van Arent Richter, Opsichter 
in 't selve, op een schale wegen, de quantiteit of portie, die hij voor ijder 
heeft gedestineert. En dat hij ook wederom daerna het garen, dat daer van 
gemaekt zal zijn, mede in praesentie vanden voorn. Opsichter, op deselve 
schae1 sal laten uijtwegen, ende als dan de wolle, die mogte bevonden 

1) Om het tuchthuis van binnen te bezien met alle gevolgen van dien, aIs gold 
het een pubJiek schouwspel' 

2) Hier : afgehouden, afgeleid. 
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worden minder te wesen, als te vooren ingewogen was, na redelijkheijt aen 
het loon mogen korten. 

7. Dat de Spinwielen en haspels, of weI alle de instrumenten alleen door 
den voom. Josserant sullen worden bestelt en laten maken na sijn sin, dog 
dat deselve eens gemaekt zijnde, int Tuchthuijs sullen verblijven, latende 
niet te min aen hem over om tot het werk sodane wielen of haspels te 
laeten gebruijken, als hij daer toe bequaemste zal oordelen. 

8. Sonder dat den Opsichter vant Tuchthuijs enig werck, tgeene Josserant 
aenden eenen heeft gegeven, hem sal mogen afnemen en door een ander 
laten bearbeijden. 

9. Dat soo wanneer ijmant int Tuchthuijs mogte worden gebragt, onbe
quaem om te wercken of dat eenige gedurende haer confinement onbe
quaem mogten worden, den voom. Opsichter Arent Richter sal gehouden 
wesen daer van aenstonts aen 't Hoff en Rekenkamer kennisse te geven, of 
bij nalatigheit van dien deselve tot sijn laste moeten nemen. 

10. Zullende bij provisie ontrent aIle degene, die tegenwoordig onbe
quaem zijn om te wercken, ten eersten daer en soo behoort, de nodige 
ordres gestelt worden. Ende voorts van tijt tot tijt mede ontrent die geene, 
de welcke in haer confinement mogten worden bevonden onbequaem te 
sijn geworden. 

11. Dat voort overige den voom. Castelein of Hospes int Verbeterhuis 
ende den Opsigter int Tuchthuijs te samen sullen hebben te leven in goet 
verstant en eenigheit sonder malkanderen qualijk te bejegenen. En dat int 
besonder den Opsichter int Tuchthuijs den soon en de knegts vanden Hospes 
int Verbeterhuijs, na 't werck komende sien, altijt weI sal ontfangen en 
goede sorge dragen, dat ook nimant van de Tuchtelingen haer qualijk 
moge bejegenen, of bij aldien sulx quam te gebeuren, dat hij haer daer 
over sal bestraffen en kastijden nae behoren, of so de Tuchtelingen nae 
hem niet willen luisteren, dat hij daer van kennisse zal geven aant Hoff 
om tegens de schuldige na gelegentheijt van saken op het alderrigourenste 
te worden geprocedeert. 
(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnbem) 

NO. 11. VOORWAARDEN INZAKE TEWERKSTELLING, WAARAAN DE TOT TUCHT

HUISSTRAFFEN VEROORDEELDEN MOESTEN VOLDOEN. 21 DECEMBER 1716. 
BRIEF VAN BET HOF VAN GELDERLAND AAN DE AMBTMAN VAN BOMMEL etc. 

Terwijl wij bij occasie van het stellen van enige nadere ordres op 't 
Tuchthuis deser provintie worden geinformeert dat eenen Jordaen Hen
dricksen een van de so genaamde Heidenen, die bij sententie van 't Gerichte 
des stat Bommel in dato den 21 Augusti laetstleden voor den tijt van 20 
jaren in 't Tucht- of Werckhuis is gebannen, maer eene hant heeft ende 
also ten enemael onbequaem is om te werken, daer nogtans dit hugs notoir 
niet anders is gedestineert als voor menschen, die met de handen haer kost 
kunnen winnen. En dat wij dienvolgens niet hebben kunnen denken, dat een 



TEWERKSTELLING VAN GEDETINEERDEN IN HET ARNHEMSE TUCHTHUIS 73 

Gerigt daer toe soude kunnen komen om ijmant in een Tucht- of Werckhuis 
te condemneren, die niet in staet is ooit te kunnen werken, 

Hebben wij na deliberatie goet gevonden UE, te gesinnen 1), om den 
voorn. Gevangen binnen den tijt van ses weecken wederom te doen afhalen 
of dat wij bij faulte van dien sullen genootsaekt wesen daer omtrent anders 
te voorsien. 

Dat ook UE. aen die van den Gerichte sullen recommanderen in 't 
toekomende hier op behorelijke reflexie te maken en, terwijl 't voorschr. 
huis seer is opgepropt met gevangens, so veel als mogelijk is, te menageren 2), 
om ymant daer in te condemneren. 

Waer toe ons verlatende, bevelen wij UE. in de bescherminge Godes. 

(niet ondertekend) 
(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 

NO. 12. VISITATIE-RAPPORT BETREFFENDE DE WERKVERSCHAFFING IN HET 

TUCHTHUIS DOOR'S HOFS COMMISSARISSEN, 2 MAART 1717. 

Verbael vande Visitatie in het Tuchthuis, gedaen door de Heeren Caspar 
van Eis tot den Boelenham en Swanenburg, Eerste Raet, mitsgaders Wilt 
Jan van Broekhuisen tot den Gelderssen Toorn, Eerste Rekenmeester in 
Gelderlant, geassisteert met den Griffier Doctor Willem Klerck. 

Op Dingsdag den 2 Maart 1717 des nademiddags ten drij uren, hebben 
wij ons vervoegt int Tughthuis ende aldaer inde Vertreckamer eerst bij ons 
Iaten komen den Opsichter Arent Richter, die op het geene wij hem voor
gehouden hebben in substantie heeft berigt: 

Dat de wol van Josserant, castelein in 't Verbeterhuis, doorgaans te grof 
en niet bequaam was om daer van so fijnen werck te maken als hij begeerde. 

Dat Josserant geen commercie genoeg hadde van buiten, om zijne waren 
te debiteren, want dat de stad van Arnhem hem daer toe aIleen niet konde 
helpen, hoewel hij met het debijt van zijn koussen nog weI redeIijk konde 
te regt raken, maer niet met zijne saijetten, konnende die met hare kramen 
reissen, hare waeren veel beter debiteren. 

Dat al de wol van Josserant niet deugt en bijgevoig geen goet werck 
daar van kan gemaakt worden, zijnde maer Veluwse wol, gelijk sulx durft 
steIlen, aan aile sig des verstaende. 

Dat behalven dat het meeste wercktuig ook niet goet is, en in specie, 
dat den Geconfineerden Jan Jeremias so oude en sIegte kammen heeft, 
dat hij in vier maanden weinig of niets heeft konnen verdienen. 

Versoekt dat aile de Tuchtelingen selfs mogen gehoort worden. 
Hierop Josserant binnen ontboden zijnde, heeft verklaert zijne wol so 

goet te zijn als die konde wesen, maer dat de Tuchtelingen die bedorven 
en seer slegt werck daer van maakten. 

1) Goeddunken, causatief, dus te doen verstaan, van gezindheid te doen zijn, 
bewegen tot. 

2) Bezuinigen, zo min mogelijk gedetineerden te zenden. 
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Dat hij voor agt stuivers het pont hier in de stat zijn wol veel beter kon 
gesponnen krijgen als voor tien stuivers, die hij in 't Tughthuis moeste geven. 

Dat Jan Jeremias nog een leerling is en daerom oude instrumenten nog 
goet genoeg voor hem zijn. 

Dat meest alle de Tugtelingen het werck veel te vast in malkanderen 
draijen, waer door het daer nae so seer uit malkanderen springt en om 
krult, dat men geen goet werck daer van kan maken. 

Dat hij niet na 't wercken kan sien, maer dat Richter, die altijt bij de 
hant en dickwils bij haer moet wesen, veel beter het oog daer over soude 
konnen en ook behoort te houden en haar te castijden, als sij haar devoir 
niet doen. 

Dat hij niemant van alle, die maar enigsins wercken kunnen, laet ledig 
sitten, dog dat sij so slegten werck maken, dat hij daer grote schade bij heeft, 
kunnende hetselve niet quijt raken. 

Versoeckt dat door kenders van kammen en spinnen zijn wol en het 
werck van de Tuchtelingen mag worden geexamineert, of andersints zijn 
dimissie, terwijl hij buiten een spoedig redres van zijn rume voor ogen siet. 

Dat het overal een gemeen gebruik en saijets ordre is, 36 loot voor een 
pont te spinnen, gelijk sulx ligtelijk kan worden vernomen. 

Dat hij debijt genoeg soude hebben, als het volck maar goet werck 
maakte, maar dat al wat uit haar handen komt, so slegt is, dat het geen 
coopmans waar nog leverbaar is. 

Dat de wol aan de Tugtelingen schoon en bequaem wort gelevert, maer 
dat hij het werck daer van so vuil en morsig wederom krijgt, dat hij ook 
in 't gewigt schade lijt en daar voor dickwils moest korten. 

Vervolgens Richter en zijn Vrouw nevens de vrouw van Josserant mede 
binnen ontboden zijnde, heeft Rigter geseit, dat Josserant als het werck 
hem so vuil en morsig te huis gebragt wierde, daar voor weI aan 't loon maar 
niet aan 't gewigt van de wol mogte korten, dog dat de wol dickwils so 
vogtig, ook so geel en bepist van de schapen ter handen gestelt wierde, 
dat die niet sindelijk bearbeit of schoon saijet daer van konde gemaakt 
worden, behalven dat door al te grote vogtigheit dickwils de wol drij loot 
op een pont indroogde en meer of min nae gelegentheit. 

Dat het omkrullen van de saijet niet bij 't wercken toekomt maer bij de 
wol selfs. 

Want dat grove wol als fijn moeste gesponnen worden, altijt op het wiel 
te sterck in een draaijde en omkrulde en de saijet dan daar nae uit malkan
deren sprong, als die van 't klos quam, buiten dat deselve ook niet anders 
als seer ongelijk en vol knobbels moest wesen. 

Dat Josserant hem in 't eerst selfs geseit heeft, dat hij voor desen nooit 
andere als Engelse of Pommerensse wol hadde laten bewerken, en dat hij 
nu niet als Veluwse wol nam, daer geen goet werck, immers niet so fijn als 
Josserant het wilde hebben, van konde gemaakt worden. 

Dat als Josserant wilde toelaten, dat anderen van buiten mede mogten 
laten wercken, dan alles veel beter soude gaan, daer hem nu het werck te 
seer overviel. 
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Dat die van buiten mogten Iaten wercken, daer op so fier niet souden 
sien, al hadden sij schoon de beste werckluijden van 't huijs niet, maer dat 
sij selfs de slegtste weI souden werck willen geven. 

Josserant en zijn vrouw ontkennen al het geene door Richters en zijn 
vrouw is geseit en blijven daer bij, dat haer wol goet is maer dat die qualijk 
wort bewerkt en meest bedorven, versoeckende nogmaels redres en dat 
t'een en t'ander door kenders mag worden opgenomen en gejugeert of 
andersints haer afscheit, en dat een convenabelen tijt daer toe mogen hebben. 

Wij hebben hier op bij provisie Josserant gerecommandeert goede wol 
en bequaem wercktuig te leveren en het volek niet ledig te laten, mitsgaders 
aen Richter, dat hij soude toesien, dat de Tugtelingen ook weI arbeideden 
en goet werck maakten, totdat bij 't Hoff en Rekenkamer nader soude zijn 
gedisponeert. 
(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 

NO. 13. REQUEST VAN DE TUCHTMEESTER OVER DE GEDWONGEN WERKLOOS

HElD DER GEDETINEERDEN, 13 APRIL 1717. 

Request van "Arent Richter, opsichter in het Provintiale Tuchthuis" 
"hoe dat verscheide Tugtelingen dagelijx meer en meer ledig sitten bij 
gebreck van werck, met versoeck om schriftelijke ordres te mogen hebben, 
hoe sig in 't toekomende te gedragen, als er meer van de Gevangens mogten 
komen ledig te sitten. 

Geeft de suppliant met behoorlijcke eerbiedigheijt te kennen, dat eenige 
tijt herwaarts soo nu als dan al eenige vande gevangens hebben moeten 
sonder werck sitten en bij gevolge niet in staat zijn om haar kost te kunnen 
winnen, waarvan ick weI eenige notiesie heb gehouden maar niet aIle, als 
namentiijck eerst de kammers hebben sonder werck geseten vande 6 Febr., 
sijnde Saterdagh tot Dingsdagh smiddags den 9 dito toe; weer leeg geseten 
van Woensdag smorgens ten 8 ure tot nade middag 2 ure toe; weer leeg 
geseten van Donderdag smorgens tot Vrijdag smorgens ten 10 uren. 
Saterdag smiddags den 13 dito hebbende werck gekregen voor eenen dag 
en hebben geseten tot Dingsdag smiddags toe, eer sij weer werck kregen. 
Oock staat te noteren, als sij wol krijgen, dan is sij te nat, om te konnen 
wercken. Dan moeten sij die noch op hangen 3 a 4 uren, tot sij half droog 
is om te werken. 

Hier aan kunnen d'Ed. Mog. Heeren af meten hoe het gaat, want het 
al te veel sou zijn dat van dag tot dag te vervolgen. 

Oock soo sit Barent den armejager oock veel tijts leeg en Josserant sijt, 
dat hij hem geen meer werck kan geven. Heeft de 16 dito van smorgens leeg 
geseten tot in den agtermiddag 3 a 4 uren toe. En den 17 dito oock, den 
18 dito oock, den 19 dito oock. En van Sondags smorgens den 21 dito tot 
smaandags nademiddag ten 3 uren toe. En dat heeft soo al doorgaans 
geweest vanden beginne af, dat hij maar heeft konnen verdienen 11 en 12 
of 13 stuijvers sweeks opt hoogst; maar nu gaat het noch erger. Nu heeft 
hij voorleden Vrijdag werck gekregen om te pluijsen, dat gisteren tuijs is 
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gebragt, sijnde Maandag en heeft 3 stuijvers verdient. Dat is een stuijver 
daags. En heeft weer van dat eijge 1) werck onder hande; daar is voor een 
mens sijn halve kost niet bij te winnen. En Josserant sijt: ick kan hem niet 
anders geven, soo dat hij gebreck moet lijden 2). 

Voorts Ed. Mog. Heeren, soo hebben Saterdag den 3 April 4 spinders, 
die op het klijne wiel spinnen, van voorde middag tot tegen den avont en 
een van Saterdag tot Maandag tegen den avont toe, sijnde 2 dagen, en 
Maandag den 5 dito hebben der 9 leeg geseten van smorgens tot tegend 
avont toe. En een van Maandags voormiddags tot sanderdaags tegen den 
avont, alle spinders opt klijn wiel, waar van Josserant zijt, dat hij niet 
anders kan geven en datter wei meer sullen leeg sitten. 

Noch Ed. Mog. Heeren, soo hebben wij twerck van Hans Berlang en 
Ary Davids, sijnde spinders op groote wiel, tuijs gebragt voorleden Donder
dag, sijnde den 8 April. Doen sij 3) vrouw Josserand, dat het werck niet en 
dogt 4), dat het bedorven was, dat sij die geen werck meer geven wilde. Toen 
mijn vrou sanderdaags weer quam, sij sij tegen Josserand, soo het werck 
bedurven was, dat hij het haar sou weer geven, dat het volck baar de wol 
sou betalen en dat sij andere 4 pont soude spinnen voor tgelt, dat sij voor 
arbijtsloon hadden. Doen vroeg hij oft sijn vrou niet het arbijtsloon hadde 
gegeven sonder te korten, soo sij mijn vrouw: ja, ick heb 't volle arbijtsloon 
ontfangen. Toen sij hij: dan moet het niet bedorven wesen, anders sou ick 
het volle arbijtsloon niet geven. maar, zijt hij, dat zal wei meer beuren, dat 
sij leeg sullen sitten. Het is, sij hij, al 6 weken geleden, dat de Heeren bij 
malkander hebben geweest en dat ick mijn ontslag heb versogt en daar is 
noch niet van gedaan. En soo moest mijn vrouw sonder werck henen gaan 
en sij sitten heden noch sonder werck. En wanneer sij het noch krijgen sullen 
en weet ick niet. 

Nu sij haar Ed. Mog. Heeren bekent, dat ick den eenen enden anderen 
soo nu als dan al een pot eten heb gegeven 5), so ook als de kammers en 
andere, als sij hebben leeg geseten en oock heb ick desen Hans Berlangh 
en Arie Davids al de kost gegeven van voor leden Vrijdag of en duert noch 
al door. De ordere, die mij is gegeven van mijnheer Esse, griffier 6) uijt 
naam vande Ed. Mog. Heeren op Maandag den 5 Febr. deses jaars. 

Nu is suppliant ootmoedig versoekende van baar Ed. Mog. Heeren dat 
gij hem een schriftelijcke ordenantie geliefte laten toekomen hoe de suppliant 
hem in toekomend daar in sal gedragen, alser in toekomend meer vande 
gevangens komen leeg te sitten. Of ick haar haar noodruft sal versorgen tot 
kosten vande Rekenkamer, op dat zij niet en kraveren 7) vande honger, 
waar naar ick mij sal reguieren. Want sij seggen, dat haar dat niet of kan 

1) Zelfde. 
2) Wat minder verdiensten per dag of per week, wat minder eten! 
3) Zei. 
4) Niet deugde; vgi. Nfri. doogde. 
6) Dus zonder dat zij daar geld uit hun verdiende loon tegenoverstelden, omdat 

zij gedwongen ledig moesten zitten. 
8) Van het Hof van Gelderland. 
1) Creperen, omkomen, onder het volk: kraperen. 
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brengen, gelijck haar Ed. Mog. Heeren oock bekent is, om soo sonder 
werck te zitten, somtijts een half of heelen dag, want de Ed. Mog. sij bekent 
dat wij door dese toeval en het slegte stofl), dat sij te wercken krijgen, 
weI 3 maal soo veel rusie int regeren vant huys hebben als wij anders 
hebben souden. Want het volek wort somtijts half disporaat 2), dat sij met 
haar werck niet voort kunnen, gelijck het behoort en soude dickmaal 
eten, als sij het hadden 3). En als het werck dan soo mooij niet is ais het 
weI van goede stof zou konnen gemaakt worden, dan wort haar noch een 
of 2 stuijvers vant pont of getrocken. 

Dan raast het volek en zijt: Wij moeten hier dusent dooyen sterven; 
wij willen weI wercken, als wij maar de kost daar mede konnen winnen, 
maar ons best doen en dan noch honger te lijden, dat is verdrietigh en soo 
voort". 

Met andere hand: 
(Sie de Resolutie vanden 28 April 1717). 

(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 

NO. 14. BESClllKKING OP BOVENSTAAND REQUEST DOOR HOF EN REKENKAMER, 

28 APRIL 1717. 

Resolutie van Hof en Rekenkamer in antwoord op dit request. 
T'Hoff en Rekenkamer gesien en geexamineert, desen requeste, verclaren 

nogmaels voor als hare ernstige meninge te zijn om de onlangs aen hem 
suppliant ter handen gestelde nadere ordres exactelijk te doen observeren. 

Ende vervolgens met bevreemdinge uit zijn requeste hebben vernomen, 
dat hij geen pertinente aantekeninge hout van de tuchtelingen, die ledig 
sitten, terwiji hij op die wijse niet in staet kan zijn om nae behoren in te 
brengen het geene hij wegens kost en dranck aen deselve verstreckt. 

Ordonnerende hem derhalven pertinente memorie te houden van het 
getal en de namen, so weI van die onbequaem zijn om te wercken, als van 
die ledig sitten of die so veel wercks niet wort gegeven, dat sij haer onderhout 
daermede kunnen winnen, met uitdruckinge bij ijder gevangen van den 
tijt, sedert wanneer hij of onbequaem is geworden om te wercken, of gebreck 
aen werck heeft geleden, ende daer van van agt dagen tot acht dagen een 
specifique lijst aan 't Hoff en Rekenkamer over te geven, verplegende 
onder tussen alle die niet kunnen subsisteren, om verhaelt te worden op 
die geene die daer van sal bevonden worden oorsake te wesen. 

(Tuchthuis, legger I, Rijksarchief, Arnhem) 

1) Grondstoffen. 
2) Desperaat. 
3) Dit tekent voldoende de desolate toestand in het strafgesticht' 
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NO. 15. VERANTWOORDING VAN DE TUCHTHUISMEESTER LEENDERT NOORDDIJK 

OP KLACHTEN DER GEDETINEERDEN (NIET GEDATEERD, DOCH OPGESTELD 

KORT NA 31 MAART 1774). 

1° Dat de wol, welke hij aan de geconfineerdens levert, soo goed is 
als die bij mogelijkheid kan gelevert worden, maar dat de geconfineerdens 
de wol met 't werken bederven en dus 't onregt klagen. 

2° Dat 't waar is, dat voor de gecoleurde wol maar 3 strs. aan de kammers 
betaalt en dat niet meer daar voor kan gegeven worden en dat dus, soo 
Wentink 1) 4 sts. daar voor heeft betaalt, het dan een ander soort van 
gecoleurde wol moet geweest sijn. Dat 't waar is, dat ook tusschen beide 
eens 4 strs. heeft gegeven voor een ander soort, waar van hij als doe een 
partijtje moest hebben. 

Dat de geconfineerdens met die soort van gecouleurde wol, welke hij 
gewoon is aan haar voor 3 strs. te geeven, meer kunnen verdienen als met 
die soort, die Wentink gewoon was voor 4 strs. te geeven, maar dat de 
geconfineerdens malkanderen opsetten 2). 

3° Dat gewoon is 't werk van de kammers tweemaal s'weeks af te halen 
en dan met haar af te reekenen, dog aan de spinners ordinair om de agt 
dagen en ook weI eens later na convenientie en dat dan ook met deselve 
afrekent. Dat 't weI eens langer is geweest, eer met de geconfineerdens heeft 
afgerekent, maar dat dit niet anders is geweest, als wanneer de geconfi
neerdens versogt hebben dat hij nog wat langer met d'afreekening soude 
wagten. Dat weI gelooft dat 't waar is, dat de geconfineerdens weI eens 
gesegt hebben, dat Wentink gewoon was 't werk tweemaal daags te laten 
afhalen en af te rekenen, schoon hij dat niet regt onthouden heeft. Dat 
egter Wentink dat misschien weI konde doen, maar dat hij 3) daar toe niet 
in staat is om dat hij de koussen fabriq heeft en dat daar mede veel meer 
te doen is als met de saijetten fabriq, die Wentink hadde. 

4° Dat niet weet dat de geconfineerdens ooit over de slegte qualiteit van 
de wol nog ook over 't gelt geklaagt hebben en dat haar nooit eenig quaad 
bescheid heeft gegeven. 

5° Dat niet weet dat de geconfineerdens ooit buijten werk sijn geweest. 
Dat speciaal niet weet, dat Lambertus Derksen ooit buijten werk is geweest, 
maar dat die 't werk dikwijls bedorven heeft en dat 't weI soude kunnen 
weesen, dat hij hem eens gesegt heeft, dat hij hem een pond minder soude 
geeven om dat hij 't dan beter soude kunnen spinnen. 

6° Dat 't waar is dat hij Comelis Loman tusschen beide eens van 't 
kammen heeft afgeset, maar dat hij dit gedaan heeft omdat toen twee 
kammers konde missen en dat Loman wat brutaal was geweest. 

7° Dat 't mede waar is, dat hij Johannes Cardoek van 't kammen afgeset 
en niet weder daar aan gestelt heeft en dat dit gedaan heeft, om dat hij een 
kammer minder nodig hadde. 

1) De vorige tuchthuismeester of binnenvader. 
2) Opruien, ophitsen, samenspannen. 
8) T.w. tuchtmeester of binnenvader Noorddijk. 
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8° Dat niet weet, dat de geconfineerdens ooit over de kost geklaagt 
hebben. Dat 't weI eens gebeurt kan sijn, dat er eens wat over gekookt 
sijnde 1), dit dan een dag of twee bewaart is geworden, maar dat de kost 
nooit bedorven aan de geconfineerdens word gegeven. Dat 't ook weI kan 
weesen, dat de erweten eens een enkeide reijs wat hard sijn geweest, terwiji 
aItijt juist niet even goed kan gekookt worden. 

9° Dat 't waar is, dat er sedert eenige tijd een nieuwe groenvrouw 2) 
in t'huis is geweest, maar dat niet weet, dat die 't goed te duur aan de 
geconfineerdens soude Ieveren. Dat 't weI waar is, dat er een appelboer op 
de plaats is geweest, die gesegt heeft dat de groenvrouw 't goed te duur 
Ieverde, maar dat die vrouw dat ontkent heeft. Dat niet weet, dat aan dien 
boer verboden soude sijn om in 't geheel in 't huis te komen en aan deese 
of geene van sijn kennissen iets te brengen, maar weI om bij wegen van een 
verkoper de hokken rond te gaan. 

10° Dat weI eens wat gelt aan eenige geconfineerdens heeft afgetrokken, 
maar dit volgens sijn instructie mag doen, ais 't werk bedorven of de wol 
niet fijn genoeg gesponnen wordt. 

11° Dat gewoon is aen de geconfineerde vrouwspersonen drie koolen 
's winters te geeven, dog segt naderhand, na dat hem de klagten van eenige 
vrouwspersonen waren voorgehouden, dat niet regt weet of 't twee of drie 
kolen sijn, en eindelijk nog nader, dat maar twee kolen geeft, maar dat de 
geconfineerdens nooit daar over, voor soo veel hem bewust is, aan hem 
geklaagt hebben. 

12° Dat de geconfineerdens nooit mishandelt of dreigementen gedaan 
heeft, wanneer eenige klagten over 't een of ander aan hem hebben gedaan, 
terwiji dit sijn aart of gewoonte niet is. 

Na gedane voorieesinge heeft denseiven bij sijne voors. verklaringe 
gepersisteert. 

VERANTWOORDING MEESTERKNECHT JACOB VAN LANGEVELT (KORT NA 31 
MAART 1774). 

1° Dat 't weI eens kan gebeurt sijn, dat de wol 's morgens niet droog 
was en dat dus 't werk 's nademiddags eerst aan deese of geene der gecon
fineerdens gebragt heeft, dog dat anders bij sijn weeten geen van de gecon
fineerdens en in specie niet Bart Derksen buiten werk hebben geseten. 
Dat egter 't weI eens gebeurt is, dat Bart Derksen sijn werk niet goed gemaakt 
hadde en dat hem dan een pond minder in de week gegeven heeft. 

2° Dat 't werk gewoonIijk om de {lgt of 14 dagen en ook weI om de 3 
weken werd afgehaalt en dan afgerekent. Dat 't bij sijn weeten niet gebeurt 
is, dat de geconfineerdens hem om geit gevraagt hebbende, hij dan nog weI 
een dag of twee soude gewagt hebben eer haar 't seive te brengen. 

1) Te veel gekookt was. 
2) Verkoopster van groenten, groentenvrouw. 
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3° Dat de woI, die de tugthuismeester aan de tugtelingen geeft, orden
telijk goed is en dat er weI beeter maar ook weI sIegter is en dat men dit soo 
wat door malkanderen reekent en goed en quaad dooreen geeft, soo ais 
aItijd gedaan wordt. 

4° Dat bij sijn weten nooit wol aan de tugtelingen gebragt heeft, die 
muf was en dat sig niet kan erinneren, dat de geconfineerdens, nog ook 
speciaal Gijsbert van Benthem daar over ooit tegen hem geklaagt hebben, 
veel min dat hij aan haar quaad bescheid daar over gegeven souden hebben. 

5° Dat 't waar is, dat de geconfineerdens weI eens over de sIegte qualiteit 
van de wol tegens hem geklaagt hebben, maar dat sulk sIegt vOlk altijd 
gewoon is te klagen, al is de wol nog soo goed. 

6° Dat niet weet van 't geen hem voorgehouden is omtrent de groen
vrouw en den appelboer. 

7° Dat nooit over de kost door de geconfineerdens heeft horen klagen. 
Na gedane voorleesing heeft denseiven bij sijne voors. verklaringe 

gepersisteert. 

VERANTWOORDING GOTLIEB SWARTSEN, KNECHT IN HET TUCHTHUIS 

Dit stuk brengt weinig nieuws, daarom een samenvatting der punten. 
Hij beweerde o.m. dat de tuchtelingen aItijd volop werk hadden, doorgaans 
weI een pond in voorraad; moesten ze al eens een paar uur wachten, dan 
kwam dit omdat de wol nog niet droog was. 
(Tuchthuis, Legger I, Rijksarchief Arnhem). 



III 

VAN DE SPIEGEL'S "SCHETS TOT EEN VERTOOG OVER DE 
INTRINSIQUE EN RELATIVE MAGT VAN DE REPUBLIJK" (1782) 

MEDEGEDEELD DOOR 

JOH. DE VRIES 

Er is in het laatste kwart der achttiende eeuw, toen een aantal zorgwek
kende verschijnselen in de econornie der Republiek 1) sterk de aandacht 
ging trekken, een veelheid van geschriften over de toestand van verschillende 
bedrijfstakken verschenen. Bekend zijn de verhandelingen van Van den 
Heuvel, Rogge en Zillesen 2) over de handel (1775), de beschouwingen van 
Van Heukelom en Koopman over de nijverheid 3) (1781) en de opstellen 
in de Spectators 4), waarin aan vrijwel aIle bedrijfstakken aandacht wordt 
geschonken. Werken die de gehele econornie der Republiek behandelen, 
zijn Luzac's "Hollands Rijkdom" (1780-1783) 5) en Van der Oudermeulen's 
memorie van 1785 6). Al deze geschriften 7) werden, het een meer dan het 
ander, geraadpleegd door onze historici, die zich met de econornische 
geschiedenis der Republiek in de achttiende eeuw bezighielden. Een van 
deze was P. J. Blok, die in 1904 het zesde deel van zijn "Geschiedenis van 
het Nederlandsche Volk" publiceerde, het stuk, waarin de tweede helft 
der achttiende eeuw aan de orde komt. Sterk bemvloed door de hiervoor 
genoemde schrijvers, die - met uitzondering van Van der Oudermeulen-

1) Vgl. hieromtrent Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek, 
in: Alg. Geschiedenis der Ned., dl. VIII 1748-1795 (1955), biz. 222 e.v. 

2) Bekroonde antwoorden op een door de Hollandsche Mij. der Wetenschappen 
te Haarlem uitgeschreven prijsvraag wat de grondslagen van Hollands handel, 
de oorzaken van zijn verval en de middelen tot hers tel waren. H. H. van den Heuvel, 
A. Rogge en C. Zillesen, Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Mij. 
der Wetenschappen (1775). 

3) J. van Heukelom, Prijsverhandeling over de inrichting van fabrieken en 
trafieken (1781) en W. Koopman, id. (1781). Bekroonde antwoorden op een door 
het Provo Utrechtsch Genootsch. van Kunsten en Wetenschappen uitgeschreven 
prijsvraag. 

4) De meest waardevolle zijn in dit verband De Koopman (1768-1776), De 
Vaderlander (1776-1779) en De Borger (1778-1779). 

5) E. Luzac, Hollands Rijkdom (1780-1783), vier delen. 
6) C. van der Oudermeulen, lets dat tot voordeel der deelgenooten van de 

Oost-Indische Compagnie en tot nut van ieder ingezeten van dit gemeenebest kan 
strekken (1785), in: D. van Hogendorp's, Stukken raakende den tegenwoordigen 
toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indie (1801), biz. 37 e.v. De voomaam 
van V. d. O. is Comelis. Van Hogendorp schrijft ten onrechte B. v. d. O. Vgl. over 
Van der Oudermeulen: J . E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, 
II, biz. 1029. 

7) Er is niet getracht uitputtend te zijn; de hier genoemde werken zijn de belang
rijkste. 
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sleehts verval in handel, nijverheid en visserij aanwezen, gaf Blok in zijn 
boek een somber beeld van de eeonomisehe toestand der Republiek. Uit
drukkelijk nam de auteur daarbij stelling tegen de van diens tijdgenoten 
afwijkende opvattingen van L. P. van de Spiegel, die deze in 1782 in een 
"Sehets tot een vertoog over de intrinsique en relative magt van de Repu
blijk" had neergelegd 1). Nu in onze tijd een van Blok sterk versehillende 
visie op de eeonomische geschiedenis van ons land is ontstaan, verdient 
Van de Spiegel's sehets een ruimere belangstelling 2). Zoals hier nader uiteen
gezet zal worden, is het om meer dan een reden een uitzonderlijk gesehrift 3). 

Van de Spiegel, die op het tijdstip dat hij zijn seheh opstelt seeretaris 
van de Staten van Zeeland is 4) , heeft steeds een grote belangstelling voor 
economisehe onderwerpen bezeten, in het bijzonder voor de welvaart van 
zijn gewest. Reeds in 1772 sehrijft hij een uitvoerige memorie over de 
aehteruitgang van de welvaart in Zeeland 5). Ook in latere jaren wijdt hij 
besehouwingen aan de eeonomisehe toestand van Zeeland 6), terwijl hij 
zieh dan tevens aan meer algemene eeonomisehe problemen waagt 7). 
Zijn benadering is over het algemeen van praetisehe aard, n.!. die van de 
staatsman. "De politique eeonomie, de staatkundige rekenkunde en de 
statistieq" rangsehikt Van de Spiegel dan ook onder de bestuursweten-

1) P. J. Blok, Geschledenis van het Nederlandsche Volk, VI (1904), bIz. 366 e.v. 
Blok heeft in de eerste druk van zijn werk (bIz. 367) Van de Spiegel het verwijt 
gemaakt, dat hlj vanuit zijn studeerkamer oordeelde; in de derde druk (1925) 
heeft hlj deze opmerking geschrapt. 

2) De schets is in het hlemavolgende geheel afgedrukt. 
3) Er is des te meer reden Van de Spiegel's memorie in haar geheel af te drukken, 

daar Blok Van de Spiegel onjuist geciteerd heeft. Waar Van de Spiegel meedeelt 
dat het kapitaal van de Republiek vanaf 1648 met f 1 milliard vermeerderd is, 
vermeldt Blok dat dit de absolute grootte van het gespaarde kapitaal in de Repu
bliek in 1782 is. V gl. VI (1904), bIz. 366. Deze fout is door H. Riemens, De finan
ciele ontwikkeling van Nederland (1949), biz. 40, overgenomen. Een onjuiste 
opgave ook bij H. Brugmans, Geschledenis van Nederland, VI (1937), biz. 83. 

4) L. P. van de Spiegel (1737-1800), in 1780 seeretaris van de Staten van Zeeland, 
in 1785 raadpensionaris van Zeeland, van 1787-1795 raadpensionaris van Holland 
en Westfriesland. Vgl. A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek, dl. 17. Een 
modeme biografie over Van de Spiegel ontbreekt; over zijn leven: de inleiding 
tot G. W. Vreede, Mr. L. P. van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800), 
I (1874), bIz. 6 e.v. De schets van A. de Fouw in diens Onbekende raadpensiona
rissen (1946), bIz. 169, geeft weinig voldoening. De nader te noemen dissertatie 
van Lantsheer (1843) is verouderd. Over Van de Spiegel's Hollandse tijd : A. J. 
van der Meuien, Studies over het ministerie van Van de Spiegel (1905). 

6) Memorie, waarin beredeneerd worden de oorzaken van het verval der publijke 
finantien en van den welvaardt der ingezetenen in de provintie van Zeeland, en 
aangewezen eenige middelen ter waarschljnlijke verbeteringe, Maart 1772, in: 
G. W. Vreede, I, bIz. 216 e.v. 

6) Vgl. G. W. Vreede, I, bIz. 497 voor een berekening van de Zeeuwse handels
balans in 1785; bIz. 502 voor de berekening van het vermogen der ingezetenen van 
Zeeland in 1786 en bIz. 519 voor een beschouwing van de wisselkoersen van Zee
land op Holland in 1786. 

7) V gl. Over de al- of geen nuttigheid van buitenlandsche geldnegotiatien in de 
Republiek, z.j ., G. W. Vreede, IV (1877), bIz. 566; enOverdeninvloedderquantiteit 
van goud en zilver op den prijs der dingen, 1793, G. W. Vreede, IV, bIz. 566. 
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schappen 1). Niet het winnen van theoretisch inzicht, maar het opsporen 
van de wegen tot bevordering van de algemene welvaart en het naspeuren 
van de economische grondslagen van de staatkundige macht, zijn de oog
merken van zijn onderzoekingen. Tijdens zijn gevangenschap (1795-1798) 
beklaagt hij de staatsman - in dit geval zichzelf - die door een samenloop 
van omstandigheden buiten staat is zijn krachten te besteden aan het 
verschaffen van middelen tot vermeerdering van de algemene welvaart 2). 
Geheel in overeenstemrning met zijn practische inslag is zijn voorliefde 
voor cijfers; deze blijkt uit al zijn economische verhandelingen, terwijl men 
ook in zijn correspondentie daarvan sporen aantreft 3). Men bespeurt hier 
de invloed van de uit Engeland stammende political arithmetic (William 
Petty). 

Het is weinig verbazingwekkend, dat een man met een dergelijke achter
grond van positie en interesse als Van de Spiegel bezat, behoefte heeft 
gevoeld zijn denkbeelden uiteen te zetten over de economische en staat
kundige macht der Republiek; aileen het tijdstip waarop hij dit doet
Juni 1782 - is enigszins raadselachtig. Het zal immers nog vijf jaren duren, 
voordat Van de Spiegel raadpensionaris wordt. Wat brengt hem er toe zich 
reeds rekenschap te geven van de positie der Republiek in haar geheel, 
een zaak die uitgaat boven het Zeeuwse belang, dat hij thans nog behartigt? 
Het antwoord geeft de schets zelf. Het zijn de alom in den lande heersende 
moedeloosheid en de overtuiging van de politieke en economische achter
uitgang der Republiek 4), die als gevolg van de feitelijk al verloren Vierde 
Engelse Oorlog (1780-1784) waren versterkt, welke Van de Spiegel er toe 
brengen exact na te gaan wat de plaats van de Republiek in de wereld is. 
Hier openbaart zich weer zijn practische kant. Dreigt de Republiek werke
lijk ten onder te gaan, dan dient men zich te bezinnen op middelen om dit 
te voorkomen; zo niet, dan dienen de klachten gestuit te worden S). Ver
moedelijk heeft Van de Spiegel het plan gehad de schets, eventueel nader 
uitgewerkt, te publiceren. Wanneer bij kort na het ontstaan van het stuk 
de tekst aan de Amsterdamse advocaat-fiscaal J. C. van der Hoop 6) stuurt, 
deelt bij mede dat deze memorie "door mij voor eenigen tijd (is) opgesteld, 
tot informatie van luiden, die de zaaken niet van nabij kennende of over
denkende, alleenlijk speculeeren op de daaden der voorouderen, en den 

1) Gedagten over de verlichting der achttiende eeuw boven de voorgaande. 
Geschreven tussen 1795 en 1798, G. W. Vreede, IV, blz. 500, 501. 

2) Id., blz. 501. Van de Spiegel werd na de verovering van ons land door de 
Fransen gevangen genomen; tot 1798 bleef bij in hechtenis. 

3) Vgl. b.v. Brief van 27 Juli 1782 van Van de Spiegel aan J. C. van der Hoop, 
A.R.A. Den Haag, Archieven Admiraliteitscolleges XXXIX, no. 72. V gl. ook 
Gedenkstukken der Alg. Gesch. van Ned., 1789-1795. R.G.P. 1 (1905), blz. 199. 

4) Of schoon het Diet met zoveel woorden wordt gezegd, is Van de Spiegel 
ongetwijfeld bekend geweest met de in zijn tijd verschenen verhandelingen van 
Van den Heuvel c.s. 

S) Vgl. de Schets, hier blz. 87. 
6) J. C. van der Hoop (1742-1825), van 1781-1795 raad en advocaat-fiscaal der 

Adrniraliteit van Amsterdam. Vgl. Elias, Vroedschap van Amsterdam, II, blz. 973. 



84 DE INTRINSIQUE EN RELATIVE MAGT VAN DE REPUBLIJK 

tegenwoordigen tijd afmeeten naar den voorledenen" 1). Hij wijst er tevens 
op dat het hier slechts om een schets gaat, "niet gemaakt voor U, maar 
voor menschen van minder verdieping" 2). Of schoon Van der Hoop veel 
waardering voor de memorie had, hetgeen o.a. blijkt uit het feit dat hij een 
copie maakte 3), is er noch van een nadere uitwerking, noch van publicatie 
iets gekomen. Het vermoeden, dat de drukke werkzaamheden, verbonden 
aan het raadpensionarisschap van Zeeland (sinds 1785) en dat van Holland 
(vanaf 1787), Van de Spiegel verhinderd hebben zijn voornemen tot uit
voering te brengen, is stellig niet ver bezijden de waarheid. De schets is 
door de sterk gewijzigde omstandigheden na 1782 - men denke aan de 
binnenlandse troebelen en de daling van de welvaart in die peri ode -
bovendien vrij spoedig verouderd. Het stuk heeft zonder twijfel onder een 
aantal regenten gecirculeerd en is vermoedelijk ook onder ogen van Prins 
Willem V gekomen 4). In de latere geschriften van Van de Spiegel treft 
men soms fragmenten, die aan bepaalde delen van de schets herinneren en 
waarin problemen behandeld worden, die ook na de Vierde Engelse Oorlog 
actueel waren, zoals de staat van leger en vloot en de toestand der open bare 
financien S). 

am verschillende redenen neemt de verhandeling van Van de Spiegel 
een bijzondere plaats in onder de geschriften over de econornische toestand 
der Republiek. Voor het eerst ontmoeten we hier het onderscheid tussen 
het absolute en relatieve aspect van de welvaart; Van de Spiegel spreekt 
over de intrinsieke en relatieve macht en welvaart der Republiek 6). Voor de 
eerste vergelijkt hij de huidige toestand met die tijdens de Vrede van 
Munster (1648), toen volgens hem de Republiek zich in haar meest bloeiende 
peri ode beyond. Een inzicht in de relatieve macht en welvaart verkrijgt 
Van de Spiegel door de situatie van het land te vergelijken met die van de 
omringende staten. Zijn opvatting is dat de Republiek wei relatieve, doch 
geen absolute achteruitgang vertoont 7). 

De auteurs v66r Van de Spiegel wijdden steeds beschouwingen aan de 
afzonderlijke sectoren van het econornisch leven en indien zij de gehele 
econornie bestudeerden, waren zij zich te weinig bewust, dat voor een afge-

1) Brief van Van de Spiegel aan Van der Hoop van 14 Jull 1782; voor bron zie 
noot 3, bIz. 83. 

2) Idem. 
3) Brief van 27 Jull 1782, zelfde bron. 
4) Dit blijkt uit de invloed, die de schets op Van der Oudermeulen heeft gehad, 

vgl. hier bIz. 86. De schets is ten slotte in het Kon. Huisarchief terechtgekomen, 
n.l. in het Archief Willem V. Uit de correspondentie van Van de S. met Willem V 
was hieromtrent niets terug te vinden; vermoedelijk heeft Van de S. persoonlijk 
het stuk aan de stadhouder gegeven. 

6) Vgl. Refiexien over de gebreeken in de gesteldheid der regering van de 
Vereenigde Nededanden, 1783, G. W. Vreede, II (1875), bIz. 298, 299, Oorsprong, 
uitbarsting en voortgang der staatsberoerten in de Ned. Republiek, 1783, id., 
bIz. 86, Regeling der quotes, 1786, id., bIz. 436 en Gedagten over de verligting, 
bIz. 522. 

6) Vgl. de Schets, hier bIz. 87. 
7) Id., bIz. 95, 96. 
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wogen oordeel de welvaart in haar geheel moet worden beschouwd. Van 
de Spiegel is de eerste, die tot een duidelijke afweging van voor- en achter
uitgang in de verschillende economische sectoren komt. Of schoon er naar 
zijn oordeel zeker achteruitgang in nijverheid en visserij valt te constateren, 
is er een zodanige toeneming van handel en landbouw, dat van een achter
uitgang der Republiek in absolute zin niet gesproken kan worden. Onder de 
winst in de handel rekent hij uitdrukkelijk de toeneming van de activiteit 
in de financiele sfeer 1). Van de Spiegel geeft hier blijk van een prijzens
waardige en voor zijn probleemstelling vruchtbare objectiviteit; de vooraf
gaande schrijvers werden zozeer in beslag genomen door de schaduwzijden 
van de financiele ontwikkeling 2), dat zij de toeneming van deze activiteit 
slechts konden veroordelen 3). Door hun vooringenomenheid maakten deze 
schrijvers zich voor een afgewogen oordeel ongeschikt. 

Uiteraard bezit Van de Spiegel ook zijn beperkingen. Over de kwalijke 
gevolgen van de achteruitgang der nijverheid, zoals de toeneming van het 
pauperisme 4), verneemt men niets, terwijl ook aan de labielere economische 
structuur der Republiek stilzwijgend wordt voorbijgegaan 5). We moeten 
er dan echter weI rekening mee houden dat het hier om een schets gaat; 
wellicht zou de auteur in een nadere uitwerking van zijn denkbeelden deze 
problemen behandeld hebben. Opmerkelijk zijn ten slotte ook de door 
Van de Spiegel gemaakte schattingen van de beleggingen in het buitenland, 
die in de literatuur reeds de aandacht trokken 6), en de opvatting dat deze 
tot een belangrijke inkomensvorming leidden 7). Te bedenken valt dat 
Van de Spiegel de toeneming van het nationale vermogen sinds 1648 aanwijst 
en niet het absolute bedrag in 1782. In zekere zin is dit te betreuren. Waar 
Van de Spiegel voor- en achteruitgang in de verschillende bedrijfstakken 
afwoog, kon hij echter volstaan met de toeneming van het nationale 
vermogen aan te geven. Zo gezien zou het teveel gevraagd zijn van hem ook 
nog een absoluut cijfer voor 1782 te vergen. 

Van de Spiegel's beschouwingen zijn doortrokkeu van een economisch 
inzicht, dat bij de voorafgaande sChrijvers ontbreekt 8) . Hebben zijn 

1) Id., bIz. 92. Te denken valt aan de wisselhandel, de handel in effecten en 
het emissiebedrijf. Vgl. mijn De economische achteruitgang der Republiek. 

2) B.v. de financiele crises van 1720, 1763 en 1772-1773. 
3) Vgl. Van den Heuvel, bIz. 37, Rogge, bIz. 228, 233, Zillesen, bIz. 429, 435, 

Luzac, II (1781), bIz. 310 en IV (1783), bIz. 228 e.v., De Borger, I, bIz. 32, De 
Vaderlander IV, bIz. 4, 5. In De Koopman ontbreekt deze veroordeling. Vgl. H. 
Brugmans, De Koopman, Mercurius als Spectator, Jaarb. Amstelodamum (1912), 
bIz. 110. Zo ook bij Van der Oudermeulen; vgl. diens memorie van 1785, bIz. 
204-206. 

4) Overigens vraagt Van de Spiegel zich later in zijn Gedagten over de verlich
ting, bIz. 522, af hoe het toch komt dat het aantal armen zozeer vermeerderd is, 
- zonder daarop een antwoord te kunnen geven. 

6) Vgl. hieromtrent mijn De economische achteruitgang der Republiek. 
6) Vgl. Riemens en vooral A. Carter, The Dutch and the English Public Debt 

in 1777, in: Economica 1953, bIz. 159-161. 
7) Vgl. de schets, hier bIz. 94. 
8) Vgl. b.v. zijn verhandeling over de invloed van de hoeveelheid goud en zilver 
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gedachten invloed uitgeoefend, of is hij een vergeten voorloper? Omdat zijn 
schets de drukpers niet bereikt heeft, lijkt dit een ietwat zinledige vraag. 
Toch is er een gegronde reden om aan te nemen, dat Van der Oudermeulen 
bij het opstellen van zijn memorie van 1785 gebruikt heeft gemaakt van de 
schets 1). Sommige gelijkluidende passages en de overeenstemming in een 
belangrijk cijfer 2) pleiten daarvoor. Bij Van der Oudermeulen treffen we 
niet het onderscheid tussen het relatieve en absolute aspect der welvaart 
aan, doch weI vinden we bij hem weer uitdrukkelijk vermeld, dat de welvaart 
over het geheel en niet slechts in weinige bijzondere takken beschouwd 
moet worden 3). Ook Van der Oudermeulen beoordeelt de economische 
toestand der Republiek gunstiger dan in zijn tijd te doen gebruikelijk is 4). 
Pas bij G. K. van Hogendorp en Metelerkamp 5) in resp. 1802 en 1804 
ontmoeten we opnieuw de centrale gedachte van Van de Spiegel's schets. 
Uit hun werken blijkt niet dat zij de memorie onder ogen hebben gehad; 
vooral voor Van Hogendorp, die in dezelfde kringen als Van de Spiegel 
verkeerde, lijkt het echter zeer waarschijnlijk. 

Na Van Hogendorp en Metelerkamp is het onderscheid tussen absolute 
en relatieve economische achteruitgang uit de literatuur verdwenen, om in 
onze tijd weer naar voren te komen 6). Ret zijn thans onmisbare begrippen 
voor een goed inzicht in de economische situatie van de Republiek in de 
achttiende eeuw. 

Er blijft ten slotte de vraag te beantwoorden waarom G. W. Vreede, 
de uitgever van Van de Spiegel's nagelaten werk, de schets niet heeft 
gepubliceerd. In de literatuur v66r Blok was zij niet geheel onbekend; 
zowel Tydeman als Lantsheer hebben haar omstreeks 1840 geraadpleegd 7), 
terwijl ook Vreede het stuk voor een van zijn werken gebruikt heeft 8). 
Dertig jaar later heeft deze in een vergadering van het Ristorisch Genoot-

op de prijzen. Hier blijkt dat Van de Spiegel het werk van Adam Smith heeft ge
kend. Vgl. G. W. Vreede, IV, biz. 566. 

1) Het is uitgesloten dat er sprake zou zijn van invloed van Van der Ouder
meulen op Van de Spiegel. Dat de memorie van de eerste uit 1785 is, blijkt bij 
J. A. Sillem, Dirk van Hogendorp 1761-1822 (1890), biz. 96. Ook uit de tekst van 
de memorie van Van der Oudermeulen valt te concluderen dat die na 1783 is 
opgesteld. 

2) Vgl. biervoor de schets, bier biz. 88, noot 5, bIz. 90, noot 4, bIz. 91 , noot 5 
en bIz. 93 , noot 2. 

3) lets dat tot voordeel etc., biz. 164. 
4) Id., biz. 161. 
6) G. K. van Hogendorp, Gedagten over's lands finantien (1802), biz. 24, 25. 

R. Metelerkamp, De toestand van Nederland in vergelijking gebragt met die van 
enige andere landen van Europa (1804), biz. 13, 111. Bij Metelerkamp blijkt, b.v. 
op biz. 112, dat deze op Van Hogendorp steunt. 

6) Het keerpunt vormt bier de oratie van Prof. Dr. H. Brugmans, Het belang 
der economische gescbiedenis (1904). 

7) H. W. Tydeman, Gescbiedenis des Vaderlands door Mr. W. Bilderdijk, 
dl. XII (1839), biz. 313; M. F. Lantsheer,Dissertatiohistorico-politicainauguralis 
de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel in Zelandia Gestis et Scriptis (Utrecht 
1843), biz. 20. 

8) G. W. Vreede, De regering en de natie sedert 1672 tot 1795 (1845), biz. 112. 
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schap (1874) de memorie nog vermeld 1). Van publicatie is echter niets 
gekomen; Vreede, die zich genoodzaakt zag bij de uitgave van Van de 
Spiegel's werk enige beperkingen op te leggen 2), heeft het stuk kennelijk 
niet belangrijk genoeg gevonden om het op te nemen. Het blijft de verdienste 
van Blok, dat hij zo nadrukkelijk de aandacht op de schets gevestigd heeft; 
dat wij thans een van hem geheel verschillende appreciatie van Van de 
Spiegel's denkbeelden bezitten, doet aan deze verdienste geenszins af. Er 
blijkt slechts uit dat er iets veranderd is in de opvattingen omtrent de 
economische wederwaardigheden der Republiek in de achttiende eeuw. 

J. D. V. 

L. P. VAN DE SPIEGEL, SCHETS TOT EEN VERTOOG OVER DE INTRIN

SIQUE EN RELATIVE MAGT VAN DE REPUBLIJK. (JUNI 1782) 3). 

lndien maar de helft waarheid was voor hetgeene men dagelijks hoord en 
leest aangaande het toenemend verval der zaaken van de Republijk, zou 
haar ondergang met wisse schreden naderen. Dit verval word op allerleij 
wijze in het sterkste licht en zelfs in publicque staatspapieren voorgesteld 4), 
zoodat er bijkans niemand aan twijffeld. Het verdient egter weI eene 
naauwkeurige onderzoek; want is het waar, dat de Republijk ten gronde 
gaat, dan moet men na spoedige middelen uijtzien om dien ondergang zoo 
veel mogelijk tegen te gaan; en is het niet waar, dan is het noodzakelijk 
zulke klagten te stuijten, die ons slegts gering maken in onze eijgen ogen en 
veragt bij de nabuuren. De groote vraag is derhalve: of en hoeverre de 
Republijk waarlijk vermindert zij in inwendigen welvaart en magt en hoe
danig haare magt staa in betrekking tot andere mogentheeden. Men dient 
dan te beschouwen: I. de inwendige magt van de Republijk, niet zoozeer het 
juiste punt van hoogte derzelve, als wei de comparative met haaren bloeien
sten toestand; 2. deze magt te beschouwen in betrekking tot andere mogent
heeden en daar uijt te determineeren haare natuurlijke politijke positie 
onder de souveraine staaten. 

Den bloeiensten toestand van de Republijck reken ik omtrent, of kort 
na de Munsterse Vreede 5). Bijna de eenige handeldrijvende natie van 
Europa, meesteres van de zee door haare oorlogsvlooten, ontzaggelijk in 
het veld door de best geoeffende legers, wijnig vervreemd van zuijverheid 
van zeeden 6), die de opkomende Republijken in 't eerst versieren, zag zij 

1) Kroniek van het Historische Genootschap te Utrecht (1874), biz. 14. 
2) G. W. Vreede, Mr. L. P. van de Spiegel en zijne tijdgenooten, III (1876). 
3) Koninklijk Huisarchief, Archief Willem V, no. 337, bundel 38; het stuk, 

van Juni 1782, is een copie. 
4) Van de Spiegel doelt hier ongetwijfeld op de bekende Propositie van Willem 

IV (1751). 
5) D. i. in 1648; een veel voorkomende opvatting in de achttiende eeuw. Vgl. 

b.v. Koopman. Prijsverhandeling (1781), biz. 152; C. Zillesen. Wijsgeerig onder
zoek wegens Neerlands opkomst, bloei en welvaard (1796), biz. 136: ook aJ in 
diens Prijsverhandeling (1775), biz. 408. 

6) Dit impliceert dat de bevolking in de achttiende eeuw zedelijk achteruit 
gegaan zou zijn. We vinden meer aanduidingen hiervan bij Van de Spiegel; vgl. 
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zig door een glorierijke vreede gevestigd in 't genot van alle die voorregten, 
door een tachtigjaarige strijd verkreegen. Haar oude vijand Spanje bleef 
in oorlog met Frankrijk 1) en liet aan de Republijk de geheele commercie 
op die twee rijken. De Noordsche mogentheden waaren onderling verdeeld 
en de staatkunde riedt de Republijk dat vuur aan te stooken om meesters 
van den handel te blijven 2), waarvan de Hansesteeden alleenlijk een klijn 
gedeelte hadden. Engeland was de eenige, die haar in de weg kon zijn, maar 
ten tijde van Karel I had men in dat rijk geen drie schepen van 300 tonnen 
en onder Karel II telde men er vierhonderd van die groote 3). Dit was de 
vrugt van de Acte van Navigatie, door Cromwell gemaakt in 1652 en onder 
Karel IT in 1660 vernieuwd 4). 

De handel was dus bloeiend en de wins ten moeten door de wijnige 
concurrentie van andere natien groot geweest zijn. Maar de objecten van 
den handel waaren op verre na zoo onderscheiden niet als tegenwoordig. 
De verfijning der luxe heeft dezelve oneijndig vermenigvuldigt; de beschaaft
heid van zeeden, doorgedrongen in rijken, die toen bijna barbarsch waren, 
heeft nieuwe canalen geopent 5). De colonien in de West Indien, toen 
naauwlijks in wezen, of in haare eerste kindsheid, hebben de benodigheden 
doen verdubbelen. De concurrentie van andere natien van Europa heeft 
dus zooveel kwaad niet kunnen doen, als men zig verbeeld, omdat tegelijk 
met die concurrentie de handel meer is uijtgebreid en de takken van den 
handel vermenigvuldigd. 

Wat aangaat de winsten, is het zeeker, dat ze toen veel grooter moeten 
geweest zijn om een koopman te doen bestaan dan tegenwoordig. Ten 
eerste waaren de interessen van het geld veel hoger. In 1649liepen de renten 
tot laste van de Generaliteit nog tegen 61 %, derhalven moeten zij voor 
de commercie nog hoger geweest zijn 6). Ten tweede zijn de gerieffelijk
heeden van den koophandel zeedert dien tijd in de Republijk merkelijk 
toegenomen. Men denke aan de posterijen, de kassiers in de groote koop-

zijn memorie over het verval van de welvaart in Zeeland, biz. 230, 246; eveneens 
de Refiexien (vgl. noot 5, biz. 84), biz. 258: ... " en welvaart, door weelde gevolgd, de 
nationale deugd had verbasterd" ... Van de Spiegel spreekt hier een in zijn tijd 
algemeen verbreide gedachte uit. Het is interessant dat hierop uitzonderingen zijn; 
vgl. b.v. De Hollandsche Wijsgeer (1760), biz. 29, De Denker (1768), biz. 153 en 
(1772), biz. 121, De Philosooph (1769), biz. 169, De Opmerker (1773-1774), biz. 353. 

1) De oorlog die eindigde met de Vrede van de Pyreneeen in 1659. 
2) De oorlog van Zweden met Denemarken en Polen, die een einde yond in 

de Vrede van Kopenhagen in 1660. 
3) Karel I 1625-1649, Karel II 1660-1685. De hier opgegeven scheepstonnage 

is moeilijk te controleren; uitputtende scheepvaartstatistieken ontbreken. Vgl. 
J. H. Clapham, A Concise Economic History of Britain (1949), biz. 234. 

4) De Engelse scheepvaartwetten zijn van 1651. Vgl. Clapham, biz. 279. 
6) Vgl. voor soortgelijke opvatting Van der Oudermeulen, memorie van 1785, 

biz. 58, 59. 
6) In de zeventiende eeuw daalde de rentevoet van Iii tot 31' %, in de achttiende 

eeuw werd deze 21' a 3 %. Vgl. J. G. van Dillen, Honderd jaar economische ont
wikkeling van het Noorden, in: Alg. Geschiedenis der Ned., dl. VII 1648-1748 
(1953), biz. 310. Het is niet bekend of van de kooplieden een hogere rente door 
particuliere credietverschaffers werd gevraagd. 
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steeden, de gemakkelijkheid om assurantie te krijgen, de beleeningen van 
koopwaaren voor een klijnen intrest, de discompte van wissels en wat 
dies meer is, al hetwelk te kennen geeft dat een koopman zig tans met 
minder beneficie kan vergenoegen 1). 

Laat ons de comparatie van magt en welvaard tusschen de gemelde 
bloeiende epoque en de tegenwoordige wat nader beschouwen. De magt van 
de natie, gelijk de Raad van Staaten zeer verstandig beredeneerd heeft 
in de generaale petitie pro 1766 2), bestaat in volkrijkdom en een wijs 
gebruijk maken van dezelve door de hooge regeering. Wij zuilen de twee 
eerste pointen opnemen voor onze eerste vraag en het volgende moet het 
onderwerp der tweede vraag zijn. 

Volkrij k te zijn of niet te zijn, is aileen relatif tot den grond die een natie 
beslaan moet; in het uijtgestrekt rijk van Rusland zijn twintig Inillioenen 
menschen wijnig en voo( het klijn plekje land dezer Republijk is twee 
millioenen zeer veel en oneijndig meer dan eenige staat van de waereld, 
China Inisschien niet uijtgezondert 3). De populatie van de Republijk moet 
men niet slegts beschouwen als bestaande uijt zoo veele hoofden van 
menschen, maar als zoo veele hoofden van welgestelde menschen, die alle 
min of meer een ijgendom hebben, of door arbeid kunnen verkrijgen, wier 
welvaard geduurig vreemdelingen uijtlokt om daar in te deelen, en die door 
hunne rijkdommen in tijd van nood, zoo uijtwendige omstandigheeden het 
niet verhinderen, andere menschen tot hunnen dienst kunnen krijgen en 
daardoor haare volkrijkheid ten ailen tijden kunnen brengen tot die hoogte 
als zij dezelve, na mate van de omstandigheeden, no dig oordeelen, waar 
van men de exempels ziet in de zeevaart, Inilitie, op zeekere tijden in den 
landbouw, in de dijkwerken en vooral in de vervulling der volkplantingen. 

Is nu deze volkrijkheid minder dan in den gelukkigen tijd, van waar 
wij de comparatie beginnen? Het schijnt dat ze niet minder, maar veel eer 
meerder zij. Hoe veele steeden van de Republijk zijn zeedert dien tijd niet 
verre uijtgelegt? Amsterdam bevat circa 100.000 inwoonders meerder dan 
toen 4). De dorpen in Holland en somInige andere provintien zijn tot klijne 

1) Vgl. voor een andere opvatting de verhandeling, Hoevool winst oon koopman 
voor zijne waaren mag noomen, in: De Denker (1771), biz. 225. 

2) A.R.A. Den Haag, Collectie Goldberg no. 289, biz. 12. Vgl. hierin: .. . "dat 
yolk en rijkdom, wijslijk bestiert en wijslijk gebruikt, macht maaken" ... De 
generale petitie was de toelichting bij de door de Raad van State opgestelde staat 
(begroting) voor het leger. Vgl. P. W. N. Merkus, Schets van het beheer der alge
meene geldmiddelen in Nederland tot het jaar 1810 (1863), biz. 55, 56. Bartstra 
wijst er op dat de termen staat van oorlog en generale petitie langzamerhand door 
elkaar werden gebruikt voor de leger-begroting. J. S. Bartstra Jr, Vlootherstel en 
legeraugmentatie 1770-1780 (1952), biz. 6. 

3) Een moderne schatting gooft voor Rusland en Siberie in 1762 17 millioen 
inwoners. Vgl. P. I. Lyashchenko, History of the national economy of Rusland 
to the 1917 (1949), biz. 273, 274. Volgens de Volkstellinge in de Nederlandsche 
Republiek (1796), biz. 69, had ons land in 1795 1,8 millioen inwoners. Dit is een 
te lage opgave: Metelerkamp (biz. 28) gooft evenoons oon schatting van twoo millioen. 

4) Amsterdam had in 1630 ]]5.000 inwoners, in 1795 217.000, wellicht i.v.m. 
tellingsonnauwkeurigheden 221.000. Vgl. J. G. van Dillen, Omvang en samen-
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steeden aangegroeid. Ret platteland tusschen de hooftsteeden is bezaaijd 
met menschen 1). 't Is waar, dat in veele andere, bijzonder binnenlandsche 
steeden, de huijzen minder bewoond schijnen dan voor deezen 2), maar 
brengt die steeden weeder binnen haare oude ringmuuren, neemt haar af 
de vergrootingen, die een temporeele welvaard haar misschien onvoorzigtig 
heeft doen maken en Iaat ons dan zien, of zij weI zoo veel verlooren hebben, 
behalven dat haar verlies, al waare het reeel nog niet zou kunnen opweegen 
tegen de vermeerdering van andere steeden 3). 

Maar mogelijk zijn de middelen tot onderhoud van het yolk vermindert? 
De middelen van onderhoud of kostwinning in dit land breng ik tot deze 
drie: landbouw, handwerken, commercie. En onder den Iandbouw begrijpe 
ik de colonien en visserijen, omdat hunne producten als voortbrengseis 
van den vaderlandschen grond kunnen geconsidereerd worden. In sommige 
van deze takken kan men niet tegenspreeken, dat veel verval is, maar in 
andere is weeder groote aanwas. En wij beschouwen de welvaart over het 
geheel en niet in deszelfs bijzondere takken. De visscherijen en de fabricquen 
hebben het meest geleden, de eerste weI voornamentlijk door de concurrentie 
van andere natien, maar de andere door verscheijden onvermeijdeIijke 
oorzaken 4), die na mijn begrip het herstel eer laten hoopen dan verwagten. 
Voor eerst is er een eeuwigduurende strijd tusschen inlandsche fabrijken 
en een vrijen koophandel; en de ondervinding heeft overal geleerd, dat 
de een groot wordt ten kosten van den anderen. Ten tweede heeft de 
abondantie en daardoor veroorzaakte mindere waarde van het geld 5) de 
hand van den werkman in dit land zoodaanig verhoogd 6), dat onze land
genooten tegen de vreemde natien niet markten kunnen. In de derde plaats 

stelling van de bevolking van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, in: Bevolking en 
taal van Amsterdam in het verleden. Bijdr. en Meded. Dialecten-commissie van 
de Kon. Ned. Akademie van Wetensch., XIV (1954), biz. 2, 3. 

1) Vgl. b.v. voor Overijssel, B. H. Slicher van Bath, Een samenleving onder 
spanning (1957), biz. 45. 

2) L. van Nierop, De bevolkingsbeweging der Nederlandsche stad (1905), 
biz. 61, wijst op de uitiegging van Haarlem. Vgl. biz. 91 voor cijfers van het aantal 
huizen te Amsterdam en Haarlem. Voor de vermindering van het bevokingscijfer 
van Leiden vgl. N. W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, 
III (1939), biz. 1038 en van Zaandam vgl. A. van Braam, Bloei en verval van het 
economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17de en 18de eeuw (1944), biz. 118. 
W. Polman Kruseman, Zeeland van 1813 tot 1913, in: Arehief v.h. Zeeuwsch 
Genootsehap der Wetenschappen (1914), biz. 46 vermeldt dat Middelburg in het 
midden der zeventiende eeuw 30.000 inwoners had, in 1795 22.000. 

3) Er zijn te weinig gegevens voorhanden om Van de Spiegel's stelling in deze 
te controleren. Slicher van Bath heeft onlangs (vgl. hier noot 1) voor Overijssel 
gewezen op de sterke toeneming der bevolking (biz. 53 e.v.). 

4) Vgl. voor overeenstemming met Van der Oudermeulen diens memorie van 
1785, biz. 165, 166. 

6) Van de Spiegel noemt hier dus de geldruimte de oorzaak van de prijsstijging 
in de achttiende eeuw. Voor deze prijsstijging vgl. N. W. Posthumus, Ned. Prijs
geschiedenis (1943), biz. LXXVIII. Vgl. hier nog Van de Spiegel's verhandeling 
over de invloed van de hoeveelheid goud en zilver op de prijzen (noot 7, biz. 82). 

6) Van de Spiegel doelt hier op de stijging van de lonen als gevolg van de waarde
vermindering van het geld. 
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moet men bekennen dat de vorderingen van andere natien in dit stuk 
grooter zijn dan de onze en dat zij in uijterlijke fraaiheid en verschillendheid 
van smaak boven ons in fabrijken uijtmunten. In deze materie verder te 
treeden is buijten het oogmerk van dit vertoog. Laat ons zien hoe het 
met de andere takken van welvaart gegaan zij. 

De inlandsche landbouw is ongetwijffelt grootelijks toegenomen en 
neemt dagelijks toe door het bebouwen van landen in de bovenprovintien 1) 
en Staats-Braband, zoo met graan, boekwijt, tabak als houtgewassen; door 
het bedijken van duijsenden gemeeten 2) in Staats-Vlaanderen, die, ten tijden 
van den Spaanschen Oorlog doorgesteken, nog lang na de vreede gedreeven 
hebben; en ijndeling door de aanwinningen van polders in Vlaanderen 
en Zeeland, op de zee gedaan, en in Holland door de droogmakerijen 3). 
De schatten, welke door deze bedeijkingen, voornamentlijk in Zeeland, 
gewonnen zijn, zoude het denkbeeld te boven gaan, indien men derzelver 
regt beloop kon te weeten komen 4). De buijtenlandsche landbouw is nog 
veel sterker toegenomen door de nieuwe colonien, sedert de Munstersche 
Vreede gewonnen of aangelegd, wier voortbrengsels van zuiker, koffij, 
cacao, tabak, catoen, nieuwe vrugten geworden zijn, die te vooren op geene 
gronden van vaderlandschen eijgendom groeiden 5). 

Vestigen wij nu het oog op de commercie. Hier erkennen wij ook verval 
van sornmige takken, maar het zoude een absurditeit zijn, te willen, dat 
aIle takken van handel even zeer bleven bloeien. De natuur der zaak 
wederspreekt dit. De vraag is maar, of de vermindering niet rijkelijk ver
good zij door nieuwe takken van commercie en den aanwas van sommige 
andere? 

I. De West-Indische colonien trekken eene meenigte van benodigdheeden 
waarvan te vooren geen vertier was. 

2. Zij geven jaarlijks tegenwoordig een retour van circa 200 schepen met 
produkten gelaaden daar er te vooren geen een kwam 6). 

3. De handel in tabak, welke voor deezen oorlog 7) met zoo veel magt 
in Amsterdam gevestigd was, is een geheel nieuwe en importante tak van 
commercie, die zig door gansch Europa verspreidt. 

1) Dit zijn de boven de grote rivieren gelegen provincien. 
2) Gemet of gemeet, een oude landmaat, gelijk aan 3924 m2. Vgl. W. C. H. 

Staring, De binnen- en buitenlandse maten, gewichten en munten (1902), biz. 13. 
3) Vgl. voor inpoldering in Zeeland in de achttiende eeuw R. A. H. Cools, Strijd 

om den grond in het lage Nederland (1948), biz. 141; id. in Staats-Vlaanderen 
P. J. Bouman, Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw (1946), biz. 14; over 
droogmakerijen in Holland, Cools, biz. 150 e.v. 

4) De landwinst in Zeeland bedroeg van 1740-1765 1579 ha., van 1765-1790 
6.388 ha. Bouman, Zeeuwsche landbouw, biz. 14. 

5) Vlg. Van der Oudermeulen's memorie van 1785, biz. 162 voor een zeldzame 
overeenstemming van betoog. Van de Spiegel doelt hier ongetwijfeldin het bijzonder 
op Suriname, dat bij de Vrede van Breda in 1667 Nederlands werd. 

6) Dit is een te hoge opgave. Van der Oudermeulen (biz. 330) becijfert dat er 
v66r 1780 uit ooze West-Indische kolonien 116 a 150 schepen jaarlijks naar de 
Republiek voeren. 

7) Bedoeld wordt de Vierde Engelse Oorlog 1780-1784. 
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4. De koffie en thee zijn meede nieuwe voorwerpen van handel geworden 1). 
5. De toegenomen weelde in Europa en in de colonien heeft honderden 

specien van koopwaaren uijtgevonden daar onse voorouders niet aan 
gedagt hebben. 

6. De meenigte van geld van langzamerhand in de Republijk gewonnen, 
heeft nog een nieuwe koopwaar gemaakt, die, hoewel ze ideeel 2) is, nogtans 
zeer veele menschen in beweging houd: ik meen den handel in actien en 
andere effecten van credit op dit land, op colonien, op vreemde mogent
heeden etc. 

7. Voegt hierbij den handel in geldspecien of wissel, die meede een 
effect is van de abondantie van geld. 

Indien egter iemand nog twijffeld of de welvaard van het land voorwaarts 
of agterwaarts gegaan zij in een groote hondert jaaren, laat hij dan expli
ceeren van waar de immense schatten gekoomen zijn, die de Republiek 
nu meerder bezit dan ten tijde van de Munstersche Vreede, schatten die 
ik ten minsten op duizend millioenen guldens reekene 3). Zie hier mijn basis. 
Engeland had over honderd jaaren geen schulden en 
heeft nu ruim 200 rnillioenen £ St.; hierin heeft de 
Republijk ten rninsten 30 mill.; maar omdat alles geen 
vol aangelegd capitaal is, stelle ik dit alleenlijk op f 280 millioen 4). 
In Frankrijk heeft de Republijk eer meer dan minder 
[dan] 50 millioen livres " 25 5). 
Spanje, de Duijtsche vorsten, Denemarken, Sweeden, 
Rusland 30 6). 

1) Een indruk van de betekenis van de tabak-, koffie- en theehandel geven de 
door Mej. van Nierop gepubliceerde handelsstatistieken. Uit de bakermat der 
Amsterdamsche handelsstatistiek, in: Jaarb. Amstelodamum 1915 en 1917. 

2) HS.: ideaal. 
3) Van de Spiegel geeft hier dus geen absoluut cijfer, doch wijst op de vermeer

dering . . 
4) Dit is een lagere schatting dan men gewoonlijk in de literatuur tegenkomt. 

Er is een schatting van £ 59 millioen op een totaal van £ 140 millioen staatsschuld 
uit 1777. Vgl. Ch. Wilson, Anglo-Dutch Commerce & Finance in the eighteenth 
century (1941), biz. 190. Miss A. Carter heeft aangetoond dat Van de Spiegel's 
schatting de voorkeur verdient. Vgl. haar The Dutch and the English Public Debt 
in 1777, in: Econornica 1953, biz. 159-161. Van de Spiegel verzuimt te vermelden 
dat de Hollanders ook beleggingen had den in aandelen Bank of England, East
India Company en South-Sea Company. Vgl. Carter, Dutch foreign investment 
1738-1800, in: Tijdschr. v. Gesch. 1953, biz. 28. 

S) Over leningen aan Frankrijk vgl. J. B. Manger, Recherches sur les relations 
economiques entre la France et la Hollande pendant la Revolution Fran~se 
(1785-1795), 1923, biz. 60. Van de Spiegel's schatting lijkt betrouwbaar; het is 
vooral na de Vierde Engelse Oorlog dat grote bedragen aan Frankrijk geleend 
worden. 

S) Vgl. voor leningen aan deze landen J. A. Alting Bosken, Over geldleeningen 
hier te lande door vreemde mogendheden aangegaan (1864) en J. E. Elias, De 
vroedschap van Amsterdam II (1905), biz. 1045 e.v. Van de Spiegel's schatting is 
aan de lage kant. Er is een opgave uit 1811, afkomstig van Amsterdamse bankiers, 
die een totaal van f 210 millioen aan beleggingen in het buitenland geeft (minus 
Engeland en Frankrijk). Vgl. Gedenkstukken 1810-1813, R.G.P. 13 (1911), 
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Transport f 335 millioen 
De negotiatien op de colonien, zoo eigen als vreemden 
De capitaalen ten laste van de provincien, steeden, 
adIniraliteiten en diergelijke corpora in de Republijk 
(niet gereekent de aandeelen in de Oost- en West
Indische Compagnie) bedraagen nu meer dan over 
honderd jaaren, ruim 
N.B. Holland had in 1648 maar 120 millioen tot haar 
laste. 
In den wisselhandel en credit aan vreemde koopluiden 
voor deezen wijnig bekent en nu zeer onzeeker te 
bepaalen, dog hetgeen men zeeker niet te hoog neemt 
als men het calculeerd op 

f 140 millioen 1). 

" 425 " 

50 

f 950 millioen. 

Voegt men hierbij de meerdere pragt in gemaakt goud, zilver enjuweelen, 
de veel grooter massa van ledigieggend geld, waarvan het bewijs is dat de 
interessen kort voor de Munstersche Vreede nog waaren 6i % en zeven 
jaaren na dezelve zijn gebragt op 4 % 4), daar ze nu door de abondantie 
van geld 2t % doen, zal het dan wei [niet] veel missen, dat het capitaal van 

biz. 219. Weliswaar zijn na het tijdsctip, waarop Van de Spiegel zijn becijfering 
maakt, de leningen aan de V.S. tot stand gekomen, doch daartegenover is de 
leningactiviteit in de Bataafse en Franse tijd sterk verminderd. Men kan de toe
neming ook niet toeschrijven aan de activiteit in de periode 1783-1795. Er is een 
cijfer uit 1772, eveneens van Amsterdamse bankiers afkomstig, grootl 100 rnillioen, 
d.i. wei met inbegrip van leningen aan Frankrijk, maar als men het aandeel van 
dit land aftrekt, resteert nog een bedrag van 175 rnillioen, dat aanzienlijk hoger 
is dan dat van Van de Spiegel. Het cijfer van I 100 millioen bij Blok dl. VI (1904) 
biz. 294. 

1) Dit betreft de zgn. plantageleningen. Vgl. W. W. van der Meulen, Beschrijving 
van eenige Westindische plantageleningen, in: Bijdr. en Meded. v. h. Historisch 
Genootsch. (1904), biz. 490 e.v. Naast de Nederlandse kolonien hebben ook die 
van Frankrijk, Engeland en Denemarken geprofiteerd. Er is bier weinig over 
bekend; het is niet mogelijk een oordeel te vellen over de juistheid van Van de 
Spiegel's cijfer. 

2) Deze opgave treffen we letterlijk bij Van der Oudermeulen aan in diens 
memorie van 1785 (biz. 225). Een gemeenschappelijke bron biervoor is rnij onbe
kend. Men bedenke dat hier niet het absolute cijfer van onze overheidsschuld wordt 
gegeven ; deze bedraagt in 1798 iets meer dan/l milliard. J. J. Weeveringh, Hand
leiding tot de gescbiedenis der staatsschulden I (1852), biz. 45. Nu is er ongetwij
feld van 1783-1798 zeer veel geleend. Het is niet duidelijk of Van de Spiegel de 
schuld van de generaliteit heeft meegerekend; deze bedroeg in 1786 I 20 rnillioen. 
Hollands schuld was in 1787 aIleen al/359 millioen. A. J. van der Meulen, Studies 
ministerie van Van de Spiegel, biz. 328. Er is gegronde reden aan te nemen dat 
Van de Spiegel's cijfer juist is. 

3) Van der Oudermeulen geeft in zijn memorie van 1785 (biz. 206) een schatting 
van ver over del 200 millioen, Metelerkamp echter van I 50 millioen (in assurantie 
en wisselhandel). Metelerkamp, biz. 137. 

4) Van de Spiegel doelt bier op de conversie van 6!- % op 5 % in 1644 en van 
5 % op 4 % in 1655. Weeveringh I, biz. 6. 
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de Republijk met 1000 millioenen vermeerdert is. Laat er nu van deze 
1000 mill. slegts 900 zijn, die door malkanderen genomen een intrest geven 
van 3 %, dan hebben de ingezetenen van de Republijk een jaarlijks inkomen 
van dit overgewonnen capitaal van 27 millioenen guldens. Denkt men 
niet dat zulke een importante overwinst weI kan opwegen tegens 't verlies 
van sommige takken van commercie, en dat een land daar dat gewonnen 
is, geen groote reeden heeft om over een algemeen verval te klagen? Het 
spreekt van zelfs, dat ik deeze effecten niet als een reeele rijkdom wil 
aangemerkt hebben; ik wil maar te kennen geven, dat het geld er voor 
betaalt is, en dat die immense sommen eerst hebben moeten gewonnen 
worden eer men ze heeft kunnen uijtgeeven. 

Zoodaanig stel ik mij voor de intrinsique magt en welvaard van de Repu
blijk in comparatie met haaren erkenden bloeiensten toestand. 

Hoe lang deze prosperiteit zal duuren is in den raad van de voorzienig
heid beslooten. Van verre doen zig verschijnsels voor onze oogen op, waar 
van niemand de gevolgen zou durven voorspellen. Zal de nieuwe Republijk 
der XIII Staaten van Noord America aan onze commercie en manufactuuren 
zoo veel voordeelen toebrengen als veele menschen er zig van belooft 
hebben? 1). Ofzal zij ons berooven van den handel op het Zuijden van Europa 
met de Noordsche waaren, welke ook in N. America vallen, en zullen wij 
dan genoodzaakt worden voor onze eijge behoeften, zowel aan het Noorden 
als aan het- Zuijden van Europa een nadeelige balance te betaalen? 2) Zal 
de Republijk na de simulante 3) verkooping haarer schepen geduurende 
deezen oorlog ooijt die uijtgestrekte scheepvaart onder haare eigen vlag 
weder krijgen? 4) En zouden er geen middelen kunnen gebruijkt worden 
om het weder transporteeren van die schepen bezwaarlijk te maken? En 
al was dit niet zoo, hebben de vreemden niet meer dan genoeg van het fijne 
der commercie geleerd om ze vervolgens zelf 5) te drijven? Zullen de Noord
sche mogentheeden, die nu de brug gelegt hebben tot protectie van haare 
navigatie 6) zig niet een ijgen koopvaardij marine maaken en dezelve 

1) Men heeft zich in de Republiek bijzonder veel voorgesteld van onze econo
mische relaties met de V.S. Vgl. P. J. van Winter, Het aandeel van den Amster
damschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest, I (1927), 
biz. 88 e.v. Aileen voor de financiele betrekkingen gingen de verwachtingen in 
vervulling. 

2) Van de Spiegel's vrees was hier ongegrond; pas in de Bataafse tijd worden 
de Amerikanen de vrachtvaarders van Europa. Vgl. Van Winter, bIz. 115 e.v. 

3) Hs.: simulaate. 
4) Van de Spiegel doelt hier op het brengen van Nederlandse schepen onder 

neutrale vlag; dit geschiedde door de quasi-verkoop van schepen aan neutrale 
onderdanen. In de Bataafse tijd waren daarvoor b.v. in Emden talrijke neutralisatie
kantoren. Vgl. (66k voor de Vierde Engelse OorIog) B. Kolff, Achter de schermen 
van het onder onzijdige vlag brengen van koopvaardijschepen ten tijde van de 
Bataafsche Republiek, in: Rotterdamsch. Jaarb. (1944), bIz. 90 e.v. 

6) Hs.: zelfs. 
8) In 1780 sloot Rusland met Denemarken, Zweden en Pruisen het verbond 

der zgn. gewapende neutraliteit; later traden nog andere landen toe. De naleving 
van de neutraliteit zou eventueel met wapens afgedwongen worden; de neutrale 
vlag beleefde een gulden tijd. Vgl. Kolff, biz. 86. 
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beschermen? Deeze en meer andere van dien aard zijn vraagen, welke de 
tijd, de ontknooping van aile politijke raadzels, zal moeten beantwoorden. 

Beschouwen wij nu de magt van de Republijk van de zeijde van het 
gouvemement, welke daar mede moet werken. Hier moeten wij de verge
lijking maken, niet met de magt van den voorigen bloeienden tijd, maar 
met de benoodigdheeden van den tegenwoordigen tijd; wij moeten naspeu
ren, of de inwendige magt en welvaart van de RepubJijk, die over het geheel 
genomen nog dezelve is, die zij altijd was, ook nog dezelve resources aan 
de hand geeft, om haar te souteneren tegen de magt van andere mogent
heeden, die haare vijanden zoude willen worden? Een vraag, die zeer 
moeijelijk is te beantwoorden. Waaren de efforts van de mogentheeden 
in tijden van oorlog aile geproportioneert na haare intrinsique magt en 
inkomsten, men zoude een paralel konnen trekken. Wanneer men weet, 
bij voorbeeld, dat Frankrijk heeft 200 miIlioenen inkomsten, de Keizer 
100 en de Republijk nog geen 40 millioenen 1), [dan] zoude men gemakkeJijk 
den stand van ons gemeenebest, relatif tot die moogentheeden kunnen 
bepaalen. Maar de forces van bijna alle moogentheeden van Europa zijn 
uijtgestrekt verre boven haar vermogen 2) . Verscheijden zijn gebragt tot 
een staat, die niet gerepareerd kan worden dan door een geweldige revolutie 
in de finantien . Tegen zulk een staat kan, noch 3) mag de Republijk zig 
niet afmeeten. Men moet ook observeeren, dat wanneer gevraagd word, 
of een staat de magt heeft zig te souteneeren tegen zijne vijanden, men 
niet voorondersteld, dat de weederstand altoos aileen en met eijgen kragten 
zal moeten gedaan worden; de magt, noch 4) de meenigte der aanvallers 
is niet te bepaalen en derhalven ook niet den nodigen weederstand. 

Men heeft schrijvers gevonden, die staande hielden, dat de Republijk 
door haare locale situatie en magt zig tegen aile uijtheemsch geweld, zonder 
alliantie of hulp van vrienden zou kunnen defendeeren. Specie use 5) argu
menten worden daar toe bijgebragt, die nogtans door de ondervinding 
worden tegengesprooken, en door den Raad van Staaten zijn wederlegt 
in de generaale petitie van den jaare 1724 6). De RepubJijk staat dan in 

1) Waarschijnlijk in Hollandse guldens. De inkomsten van Frankrijk waren in 
1781 ·438 millioen fres, d.L /219 millioen. Metelerkamp, biz. 130. De inkomsten 
van Oostenrijk bedroegen in de periode 1780-1790 gemiddeld 73,6 millioen 
Oostenrijkse guldens per jaar, d.i. 86,1 millioen Holl. guldens. A. Beer, Die 
Finanzen Oesterreichs im XIX Jahrhundert (1877), biz. 389. De inkomsten van 
Holland waren van 1788-1794 gemiddeld per jaar /24,2 millioen. Metelerkamp, 
biz. 45. 

2) Een enkel voorbeeld ter illustratie. Oostenrijk had van 1780-1790 een totaal 
deficit van 96,6 millioen Oostenrijkse guldens. Beer, biz. 389. De Engelse nationale 
schuld nam toe van £ 12,7 millioen in 1702 tot £ 187,7 millioen in 1781. E. L. 
Hargreaves, The National Debt (1930), biz. 291. De Franse nationale schuld in 
1715 bijna 1200 millioen fres, in 1789 1861 millioen fres. M. Marion, Histoire 
financiere de la France depuis 1715, I (1914), biz. 63,472. 

3) Hs. : nog. 
4) Id. 
6) Frans: schoonschijnend. 
6) A.R.A. Den Haag, Archief Raad van State, no. 2229, f 175. 
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dit opzigt egaal met andere staaten; wanneer de aanval grooter is dan het 
eijgen vermogen om wederstand te bieden, moet zij tragten het vermoogen 
van vrienden te hulp te roepen. Die vriendschap en alliantie kan niet 
altoos even prompt gevonden worden, als de nood voor de deur staat; zij 
moet bijtijds gezogt en door het besef van wederzeijdsche nuttigheid onder
houden worden. Wie de natuurlijke geallieerden van de Republiek behooren 
te zijn, is een andere quastie, die zig beter door de omstandigheeden van 
tijden en zaaken laat bepaalen dan door afgetrokken raisonnementen. 
Onze voorouders hadden zig ten naauwsten met Frankrijk vereenigt om 
het huijs van Oostemijk te verneederen, en toen dit oogmerk berijkt was, 
sloot men de Munstersche Vreede, waarvan een der politijke drijfveeren 
was, zig te ontdoen van de banden der Fransche influentie. Naderhand 
verbond de Staat zig met Engeland tegen de ambitie van Lodewijk XIV, 
en zeedert beschoude men Engeland als den natuurlijken bondgenoot. 
Tans is het sijstema weder omgekeert; Engeland passeerd voor onzen 
erfvijand en Frankrijk voor onzen natuurlijken vriend. De wijze van 
denken over de constitutie van de regeeringsform in de Republijk contri
bueert niet wijnig tot zulke veranderingen van sijstema. 

Laat ons wederkeeren tot de voorgestelde vraag. Om dezelve naar 
waarheid te beantwoorden, moet men zeggen, dat de Republijk verre 
uijtgevallen is uijt den stand, welke zij relatif met andere mogentheeden 
had en dat al de welvaart en magt der ingezeetenen, wijsselijk gebruijkt 
zijnde, haar die resources niet meer kan geeven, die zij er te vooren van 
trok. De reedenen zijn: 1. omdat de publijke finantien der provincien door 
voorige oorlogen tot zinkens toe bezwaard zijn; 2. omdat de manier van 
oorlogen, oneijndig kostbaarder dan voor deezen, zoodaanig is geworden, 
dat men zonder swaare schulden te maken zig naaulijks in een matigen 
staat van defensie kan stellen, vooral in een zee-oorlog. Dat de eerste reeden 
waaragtig is, weet een ieder, die de finantien van 't land en van de bijzondere 
pFovincien kent. En om te zien hoe veel zwaarte ijdere 'oorlog op het 
zinkent lighaam laat rusten, kan dit exempel dienen, dat van de magtigste 
en rijkste provintie genomen is. Na den eersten Engelschen oorlog 1), in 
1655, had Holland omtrentl 140. millioen tot baar Iaste 2), in 1680 omtrent 
1200 millioen 3). De oorlog die geeijndigt is met de Reijswijksche Vreede 4) 
heeft aan de provincie 128 millioen gekost, en na de Vreede van Utregt 5) 
waaren 1 128 millioen gekomen bij de schulden, waar mede Holland te 
vooren belast was. AIles boven het geene op credit van de generaliteit was 
genegotieert 6), welke na de Vreede van Utregt zig belast vond met 170 

1) 1652-1654. 
2) Vgl. Weeveringh, I, bIz. 6. 
3) In de literatuur treft men voor 1672 een bedrag van 1200 millioen aan. Vgl. 

Blok, dl. V. (1902), bIz. 262. 
4) De Negenjarige Oorlog (1688-1697) eindigde met de Vrede van Rijswijk. 
6) Id. de Spaanse Successie Oorlog (1702-1713) met de Vrede van Utrecht. 
6) Men onderscheidt de door de provincien en de door de Staten-Generaal 

gemaakte schulden. 
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millioen. Deze opgaven zijn getrokken uijt egte stukken; en naar men mij 
verzeekert heeft, zou de oorlog van 1741 1) met zijne gevolgen tot 1750 aan 
de provintie van Holland gekost hebben! 62 millioenen. En de provintie 
van Zeeland yond zig zedert 1740-1749 belast met ruijm! 500.000 jaarlijks, 
interessen 2) van opgenomen capitaalen, waaronder egter lijfrenten waaren. 

Zijn er zulke immense sommen gespild in voorige oorlogen, hoe moet 
het dan vervolgens gaan, daar de manier van oorloogen zoo veel kost
baarder valt. Toen De Ruijter in den Eersten Engelschen Oorlog Ayscue 3) 
sloeg voor Plijmouth, was het grootste schip van zUne vloot van 40 stukken, 
en in 1665 droeg een getal van bij de 100 scheepen maar ruim 4000 stukken 
canon. Met zulk een vloot zou tans tegen een zeemogentheid wijnig uijt te 
regten zijn. En beschouwd men de kosten, die er tans vereijscht worden 
om schepen aan te bouwen, dan zal men nog meer van de waarheid over
tuigd worden, dat onze resources te kort schieten. Een schip van 70 stukken 
met zeijlen en tuijg, zonder een enkel stuk canon, of een man tot equipage, 
kost ! 570.000 tot! 580.000, een schip van 60 stukken over de! 425.000, 
een veertiger circa! 320.000 4). Zulke depences kunnen eens gedaan worden, 
maar zoo men door nieuwe oorlogen genoodzaakt is dezelve dikwijls te 
herhaalen, wat moet het gevolg daarvan zUn? Want anders dan dat het 
land overlaaden word met schulden, geaccumuleerd op schulden? Dat de 
interessen van die schulden moeten gevonden worden uijt belastingen, dat 
die belastingen de commercie, fabricquen en middelen van bestaan moeten 
drukken? En eijndelijk, dat die belastingen boven haaren natuurlijken pijl 
gesteigerd de geheele welvaart der natie moeten ondermeUnen. Zeedert 
dat men de verderfelijke kunnst heeft uijtgevonden van gelden op credit 
te negotieeren, oorlogt men niet meer ten laste van het tegenwoordige 
geslagt, maar ten laste van de nakomelingschap; en ieder nieuwe oorlog is 
een stap nader om de nakomelingschap de middelen, tot haare defensie 
no dig, uijt de hand te neemen 5). 

Uijt dit tafereel besluit ik, dat onze relative magt vervallen is en niet 
kan hersteld worden tot den ouden trap van aanzien, zoo lang andere 
mogentheeden voortgaan met de veerkragt van haar vermogen boven 
maate te forceeren en wij verplicht blijven de principes van oeconomie te 
volgen, welke aan een commer9ante Republijk convenieeren. Het geval 
van de Republijk is even als dat van een particulier, die ordre steld in zijne 
verteering, om voor zijne kinderen een capitaaitje na te laten. Deze man kan 
zooveele depences niet maken, als een ander, die schoon niet rijker dan 

1) De Oostenrijkse Successie Oorlog (1741-1748). 
2) De cijfers blijven voor rekening van Van de Spiegel; omtrent de Zeeuwse 

open bare financien is niets bekend. 
3) Hs.: Askue. De Ruyter was in 1652 uitgevaren om een grote koopvaardij

vloot door het Kanaal te convooieren; bij Plymouth raakte hij slaags met een Engels 
eskader onder Ayscue, die hij na een fel gevecht wist af te slaan. 

4) Vermoedelijk dankt Van de Spiegel deze kennis aan particuliere informatie. 
6) Deze passage vanaf "Zeedert" ... bijna letterlijk in de Reflexien (noot 5, biz. 

84), biz. 284, 285. 
ECON.-HI ST. JAARBOEK XXVII 7 
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hij, alles opteerd, zonder zig aan het lot zijner kinderen te stooren. De staat 
derhalven, die met het belang van onze Republijk overeenkomt, is de 
vreede 1). De vreede, zelfs met eeDige verliesen voor een tijd, is verre te 
prefereeren boven een oorlog, wiens schulden de verliezen perpetueel 
maken. Maar welk een vreede? Zeekerlijk geen weerloose. Zulk een staat 
zou het gemeenebest bloot stellen aan de moetwi1 van den eersten aanvaller. 
Zulk een staat zoude ook evenzeer geschikt zijn om de we1vaart der natie 
te ruIneeren. Daar de commercie geen bescherming vind, moet zij vervallen; 
en het is zeeker een van de voornaamste oorzaken, die ODze commercie 
zoo sterk heeft doen bloeien, dat zij onder de oorlogsvlag of neutrale vlag 
van de Republijk veilig heeft kunnen gedreeven worden. 

Deze beveiliging van de commercie en de situatie van de Republijk aan 
de zee vordert een aanzienlijke scheepsmagt; de uijtgestrektheid van haare 
frontieren en de nabuurschap van sterk gewaapende mogentheeden vordert 
een convenable 1andmagt. Beiden dienden in tijd van vreeden zoo groot te 
zijn, dat ze, in den eersten aanval van oorlog, den staat van overrompeling 
en de cornnlercieerende ingezeetenen voor onverhoedse beroovingen kunnen 
bewaaren. Zulk een respectable toestand zou klem bijzetten aan de trouw 
der tractaaten, op welke anders een magteloose bondgenoot wijDig staat 
kan maaken. Andere mogentheeden zouden de vriendschap zoeken te 
cultiveeren met een staat, wiens bijval van zoo veel gewigts aan hunne 
belangen kan zijn. En de Republijk zoude wederom worden, 't geene zij 
tevooren was, het rniddelpunt der negociatien van Europa. In tijd van 
oorlog tusschen de naijverige rijken van Frankrijk en Engeland, zou ieder 
van hun de Republijk gaarn laten jouisseeren van een neutraliteit, waarbij 
hunne eijgen commercie de noodige protectie zou kunnen vinden. 

Welke forces, zoo ter zee als te lande, tot deeze einden vereijscht worden. 
is aan de wijsheid der generaale regeering bevolen. Voor dezen oordeelde 
men, dat in vreedenstijd de oorlogsmarine van de Republijk Diet minder 
mogt zijn dan 96 schepen van linie en de landmagt 50.000 koppen 2), daar
onder begreepen 12.000 man, die men velplicht was in de Barriere te onder
houden 3) . De laaste is omtrent op dezelven voet tot heeden toe, maar de 
eerste geweldig vervallen, waartoe het vertrouwen op de alliantien met 
Engeland veel gecontribueert heeft; en om ze tot die hoogte weder te brengen, 
kunnen de finantien Diet toerijken. Ret is ook rnisschien Diet noodig; 
behalven Engeland is er geen mogentheid op dien voet en kan er Diet toe 
geraaken. De Fransche marine is uijt den aart van de constitutie van dat 
Rijk niet geschikt om zoo gedugt te b1ijven als ze nu is. Meermalen is zij 

1) Van de Spiegel was dan ook een tegenstander van de Vierde Enge1se Oorlog 
Vgi. G. W. Vreede, II (1875), biz. 82 e.v. 

2) Vgi. voor de problematiek van het defensieherstel J. S. Bartstra Jr, Vloot
herstel en legeraugmentatie 1770-1780 (1952). 

3) De Ned. barriere-politiek, die dan kort v66r 1648 dateert, beoogde de Zuide
lijke Nederlanden als barriere tussen de Republiek en Frankrijk te houden. In de 
belangrijkste grenssteden van de Zuid. Ned. waren daartoe troepen der Republiek 
gelegerd. In 1782 kwam hieraan een einde. 
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met magt tot een ontzaggelijke hoogte opgevijzelt, maar dadelijk weder 
vervallen. Met Engeland is niet te denken, veel min te hopen, dat wij ooijt 
een oorlog aileen en met eigen kragten zuilen moeten voeren 1). Zoude 
men dan niet mogen denken, dat een vaste staat van oorlog ter zee van 
60 schepen van linie en 40 fregatten of ligter vaartuigen van oorlog genoeg 
zouden zijn voor de veiligheid van de Republijk? Maar zoude men hier niet 
bij moeten wenschen een vaste jaarlijksche equipage van ten minsten 20 
schepen en fregatten? 2) Het is een van de oude maximes van de Republijk, 
dat de commercie onmogelijk kan gedreeven worden, immers niet met 
Portugal, Spanje en verder westwaards, wanneer de protectie jaarlijks 
afhangt van onzeekere staadsdeliberatien, en geen vast en suffisant fonds 
daartoe geaffecteerd is, waar op de koopman kan staat maaken, of de zee 
voor de Nederlandsche schepen veilig zal zijn of niet. Zeeland heeft een 
groot gedeelte van het verlies haarer commercie te wijten aan het verzuim 
van haare oude maatregels om jaarlijks vaste en weI gereguleerde convooien 
aan te leggen op Cadix. 

Indien men in de historien las, dat er een Republijk geweest is, aan de 
zee gelegen en op de commercie gevestigt, die een jaarlijkschen staat van 
depences voor de oorlog formeerde van f 10 a f 12 millioenen, zonder dat 
er een stuiver op kwam voor de zaaken van de zee, welk denkbeeld meent 
men, dat verstandige politijken van zulk een gouvernement zouden maa
ken? Zoude men niet voor zeeker houden, dat de voorname oorzaaken 
van haar verval te zoeken waaren in het negligeeren van zulk een alder
noodigst object? Men zou oordeelen, dat een zeeker getal van schepen als 
een grondwet van den staat had behooren vastgesteld te zijn, dat het gebrek 
aan dat getal door geduurigen aanbouw had moeten aangevuld worden; 
dat de admiraliteiten vaste subsidien hadden moeten ontfangen tot het 
repareeren en in stand houden van die kostbaare lighaamen; dat er goede 
arrangementen hadden moeten zijn om de schepen in tijd van nood te 
bemannen; dat een jaarlijksche equipage de geest van den zeedienst in 
activiteit zoude gehouden hebben. Deeze en diergelijke reflexien zoude men 
met een koel en bedaard gemoed maaken op de fouten van een oude 
republijk 3). Mogten ze ook op ons land gemaakt worden en mogten ze 
gevolgen van redres hebben. 

Hoe zal men het maaken met de finantien, die in sommige provincien 
uijtgeput zijn? Dit is een gewigtige zwaarigheid. Maar hoe zuilen de finan
tien het maaken, als alles eindelijk vervald, als de Republijk door weerloos
heid zig ooriog op oorlog op den hals haald en als men in zulken tijd van 
nood, om zig in staat van defensie te steilen, immense schulden moet maaken. 

1) Het lijkt er sterk op dat deze zinsnede naderhand is toegevoegd in de schets; 
het vermoeden dat het stuk op grand hiervan veer 1780 geschreven zou zijn is 
niet gerechtvaardigd, daar b.v. hier op bIz. 94 duidelijk blijkt dat de schets tijdens 
de Vierde Engelse Ooriog is opgesteld. 

2) Equipage, d.i. uitrusting. 
3) Deze alinea, vanaf "Indien . . . " bijna letterlijk in Van de Spiegel's Reflexien 

(hier noot 5, biz. 84), bIz. 298, 299. 
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Ondertusschen zijn de finantien, of liever het verloop in de proportie van 
het vermoogen der provincien om tot de lasten van het bondgenootschap 
te contribueeren de inhaererende kwaal, waaraan de Republijk zal sterven. 
Dezelve te remedieeren moest weI een van de eerste zorgen van het gouver
nement zijn, en zonder dat is het ijdel op eenige verbeetering te hoopen; 
die geen geld heeft, moet zijne consenten inhouden en zoo er al door 
inductie en persuatie geconsenteerd word, kan er geen reele praestatie 
volgen 1). 

De Prins van Orange, Willem de Eerste, verklaarde eens aan de Algemeene 
Staaten, dat hij twee hoofdoogmerken had bedoeld met de Unie van 
Utregt, namentlijk: 1. de uijtvoerende magt van het bondgenootschap te 
stellen in handen van een raad met genoegzame magt voorzien om benevens 
de algemeenen landvoogd ordre op zaaken te stellen; en 2. dat er in handen 
van dien raad toereijkende geldmiddelen mogten opgebragt worden tot de 
gemeene defensie en na proportie van ijders vermogen. Hoe verre de Repu
blijk van die gronden, waar op zij gevestigt is, van tijd tot tijd afwijkt, be
hoeft niet breed uijtgehaald te worden. De hartader der gebreeken aan te 
tasten is het eenige middel om ons te behouden. Maar dit zou mij in bijzon
derheeden voeren, die tot dit bestek niet dienen 2). 

Mijne twee voorgestelde hoofdpunten zijn afgehandelt. Ik heb er niets 
in gezegt dan waarheid en ik ben in het begrip de waarheid gevonden te 
hebben, zoo als ik ze hier ter neder gesteld hebbe, zoo tot mijn ijgen instruc
tie, als om, met der tijd, die gronden te resumeeren en breeder uijttewerken, 
altoos bereid mijne gevoelens voor beter onderrigting te laaten vaaren. 

1) Van de Spiegel stipt hier het probleem van de verdeling der lasten over de 
gewesten aan (het probleem der quoten). 

2) Unie van Utrecht 1579. De opmerkingen van de Prins van Oranje uit "Poincten 
aan de groote vergaderinge der Generaale Staaten te Delft, door den Prins van 
Orange voorgehouden, in welke verhaald worden de fouten in de regeeringe begaan, 
sedert het aannemen der wapenen tegen Don Johan, 13 December 1580." Afge
drukt in: L. P. van de Spiegel, Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter 
opheldering der Vaderlandsche historie en regeeringsform en voornaamelijk der 
historie van de Unie van Utrecht (1780), bIz. 294, 295. 



IV 

EEN RAPPORT OVER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND 
VAN ZUID-HOLLAND UIT 1817, 

MEDEGEDEELD DOOR 

PROF. DR. I. J. BRUGMANS 

Van den aanvang zijner regering af heeft koning Willem I, bezield van 
het voornemen om de welvaart van zijn onderzaten te verhogen, de behoefte 
gevoeld aan gegevens betreffende den economische toestand des lands; in 
dit opzicht sloot hij aan bij de praktijk uit den Napoleontischen tijd. Op 
31 Augustus 1 816 wendde de minister van binnenlandse zaken, ROell, zich 
tot de gedeputeerde staten in de verschillende provincien met een verzoek 
om statistische en andere gegevens, in tabelvorm in te dienen, betreffende 
de "fabrieken en trafieken" in het koninkrijk 1). Nog voordat de desbe
treffende opgaven aile waren binnengekomen en verwerkt richtte de minister 
zich ten tweeden male tot de genoemde colleges, thans ter verkrijging van 
een meer algemeen beredeneerd verslag omtrent den economischen toe
stand in de provincien. De tekst van de aanschrijving luidde als voIgt: 

no. 19. 's-Gravenhage, 24 October 1816. 

Daar ik eeriang aan Zijne Majesteit den Koning een verslag zal behoren 
aan te bieden nopens den tegenwoordigen toestand der onderscheiden 
bronnen van welvaart en nijverheid binnen dit rijk, zoo zullen UEDG 
Achtbare mij bijzonder verpligten om mij de daartoe benodigde bouw
stoff en, voor zoo verre ik die niet reeds van elders bezit, te willen mededelen. 

Ten dien einde verzoek ik UEDGr Achtbare om mij eene korte algemeene 
en beknopte schets te willen doen geworden: 

1°. Van den tegenwoordigen staat des, zoo binnen- als buitenlandschen 
handels en scheepvaart binnen derzelver provincie, voor zoo verre betreft 
derzelver al of niet toenemenden bloei, welvaart en uitgebreidheid, in 
vergelijking van de laatste jaren, vooral sedert het herstel des algemenen 
vredes? Welke nieuwe bronnen sints beide tijdstippen voor dezelve mogten 
geopend zijn? En welke uitzichten dezelve voor de toekomst aanbieden? 

2°. Benen gelijken staat van het fabriekwezen binnen derzelver provincie, 
of en in hoe verre de binnen dezelve gevestigde fabrieken en trafieken sedert 
den aanvang van den jare 1814 in vergelijking der laatste tijden, over het 
algemeen in voorspoed zijn toegenomen of agter uitgegaan, met de nodige 

1) De binnengekomen opgaven, voor zover bewaard, zijn door schrijver dezes 
gepubliceerd in's Rijks Geschiedkundige Publicatien, Grote Serle, nos. 98-99 
(1956). De tekst der aanschrijving van 31 Augustus 1816 aldaar, biz. XI. 
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bijzonderheden om het onderscheid te doen kennen, en met opgave der 
redenen, waaraan hetzelve is toe te schrijven? En welke verwachting men 
in het vervolg wegens derzelver voortdurend bestaan, zich voorstellen mag. 

3°. Hoedanig, voor zoo verre de aardrijkskundige ligging uwer Provincie 
daartoe eenige hulpmiddelen aanbiedt, met de visscherij binnen derzelver 
gelegen is? 

4°. In welken staat, met opzicht tot derzelver welvaart, zich thans 
bevinden de turfgraverijen, steenkolengroeven, ijzermijnen, en andere tot 
het Rijk der delfstofkunde (mineralogie) behorende voortbrengzelen, die 
in Uwe Provincie aanwezig mogten zijn. 

5°. Eindelijk, in welken staat de houtteelt zich aldaar bevindt? 
Daar eene korte algemeene schets in dezen ten vollen aan mijn oogmerk 

zal voldoen, zoude het mij aangenaam zijn, het ten dezen gevraagde verslag 
van UEDG Achtbare binnen den tijd van eene maand te mogen bekomen, 
daar alle verwijl anderzins niet aan het door mij voorgestelde doel zoude 
beantwoorden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
bij afwezigheid van Zijne Excellentie 
De Secretaris Generaal bij het zelve 
Ministerie 

WENCKEBACH 

Het is duidelijk, dat de reikwijdte van deze tweede aanschrijving veel 
groter was dan die van de eerste, welke zich tot de nijverheid beperkte. Een 
volledig overzicht van de economische situatie beoogde de missive van 24 
october echter niet; de agrarische sector bleef, afgezien van de houtteelt, 
buiten beschouwing. Opmerkelijk is, dat de brief van 24 october geen 
gewag maakt van dien van 31 augustus, hoewel het bestreken terrein voor 
een deel hetzelfde was. In hun antwoorden hebben de gedeputeerde staten 
dan ook meer dan eens gebruik gemaakt van de gegevens, die laatstge
noemde brief had opgeleverd. 

Dat het tijdstip, waarop de circulaire van 24 october in zee ging, niet 
in allen dele gelukkig was gekozen, blijkt uit hetgeen reeds te anderer 
plaatse uitvoerig is uiteengezet 1): de eerste tariefwet van 3 october 1816 
zou weldra in werking treden, de nieuwe accijnswetten waren op 15 septem
ber van dat jaar afgekondigd, zodat het economisch leven in een overgangs
toestand verkeerde. In het algemeen was de economische situatie in de tweede 
helft van 1816 niet bijzonder gunstig; wij weten dit sedert Van den Brink 
precies een eeuw later zijn dissertatie schreef 2). Weliswaar was de invoer 
van Engelse industrieproducten, die de Nederlandse nijverheid zozeer 
schaadde, in 1816 belangrijk rninder dan in de beide voorafgaande jaren, 
maar daar tegenover stond, dat ook onze export naar Engeland was ge-

1) R.G.P. 98, biz. XllI. 
2) w. L. D. van den Brink, Bijdrage tot de kennis van den economischen 

toestand van Nederland in dejaren 1813-1816 (1916). 
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daald 1), mede door het in maart 1816 door het Britse parlement genomen 
besluit, de invoerrechten op boter en kaas te verhogen 2). De eigenlijke 
handel op Indie kwam eerst in de tweede helft van 1816 op gang; de Engelse 
pakhuizen waren nog overvuld met specerijen en deze begeerde artikelen 
bereikten Nederland van Engeland uit 3). En dan: als landbouwjaar staat 
1816 in Nederland "met een zwarte kool aangetekend" 4): de natte zomer 
had slechte oogsten opgeleverd, en de vele overstromingen in het najaar 
hadden den veestapel sterk doen slinken. Het feit, dat in de noordelijke 
gewesten in 1816 ongeveer een elfde deel der bevolking onderstand genoot, 
typeert den toestand 5). 

De antwoorden, op de ministeriele circulaire van 24 october 1816 inge
zonden, bieden derhalve niet meer dan een verfijning van hetgeen in grove 
trekken reeds bekend was. In het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage 
zijn zij onder de regeringsstukken niet meer te vinden, maar in de provin
ciale archieven konden zij, met uitzondering van Gelderland en Zeeland, 
worden opgespoord 6). Het rapport van Zuid-Hoiland is het uitvoerigste; 
het verdient echter niet aileen daarom publicatie, maar ook omdat het ant
woord voor deze provincie op de aanschrijving van 31 augustus niet bewaard 
is gebleven 7). 

De algemene indruk is, dat gedeputeerden van Zuid-Holland den toestand 
van hun gewest gunstiger beoordelen dan men zou verwachten, wellicht 
uit reactie ten opzichte van den Fransen tijd, die met zeer sombere kleuren 
wordt afgeschilderd. Met name wordt van den toestand van het handels
bedrijf "geen ongunstig tafereel" gegeven. Als voornaamste uitvoerproduc
ten worden boter, kaas, vIas, meekrap en stokvis opgegeven, terwijl als 
belangrijke importartikelen granen, hout (uit de Rijnstreek), wijn (uit 
Frankrijk) en steenkolen (vooral uit Engeland) worden genoemd. Voorts 
is de binnenlandse handel belangrijk in hennep, hooi en wilgenhout. Het 
trekt de aandacht, dat omtrent den kolonialen handel niets wordt vermeld, 
behalve "aanmerkelijke uitrustingen naar Batavia" en reizen naar de kust 
van Guinee. Inderdaad was, gelijk vermeld, het herstel van den kolonialen 
handel nauwelijks begonnen, mede wegens gebrek aan scheepsruimte. 
Voor Rotterdam woog deze ongunstige factor echter minder zwaar dan 
voor Amsterdam, dat in den kolonialen handel altijd de eerste plaats had 
ingenomen. In het algemeen had Rotterdams stapelhandel in de achttiende 
eeuw niet in de schaduw van die van Amsterdam kunnen staan, waardoor 
het verval van dien handel Amsterdam veel zwaarder had getroffen dan 

1) Van den Brink, biz. 46-5l. 
2) Aldaar, biz. 52. 
3) Aldaar, biz. 96, 101. 
4) Aldaar, biz. 141. 
6) Aldaar, biz. 217. 
6) De Be1gische provincien zijn buiten beschouwing gelaten. 
7) De gegevens, ingevoIge deze aanschrijving verzameld, zijn voor het rapport 

weI gebruikt; men vergelijke hetgeen over Schoonhovens zilversmederij wordt 
bericht met de statistiek van deze stad, afgedrukt in R.G.P. 98, biz. 218-221. 
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de Maasstad 1). Bovendien kreeg deze laatste steeds meer transitoverkeer 
te verwerken, dat met de opkomst van de Rijnstreek groeide. Weliswaar 
verkreeg Amsterdam zijn aandeel in den doorvoer, doch dit kon, anders 
dan bij Rotterdam het geval was, het verval van de stapelmarkt niet com
penseren 2). Zo gezien is het optimistische geluid, dat gedeputeerden over 
den handel laten horen, verantwoord te achten. 

Het rapport noemt onder de handelsartikelen uitsluitend producten van 
landbouw en visserij. Dit lijkt onjuist, al is het bekend genoeg dat het 
noord-nederlandse exportpakket toenmaals grotendeels uit agrarische 
producten bestond. In werkelijkheid kan de weglating der industrieproduc
ten weI degelijk juist zijn indien men aanneemt - waarvoor alle grond is 
- dat de industriele ondememers hun producten verkochten, ook in het 
buitenland, zonder tussenkomst van handels- of commissiehuizen 3). Dit 
zou betekenen dat gedeputeerden een veel voorkomende fout hebben 
vermeden: de vereenzelviging van in- en export met "handel". Het blijft 
intussen bevreemdend, dat het rapport zwijgt over den zouthandel 4) en 
den tabakshandel 5). 

Over den toestand van de nijverheid is het rapport minder goed te spreken. 
De meeste industrieen, die vermelding vinden, blijken in een rninder gunsti
gen toestand te verkeren, hetzij als erfenis van den Fransen tijd toen vele 
bedrijven den ondergang nabij waren, hetzij door de protectionistische 
politiek van andere landen. Het verdient opmerking, dat van overmatige 
concurrentie door Engelse fabrieken geen gewag wordt gemaakt; de om
standigheid, dat de Nederlandse invoer uit Engeland voor ongeveer de helft 
uit katoenen stoff en en garens bestond 6) zal hieraan debet zijn, vermits 
Zuid-Holland geen katoennijverheid bezat. Bovendien was, gelijk vermeld, 
de invoer uit Engeland in 1816 belangrijk geringer dan in 1814 en 1815. 
Slechts enkele industrieen blijken in 1816 te floreren: papiermolens, steen
bakkerijen, wolververijen. 

De uitvoerigheid, waarmede het rapport de visserij behandelt, is een 
aanwijzing van de grote betekenis van dezen bedrijfstak voor de toenmalige 
volkswelvaart. De zoutharingvisserij blijkt zich gunstig te ontwikkelen, 
evenals de kabe1jauwvisserij; maar de kustvisserij verkeert, gelijk een 
afzonderlijke nota (bijl. 3) meer in den brede uiteenzet, in een kwijnenden 
toestand, terwijl ook de zalmvisserij op de grote rivieren "zeer laag gevallen" 
is. 

Ingevolge de ministeriele aanschrijving wijdt het rapport ten slotte afzon
derlijke aandacht aan de turfgraverij en de houtteelt. Geen van deze beide 

1) Vgl. P. A. A. van Mechelen, Zeevaart en zeehandel van Rotterdam 1813-1830 
(1929) biz. 33. 

2) Aldaar, biz. 51. 
3) In ieder geval gold dit in de tweede helft der eeuw voor de Twentse katoen

industrie; zie J. A. P. G. Boot, De Twentsche katoennijverheid 1830-1873 (1935), 
biz. 246-259. 

4) Van Mechelen, biz. 134. 
6) Van den Brink, biz. 36. 
6) Aldaar, biz. 47. 
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bedrijfstakken staan er gunstig voor: de veenderijen lijden onder uitvening 
en hoge imposten, de teelt van wilgen- en elzenhout onder het uitvoerverbod 
van hoepen. De boomkwekerij (sierteelt te Boskoop, kwekerij van appels 
en peren bij Gouda, bij Vianen en langs de Lek), die door gedeputeerden 
mede onder de houtteelt wordt begrepen, schijnt er beter voor te staan. 

Het rapport van 1817 biedt meer dan een toestandbeschrijving; het geeft 
ook aanwijzingen voor het te volgen economisch beleid. Het college van 
gedeputeerde staten betoont zieh in dezen weinig principieel, evenmin als 
het overheidsbeleid in de zeventiende en achttiende eeuw dit was: er is geen 
sprake van een laisser-faire politiek, maar ook niet van een doelbewust 
mercantilisme. Bij herhaling wordt betoogd, dat de uitvoer zoveel mogelijk 
vrij moet blijven - het uitvoerverbod van hoepen wordt veroordeeld
maar anderzijds zijn pleidooien te vinden voor verhoging van invoerrechten 
en zelfs voor een invoerverbod (touwwerk). In overeenstemming met de 
toenmaals geldende inzichten beschouwen gedeputeerden het transito
verkeer als nadelig 1); dat hier een nieuwe bron van welvaart open ging, 
die den alouden stapelhandel zou kunnen vervangen, zag men niet in. 
Aanmoediging van ondernemingen door de overheid acht het college op 
allerlei punten wenselijk; zo dienen de premien voor de zoutharingrederijen 
te worden gehandhaafd, en misschien die voor de kustvisserij te worden 
uitgebreid. Opmerkelijk is, dat van de drukkende werking der accijnzen 
op het bedrijfsleven weinig gewag wordt gemaakt; sleehts de turfaccijns 
wordt als bezwarend aangemerkt 2). 

De desiderata van gedeputeerden van Zuid-Holland zijn slechts ten dele 
vervuld, en dat kon ook moeilijk anders. Veeleer is het belangrijk te con
stateren, dat een aantal wensen inderdaad zijn ingewilligd, zoals de bevor
dering van het gebruik van inheemse wollen stoff en en de verlichting van 
het uitvoerverbod van hoephout. In de aantekeningen bij het rapport, die 
wegens den groten omvang niet aan den voet der bladzijden zijn geplaatst, 
is een en ander nader toegelieht. Gaarne vermeld ik hier, dat ik bij de samen
stelling dezer aantekeningen waardevolle hulp heb ondervonden van den 
heer Dr. I. Schoffer. I. J. B. 

RAPPORT AAN Z. EXC. DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN, NOPENS 

DEN TEGENWOORDIGEN STAAT VAN DEN HANDEL, DE SCHEEPVAART, HET 

FABRIEKSWEZEN, DE VISSCHERIJ, DE MINERALOGISCHE VOORTBRENGSELEN EN 

DE HOUTTEELT IN ZUID-HOLLAND, 21 FEBRUARI 1817 *) 

Wij zagen ons bij missive van Uwe Exc van 31 Augs 1816 No 65a den 
belangrijken taak opgedragen, om een onderzoek te doen naar den aard en 

1) Appelius noemde in 1804 den doorvoerhandel "deze ellendige soort van 
negotie" (van Mechelen, bIz. 51); zie verder J. Ratte, De Nederlandse doorvoer
politiek tot 1850 (1952) biz. 29-33, 51-59. 

2) Klaehten over accijnzen bij Van den Brink, biz. 157-159, 188. 
*) A.R.A., Arehief Holland 1807-1850, no. 1702 (verbaal Ged. Staten van 

Z.-Holland Ie kwartaalI817), 21 febr. 1817 no. 2. 
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de gesteldheid der fabrieken en trafieken binnen onze provineie, ook in 
vergelijking gebragt met derzelver voormalige toestand 1). Wij ontvingen 
daarop in de maand October eene niet minder belangvolle uitnoodiging, 
om ons onderzoek uit te strekken tot de verdere bronnen van welvaart en 
nijverheid, uit welke de ingezetenen geaeht mogen worden derzelver bestaan 
en onderhoud te putten, en wij gevoelden volkomen het gewigt en de waarde 
van de bezorgdheid van Uwe Exe:, om in zaaken van zo gewigtigen aard 
behoorlijk te worden voorgelieht, ten einde daar uit voor Uwe Exe. de 
gelegenheid moge geboren worden om een algemeen overzigt aan Z.M. 
te mogen aanbieden, uit het welk Hoogst dezelve genoegzaam zoude kunnen 
bekend worden met den waren staat der onderseheidene en gewigtigste 
belangen Zijner onderdanen, en waardoor voor den Koning de aangename 
mogelijkheid zoude geboren worden, om tot instandhouding en verbetering, 
tot de bevordering van den bloei dezer aangelegen onderwerpen, die onver
moeide pogingen aan te wenden, welke zoo geheel in de volkslievende 
bedoelingen van Z.M. haar voedsel en leven vinden. Wij begrepen dus 
dat hier niets met overhaasting moest worden verrigt, en dat het beter en 
doelmatiger wezen zoude, in dezen met eenen langzamen tred voort te gaan, 
dan weI, door een al te ijverzuehtig voortspoeden, gevaar te loopen, om 
soms in zaken van groot belang en welke zoo geheel de bestanddeelen van 
den voorspoed der ingezetenen van Z.HoIland uitmaken, of mis te tasten 
of verkeerdelijk, tegen onze bedoeling, in te liehten. Wij vinden daar in, 
geloven wij, genoegzamen grond van versehooning voor ons eenigzins 
aehterlijk berieht, en gaan dus al aanstonds het wijde veld, het welk zieh 
hier aan onze besehouwing aanbiedt, met Uwe Exe overzien, waar bij wij 
ons de volgende orde ter betraehting hebben voorgesteld. 

A. ZuIlen wij den tegenwoordigen staat van binnen- en buitenlandsehen 
handel en seheepvaart, derzelver al of niet toenemende bloei, welvaart en 
uitgebreidheid, vooral sedert het heugelijk herstel van zaken, in oogen
schouw nemen. 

B. Eene gelijke beschouwing van den staat der fabrieken en trafieken 
voordragen met bijgevoegde tabellen, gewijzigd naar het voorschrift 
ons door Uwe Exe. medegedeeld 2). 

C. De groote en kleine visseherijen in haren waren staat voorsteIlen. 
D. En eindelijk opgeven den staat van den boutteelt en aIle zoodanige 

andere voorwerpen als eenigzins tot den aard van dit onderwerp kunnen 
geacht worden te behooren. 

Eer wij deze onderscheidene punten opnemen en ordentelijk behandelen 
zij bet ons geoorloofd, eenige weinige aanmerkingen onder bet oog van 
Uwe Exe. te brengen, welke mogelijk eenig lieht over onze wijze van zien 
in deze zal kunnen verspreiden. 

Het is wereldkundig, dat er als het ware een oorlog bestaat tusschen 
het commercie- en het fabriekwezen, dat de inzigten omtrent deze twee 
belangrijke voorwerpen <uiteenlopen>, en dat de voorstanders van beide 
de onderscheidene begrippen onder hunne rangen tellen mannen van vol
komen bevoegdheid, om over zaken van dezen aard met kennis te oordeelen. 
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Wij voor ons zullen bij ons onderzoek de uiterstens, waartoe men alligt 
vervalt, wanneer men zich over het een of ander stelsel verklaart, pogen te 
vermijden, en de waarheid, welke toch altijd in het midden gelegen is, 
trachten te zoeken. En dan vinden wij ons al aanstonds gedrongen Uwe 
Exc. openhartig te kennen te geven, dat wij de commercie als de ziel en het 
leven van het fabriekwezen als de voedende bron beschouwen, wiens wel
doende sappen de fabrieken opkweken en versterken moeten; wij kiezen 
daarom in onze beoordeeling veilig, zoo wij vertrouwen, de middelweg en 
houden het daarvoor, dat tusschen handel en fabrieken een nauw verband 
van belang bestaat, dat beiden elkander behoeven, doch dat vooral de laatste 
den eersten niet kunnen missen, hetgeen wij meenen te mogen afleiden uit 
het voorbeeld van die landen zelve, welke bijna geheel door het fabriek
wezen bestaan. Dit toch kan geen voordeel aanbrengen, als koophandel 
en scheepvaart niet te gemoet komen om het vertier der gefabriceerde goede
ren te bevorderen. Wij achten dus de gevolgtrekking billijk, dat het in de 
bedoeling van een wijs Gouvernement leggen moet, beide deze bronnen 
van welvaart voor verstopping, verdrooging of afleiding te bewaren en 
vooral de levengevende bron op te kweeken, om te kunnen voeden en 
overschaduwen. 

Het is niet te ontkennen, dat het verlicht gedeelte der natie zeer onder
scheiden oordeelt over de wetgeving in het commerciele ; de de batten, welke 
daar over in de vergadering der Staten Generaal hebben plaats gehad, de 
menigvuldige schrifturen, welk over dat onderwerp zijn in het licht gekomen, 
zijn daarvan de voldoende bewijzen. Wij voor ons weten, en de geschiedenis 
onzes vaderlands is ons daar van ten waarborg, dat onder de vereeuwde 
wetten, welke bestaan hebben, handel en fabrieken bloeiden en welvaren 
genoten, maar wij zullen niet onberaden genoeg zijn ons denkbeeld aan den 
dag te leggen, dat de nieuwere wetgeving ons daarom minder zoude smaken, 
daar het toch in den aard der zaken gelegen, en met de uitspraken der 
gezonde zeden overeenkomende is, dat wetten, naar nieuwe en veranderde 
omstandigheden gewijzigd, dan eerst in hare waarde of onwaarde mogen 
beoordeeld worden, wanneer de uitwerkingen en gevolgen derzelve door 
den tijd zich aan het onderzoek lievend oordeel zoodanig zullen hebben 
vertoond, als zij wezenlijk zijn, of met andere woorden, wanneer de onder
vinding uitspraak zal hebben gedaan; wij zullen dan niet als het ware 
blindelings aannemen hetgeen tegen derzelver invloed op den staat van 
voorspoed of bloey in sommige takken van handel mogt zijn ingebragt, 
maar wij zullen het des niet te min met bescheidene vrijmoedigheid te 
kennen geven, wanneer wij voor ons de overtuiging hebben, dat er thans 
bepalingen en verordeningen bestaan, welke wij voor het belang der inge
zetenen wenschelijk keuren dat of anders gewijzigd of weI geheel buiten 
werking gesteld werden. 

ad A. En zoo komen wij dan, na deze aanmerkingen in het midden te 
heb ben gebragt, tot het eerste maar zeker niet het minst belangrijke gedeelte 
van ons overzigt: dat, hetwelk gaan moet over den HANDEL EN ZEEVAART van 
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het niet onaanzienlijkste gedeelte van dat Hoiland, hetwelk zoo menig 
buitenlandsch schrijver te regt een zeldzaam land genoomd heeft. Onder 
aile de landstreken toch van Europa zal er bezwaarlijk een kunnen aan
gewezen worden, hetwelk zoo bij uitnemendheid geschikt is voor handel en 
scheepvaart, als deze onze provincie. 

In het midden na genoeg van het beschaafdste en door nijverheid meest 
bloeyende gedeelte des aardbodems gelegen, bespoeld van den Oceaan, 
doorsneden van de grootste rivieren, zich aan de einden van haar grond
gebied in zee uitstortende, kan het niet anders, of dat land moet aan deszelfs 
bewoners de gelegenheid verschaffen om door bedrijvige werkzaarnheid 
zich die bronnen van welvaart te openen, welke een min gunstig terrein, 
kampende met aile moeylijkheden, die eene lage ligging, een drassige en 
moerasachtige grond, eeniger mate door de natuur stiefmoederlijk behan
deld, noodwendig moeten opleveren, aan hetzelve schijnt ontzegd te hebben. 
Geen wonder dat dit land, bewoond door een volk, voor deze gesteldheid 
geheel berekend, over de moeylijkheden hetzelve in den weg gelegd, heeft 
gezegepraald, en dat dit zelfde land geworden is de zetel van voorspoed en 
welvaren. Hadden de laatste twintigjarige stormen Europa niet beroerd, 
en ook dit gezegend land niet dreigen te vernielen, dan zou de vraag van 
het Gouvernement zich enkel bepaald hebben tot het aanwijzen van de 
bronnen van welvaart en voorspoed, om zich in die bespiegeling te ver
lustigen. Nu wordt deszelfs bezorgdheid van eenen anderen aard en het 
moot onderrigt worden van den staat, waarin wij ons na de doorgeworstelde 
gevaren bevonden en welke aanvankelijk de inzichten zijn, die wij van 
eene wonderdadige redding uit eenen schier hopeloozen toestand geplukt 
hebben. 

Daartoe gaan wij dan ook nu over, en het strekt ons tot eene aangename 
zelfvoldooning, dat wij geen ongunstig tafereel van beschouwingen Uwe 
Exc. behoeven aan te bieden. 

Boter en Kaas 
Een land als het onze, zoo rijk in vee als immer een bestaan heeft, moet 

natuurlijk boter en kaas voortbrengen, en deze voorwerpen in die hooveel
heid bezitten, dat de uitvoer van dezelve zeer aanmerkelijk zijn kan. Delf-, 
Rhijn- en Schieland en het Grootwaterschap van Woorden, zoo weI als de 
Alblasser- en Krimpenerwaarden, leveren deze voortbrengselen aan onzen 
handel ter vervoering als van ouds in ruime mate op, en de Goudsche of 
Stolwijksche kaas, zoo weI als die van Leyden, en de Delfsche en Leijdsche 
boter vloeyen nog op onze markten over, en wierden zij in vroegere tijden 
naar Duitschland, Engeland, Spanje, ja zelfs naar de Barbarijsche staten 
en de Indien gevoerd, ook thans bloeit derzelver vervoer, en de herstelde 
gemeenschap met aile de onderscheidene waerelddeelen geeft het beste 
vooruitzigt voor de toekomst, terwijl het gebruik der Zwitzersche, Parma 
en Piacenzische, zoo weI als Engelsche kazen door de weelde en de zucht 
tot het buitenlandsche bij somrnige .) verkozen, niet van dat belang kan 

.) Hs: sominge. 
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geacht worden, om eeniger mate het vertier van onze eigene soorten te 
drukken. 

Wij zullen slechts een voorbeeld aanvoeren om Uwe Exc. als het ware 
met een enkel opslag van het oog de waarde van deze bron van welvaart 
te doen kennen. De meeste ingezetenen van Zwammerdam even als Haas
trecht bestaan van het maken van boter, van Leidsche en zoogenaamde 
Stolksche kaas. En boter en kaas worden door de ingezetenen of zelf gele
verd aan bijzondere personen in de voornaamste steden van ons land, of 
door voorname kooplieden en derzelver agendarissen van de landlieden 
opgekocht. In dat eene dorp zijn in het verleden jaar tot aan den 8e Dec' 
in de Waag gewogen eene hoeveelheid van 101.225 lb. boter en 466.490 lb. 
kaas, hetgeen wij alleen aanvoeren, om Uwe Exc. te doen opmerken het 
groot belang, hetwelk de ingezetenen bij het zoo gunstig artikel van den 
in- en uitlandschen handel in boter en kaas hebben. 

De graanhandel 
Meer dan een schrijver, van Holland gewagende, heeft wei eens, gelijk 

wij zoo even opmerkten, in zekere geestdrift uitgeroepen, Holland is een 
zonderling land, en, zoo dit in onderscheidene betrekkingen volkomen waar 
is, het bevestigt zich vooral in het artikel van den graanhandel. 

Het was wei natuurlijk, dat in een land als het onze, dat niets dan moe
rassen, weilanden en water opleverde, de denkbeelden der bewoneren zich 
daar henen moesten uitstrekken, om in alles wat hun ontbrak van elders 
te voorzien; en daar de granen onder de eerste en noodwendigste behoeften 
moeten geplaatst worden, zoo <moet> het vermoeden niet ongegrond geacht 
worden, dat deze de eerste koopwaren geweest zijn, van welke de bewoners 
onzer streeken zich den voorraad van elders hebben moeten verwerven. 

Dan hier heeft men het niet bij gelaten, en de nijverheid onzer kooplieden 
heeft Holland voor Europa doen wezen, hetgeen Sicilien bevorens voor het 
onmetelijk rijk der Romeinen geweest is, met dat gevolg, dat toen eens in 
het midden der vorige eeuw zich een algemeen gebrek aan granen in Europa 
deedt gevoelen, Holland daar zoo van was voorzien, dat men er zelfs nieuwe 
magazijnen moest aanieggen op plaatsen, waar men niet gewoon was 
granen op te slaan 3). Geen wonder, dat de Hanze .) steden, zoo veel digter 
aan de Oostzee dan wij gelegen, meer dan eens naar het deelgenootschap 
in dien voordeligen handel dongen, vermits het toch al voorlang als een 
vooroordeel is beschouwd geworden, dat Hamburg, Lubeck en Bremen 
niet even als wij de granen naar Frankrijk, Spanje en Portugal zouden 
kunnen voeren. Wij zijn echter in het bezit van dien voordeeligen tak van 
handel gebleven, wanneer ten minsten de oorlogen het niet beletteden, 
omdat onze wijze voorouders er altijd op uit geweest zijn, door goede 
maatregelen het verleggen van dien handeltak voor te komen, waartoe 
voornamelijk moet gebragt worden het standvastig bewaarde systhema 
van matige lasten en vrijen in- en uitvoer. Waarom het dan ook altijd als 

a) Hs: Hanzee. 
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een axioma is beschouwd, dat zoo lang wij geld en vrije in- en uitvoer 
hebben, de graanhandel hier zal gevestigd blijven; van vrije uitvoer hangt 
toch de invoer af; belemmert men genen eens, dan loopt deze gevaar, omdat 
vreemde kooplieden zich aan de verliezen, welke daarvan het noodwendig 
gevolg mooten zijn, niet willen bloot stellen, omdat dan ook het zenden 
van granen naar herwaards in commissie, waarvan wij zoo veel voordeel 
plukken, ophouden zal, omdat inlandsche handelaren zich weI wachten 
zullen om in het onzekere, of er een verbod op den invoor komen kan, 
derzelver kapitalen te wagen in aankopen waartoe groote sommen vereischt 
worden. 

Hoe noodlottig biervan toch de gevolgen zouden kunnen wezen valt 
van zelve in het ~Og, daar, hoezeer de landen bezuiden de Merwede, de 
Hoeksche en Zwijndrechtsche waarden, de meer benedenwaards geiegene 
eilanden, het land van Den Briel, het Westland en de onderscheidene 
droogmakerijen verschillende so orten van granen thans opleveren, die 
opbrengst in een zeer geringe betrekking staat tot de behoefte, en het 
verleggen van een zoo voordeligen tak van handel door aIle mogeiijke 
gepaste middeien moot voorgekomen worden, waartoe dan ook behoorende 
zoo matig doonlijk te leggen lasten op den uitvoor, zoo geheel in het systhema 
onzer voorouders, die daarom aan de zoutniffinadeurs derzelver begeerte 
inwilligden, om liever den invoer van het zelve te bezwaren, omdat de 
uitvoer zoude kunnen verligt worden 4) en om dezelfde reden, het zij ons 
vergund dit eene voorbeeld nog bij te brengen, den uitvoer van draadzilver 
slechts met 1 percent belasteden, omdat zoo veel mogelijk onbelemmerde 
uitvoor de zekerste waarborg is voor den welvaart van een handel drijvend 
yolk 5). 

Wij hebben het niet ongescbikt geacht, als in het voorbijgaan dit op te 
merken, omdat wij juist het genoegen hebben, aangaande den staat van den 
graanhandel de beste hoop te geven, die handel door het openen van zeeen 
en havenen na die gelukkige bevrijding van Europa reeds bij voorraad in 
deze onze provincie met voordeel is gedreven geworden, en dat wij zelfs 
als eene bijzonderheid bier bij moeten voegen, dat in dit jaar vier schepen 
met granen uit Briga 6) te Delft aan de stad [zijn] gekomen, waaruit Burge
meesteren aanieiding hebben gevonden om ons te kennen te geven, dat zij 
het zoo voor hunne stad als die van sGravenhage belangrijk keuren, dat 
de Scbie over het geheel dieper ware, in welk geval de buitenlandsche 
handel zich ook tot deze twee steden zoude kunnen uitbreiden 7). 

Meekrappen 
Het is bekend, dat de meekrap een wortel is, welke bij ons beter bereid 

wordt dan in andere landen, waar zij oorspronkelijk te huis hoort, hetgeen 
echter niet belet, dat zij in groote hoeveelheid bier te lande geteeld wordt, 
terwijl zij door die bereiding eene groote deugdzaaroheid erlangt, welke 
reeds, zoo men sommige oude berigten mag geloof geven, ten tijde van 
Karel den Grooten vermaardheid had 8); wij kunnen bier niet van Zeeland, 
waar er de zetel van is, als niet tot ons bestek behoorende, gewagen, 
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maar in ons gewest in het eiland van Flacquee wordt zij geteeld, in den 
Hoekschen Waard, het land van Den Briel en ook weI, doch meer schaars, 
in het eiland van Dordrecht. 

Vele zijn de zorgen, welke aangewend moeten worden, om dezelve zuiver 
en ongeschonden te houden en krachtig waren op dat onderwerp de oude 
keuren en ordonnancien, welker handhaving men met zoo veel regt inroept, 
vooral daar al dadelijk na het herstel van zaken deze tak van handel het 
jaren geboogen hoofd weder heeft opgerigt, ten blijke waarvan wij aIleen 
bijbrengen, dat gedurende het laatste jaar meer dan 1500 vaten meekrappen 
van Rotterdam aileen naar onderscheidene plaatsen op den Rhijn gezonden 
zijn 9). 

Deze aanmerkelijke tak van handel ondertusschen loopt groot gevaar 
van aan verrnindering en de bron van welvaart, daar uit voortvloeyende, 
aan opdroging te worden blootgesteld, bijaldien de wetten op de bereiding, 
en den handel zelve, gewijzigd naar de tegenwoordige omstandigheden, 
niet weder worden uitgevoerd, en met kracht gehandhaaft 10). Daarin toch 
kan het eenig rniddel gevonden worden om de meer en meer toenemende 
vervalschingen en ailerlei soort van bedriegerijen en dus ook die, welke bij 
het tarreren der vaten plaats hebben, te doen ophouden; en dit is van te 
grooter belang, daar de hoilandsche mee zoo binnen als buitenlandsch 
beroemd was, welke goede reuk gevaar kan loopen te verdwijnen, terwijl 
de belangrijke teelt van dit voor de verwerijen zoo nuttig voortbrengsel 
daardoor tot niet zoude geraken; vooral, wanneer men onderneemt de 
planting van hetzelve in de nabijgelegene landen te bevorderen, en aldaar 
deszelfs bereiding aan strengere wetten te onderwerpen. 

Met den meehandel staan de meestoven, waar de bereiding geschied, 
in een natuurlijk verband; deze zijn te Ooltjensplaat, aan de Oude Tonge, 
te Middelharnis, in den Hoekschen waard, en op andere plaatsen voor
handen. Allen hebben jaren moeten stilstaan en uitdroogen, doch voor ailen 
is er nu werk, zoo het saisoen gunstig is, en het teelen van den meekrap 
dus met gewenscht gevolg geschieden kan. 

VIas 
Het vIas is een der voorname voortbrengselen van onze provincie en een 

der grootste en den meesten welvaart aanbrengende takken van handel 
voor onze ingezetenen, welke gedurende de Fransche overheersching aan 
eene meer en meer toenemende kwijning is blootgesteld geweest. In aile 
streken, waar men de meekrap aantreft, vindt men hetzelve zoo weI als in de 
droogmakerijen en andere streken van Zuid Hoilandt, waar men tot heden 
niet tot de meecultuur is overgegaan, ook in ruimen overvloed geteeld, 
zoodat men weI eens de begrooting gemaakt heeft, dat de jaarlijksche 
opbrengst ruim 6 rnillioenen ponden zal opleveren. Zeer belangrijk mogen 
wij dit artikel noemen, daar de vlasbereiding aan duizenden van menschen 
het onderhoud verschaft en ons vIas buitenlandsch vooral in Engeland 
zeer gezocht is. Een geheel aantal menschen uit den boerenstand vinden 
derzelver bestaan in het huuren van land, bekwaam tot den vlas-teelt, en 
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trekken er met eene menigte werkvolk heenen, om het door hen gezaaide 
vIas te plukken, te rooten en in bundelen gebonden naar hunne voorraad
scheuren hetzij per ros, hetzij te scheep te vervoeren. 

Nadat dit vIas alzoo te huis gehaald is, weet men dat de bereiding van 
het zelve volgen moet, en de zoo genaamde vIas spinnerijen derzelver werk 
krijgen. Ook deze aile kwijnden, en waren met een geheele vernietiging 
bedreigd; thands zijn zij aile aan den gang, zoo dat er zelfs onder Nieuw 
Beyerland aIleen tien in beweging gehouden worden, en zoo onophoudelijk 
bezig zijn, om vIas geschikt ter uitvoer op te leveren. Deze uitvoer nu is 
zeer aanmerkelijk en belooft na onze herstelling tot den oude bloei weder 
op te bloeien, maar hier vinden wij ons in de dure verpligting aan te dringen 
op het handhaven van het oude grondbeginsel van onzen handel, het matig 
bezwaren namelijk van den uitvoer van dit voortbrengsel zoo weI van onzen 
grond als van onze nijverheid 11); houdt men dit niet in het oog, dan wordt 
de staat van onze vlasteelt en bereiding zeer bedenkelijk, te meer, daar wij 
het voor ons als een geluk mogen beschouwen, dat Engeland, door andere 
berekeningen van belang geleid, deszelfs landen voor het grootste gedeelte 
aan het vIas onttrokken heeft, sedert dat de gemeenschap tusschen de beide 
landen op den ouden voet is hersteld. 

Van het vIas gewagende, moeten wij het lijnzaad niet onopgemerkt laten, 
hetwelk een gestadig voedsel voor de werkzaamheden der eigenaren van 
de, in groote getale voorhanden zijnde, oliemolens binnen deze provincie 
oplevert, en in menigte naar Engeland gezonden wordt, waar het tot sommi
ge einden dikwerf met het Rigasche gelijk gesteld wordt. 

Hennep 
De voor de zeildoek- of rolreederijen in Holland onrnisbare hennep 

wordt in groote hoeveelheid en eeniglijk in den Alblasser- en Krimpener
waard geteelt, hebbende men er de bereiding van tot dien trap van volmaakt
heid gebragt, dat de Amerikanen, naar derzelver gewoonte, meer dan eens 
getracht hebben onze landlieden naar hun vaderland te lokken, om van 
hen de goede en deugdzame behandeling te leeren. Groot is het vertier en 
de verzending van den hennep geweest in vergelijking van de jaren 
van druk en ramspoed welke wij zijn doorgeworsteld, en groot is de 
hoop voor het vervolg bij gunstiger saisoenen en matige belasting op 
den uitvoer. 

Levert het vIas een groot en ruim bestaan voor de spinnerijen van het 
zelve aan den nijveren handwerksman op, dit is ook een voordeel, hetwelk 
van den hennep getrokken wordt, terwijl hij een gedurig voedsel aan onze 
zeilmakerijen aanbiedt, zijnde onder anderen te Haastrecht een kantoor 
gevestigd, hetwelk er zich voornamelijk op toelegt, om den in de hiervoren 
gem: waarden geteelden hennep op te koopen, ten einde denzelven daar 
na af te leveren aan de Marine als aan de baanders en touwspinners en 
vooral aan de fabrikeurs in zeildoek, welk laatste van eenen zoo uitnemende 
aard is, dat, niet tegenstaande de invoer van hetzelve in Engeland verboden 
is, er ten dezen aanzien eene uitzondering bestaat voor de visscherij om 
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den Noord, als welke het Holland zeildoek om deszelfs erkende deugdelijk
heid mag gebruiken. 

Hooi 
Onder de voortbrengselen van onzen vaderlandschen grond en als 

voorwerp van geheel binnenlandschen handel mogen wij niet vergeten op 
te teilen het hooi, het welk in de Langstraat en op den uiterwaarden gewon
nen, en bekend onder den naam van Langstraats en Uiterwaards hooi, veel 
opgekocht en verzonden wordt en zoo aan vele ingezetenen een ruim bestaan, 
bij gewoon zomer a) weder oplevert. 

Houthandel 
Of schoon de Noordsche houthandel voornamelijk te Amsterdam geves

tigd was, zoo had bevorens in dat belangrijk artikel voor onzen scheepvaart 
ook eenen levendigen handel te Dordrecht plaats, en wij hebben het genoegen 
te kunnen verzekeren, dat te dier plaat[se] naa de jare 1814 het Noordsche 
hout in eene tamelijke hoeveelheid is aangebragt, gelijk ook andere voor
werpen als talk, pik en teer, granen, hennep, lijnzaad uit de Oostzee, Rusland, 
Zweden en Denemarken in menigte zijn aangevoerd geworden, terwijl 
men zelfs den handel tot Archangel is begonnen uittebreiden; maar van 
geen minder belang is vooral de handel in het bovenlands of Rijnhout, 
hetwelk uit Lotharingen, den Elzas en meer benedenwaards uit Duitschland 
met vlooten langs den Rijn naar Dordrecht afgevoerd, aldaar gebroken, 
geveild en gezaagd ofnaar elders gebragt wordt, het laatste vooral in mindere 
partijen naar den Zaankant, waar, gelijk bekend is, vele zaagmolens zijn 
geschikt om het timmerhout bruikbaar te maken 12). 

De locale gesteldheid en strekking der rivier, door welke het eiland van 
Dordrecht omspoeld wordt, is weI eene der voorname redenen, waarom 
deze handeltak zich aldaar als bij uitsluiting gevestigd heeft, zonder dat er 
gevaar zijn kan, dat dezelve zich naar elders verplaatse, daar nergens lager 
af en benedenwaards voor de houtvloten eene meer geschikte berg- en 
ligplaats kan aangewezen worden, dan de Biesbosch aanbiedt. En zeer 
zeker is deze handel nog voor uitbreiding vatbaar, na dien ten tijde, dat 
de Franschen meesters aan den linker Rijnoever waren van waar het beste 
hout komt, dat van den regter kant dier rivier alleen verkrijgbaar was, 
hetgeen zoo als men weet van veel slechter allooi is, maar halve waarde 
heeft en voor vele objecten onbruikbaar is. 

Stokvischhandel 
Van Dordrecht gewagende, kunnen wij ons zelven het genoegen niet 

benemen, van Uwe Exc. met den bloei der stokvischhandel sedert de heuge
lijke herstelling van zaken bekend te maken, daar van <de> uit Noorwegen 
in menigte aangebragte voorraad niets onverkocht is gebleven, en het laat 
zich aanzien, dat ook hier nog eene groote uitbreiding zal plaats hebben, 

a) Hs: zonder. 
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en welligt eene terugkeering tot den ouden bloei. En waarlijk deze handel is 
van gewigt, niet aIleen voor het binnenlandsch vertier en gebruik, maar ook 
voor de Keul- en Rijnvaart, daar de stokvisch, zoo met Keulsche als binnen
landsche schepen den Rijn langs, naar Duitschland, naar de Zuidelijke 
provincie van het rijk en elders wordt henen gevoerd, zijnde de stapel van 
den handel altijd te Dordrecht gevestigd geweest, alwaar het eene jaar 
door het andere ongeveer zestig ladingen uit zee binnen kwamen. 

Vaart op den Rijn 
Daar wij bij het gewagen van den houthandel en die in stokvisch meer 

dan eens van de verzendingen af en tangs den Rijn gesproken hebben, 
achten wij het hier de geschikte plaats om Uwe Exc. met een enkel woord 
over den Rijnvaart te onderhouden, en dat des te gereeder, daar wij er 
Haar niet dan een zeer gunstig tafereel van kunnen voordragen. 

Te Rotterdam, die eerste en voomaamste stad van Zuid Holland, is de 
vaart en verzending langs den Rijn nimmer zoo levendig geweest dan in 
het laatst afgelopen jaar, hebbende de massa der van dien stad derwaards 
afgezondene goederen zelfs de hoogst gespannen verwachting overtroffen, 
waarvan de verzending der 1500 vaten meekrap, van welke wij hiervoren 
spraken, aIleen ten voorbeeld strekken kan, terwijl de hoop op de voort
during van den voorspoed in dit opzigt zich in een gunstig verschiet blijft 
vertonen. 

Dan, hoe gunstig dit tafereel ook in de daad is, wij mogen echter Uwe 
Excellentie niet verbergen, dat zich hier in het zelfde verschiet schaduwen 
opdoen, welke het opmerkzaam oog niet mogen ontsnappen; konden wij 
Uwe Exc. verzekeren, dat hier niets dan eene active handel plaats had, 
dan voorwaar zou het de schilderij van eenen geheel onbewolkten hemel .) 
wezen, maar van dien handel, waarom zouden wij het ontveinzen, was weI 
1/3 transitoir, en dus gelijk men gewoon is te spreken passij, waarvan 
bijgevolg de voordeelen aIleen zijn voor de schippers en den aankleve van 
dien, terwijl daardoor, uit den aard der zake zeIf, de welvaart en uitgebreid
heid van den activen handel moet vermin deren, waar van de min gunstige 
gevolgen zeer gereedelijk te berekenen vallen voor hen, die in de geheimen 
van het echt comrnercieel systhema zijn ingewijd, en het zelve op de ware 
belangen van ons yolk en vaderland met oordeel kunnen toepassen. 

Wij voelen ons dus pligtmatig gedwongen, om de bijzondere aandacht 
van Uwe Exc. op deze belangrijke zaak te vestigen, daar het niet missen 
kan, of bij de algemeenen voordragt van Uwe Exc. aan Z.M. over de 
handel-belangen zijner onderdanen moeten de berekeningen van de voor
deelen, zoo van den activen als passiven handel in vergelijking gebragt, 
en de gevolgtrekking afgeleid worden, dat dat gedeelte des handels, hetwelk 
het meeste voordeel aan de ingezetenen en aan den Staat aanbrengt, de 
hoogste bezorgdheid en de grootste bezorgdheid en de grootste belang
stelling van het Gouvernement moet opwekken . 

• ) Hs: heuvel en. 
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Handel in wijnen 
Deze handel voorwaar is aanmerkelijk en wordt voornamelijk met 

Frankrijk gedreven, vooral sedert den val, mogen wij het zoo noemen, 
van de Rijnsche wijnen; voorheen toch waren die aan den Rijn en de Moezel 
wassende, aIleen de bevoorregte en stapel van dezelve te Dordrecht waar in 
sommige tijd perken, jaarlijks dooreen genomen, wei 300 voeder 13) vaten 
werden aangebragt om binnen- en buiten lands te worden vervoerd; sedert 
namen de westersche of fransche wijnen de overhand, en worden thans bij 
uitsluiting, om zoo te zeggen, gebruikt; zij worden uit Frankrijk naar her
waards vooral naar Rotterdam in overgroote menigte gevoerd om aldaar 
te worden bereid, gezuiverd en verbeterd en vervolgens buitenslands te 
worden vervoerd. Deze tak van handel blijft natuurlijk in eenen voort
durende staat van bloei, maar behoeft daarom evenzeer aile de beschikkin
gen en wijzigingen van wetten en ordonnancien, welke aileen in staat zijn 
om dien bloei te bevestigen en te vermeerderen en, is het gebruik van den 
Rijnwijn aanmerkelijk afgenomen, zoo behoeven wij daar uit niet af te 
leiden, dat het zelve tot niet gelopen is, aangezien nog heden van tijd tot 
tijd verzendingen van dezelven naar Engeland plaats hebben. 

Kolenhandel 
De handel in koolen is ten allen tijde van groot belang geweest, en 

Schiedam was het voornamelijk welke deze handel behoefde voor zijne 
talrijke branderijen; Engelsche kolen waren altijd de meestgezochte, omdat 
zij de deugzaamste en de beste zijn, moetende, hetgeen onze thans inlandsche 
kolen aan qualiteit in vergelijking met de Engelsche missen, door de 
quantiteit worden aangevuld, het geen eene zeer nadeelige rekening oplevert, 
daar de bovenmatig hooge belasting op de vreemde kolen de branders 
geene keuze overlaat, want dit is en &) blijft eene onbetwistbare waarheid, 
dat aile hooge belastingen op den invoer van goederen gelijk (te) staan met 
een dadelijk verbod 14). 

Tot dus verre traden wij in de bijzonderheden van eenige handeltakken, 
en wij waren eenigszins breedvoeriger over die, welke ons bij den aanvang 
onzer herstelling al dadelijk als leven en veerkracht hernomen te hebben 
voorkwamen; het zij er echter verre van af, dat wij daarmede het artikel 
van handel en zeevaart als in zijn geheel voorgedragen zouden kunnen 
beschouwen, maar daar ons nog zoo veel te doen overblijft, zullen wij 
liever, hetgeen hier omtrent verder te zeggen valt, kortelijk zamentrekken. 

En dan valt ons dadelijk onder het oog de geopende gemeenschap met 
de andere wereldeelen, bijzonder met onze volkplantingen in de beide 
Indien. 

De Hollandsche geest van nijverheid en onderneming zoude wei geheel 
van het handel drijvende gedeelte der ingezetenen moeten geweken geweest 
zijn, zoo zij zich die herstelde gemeenschap niet hadden ten nutte gemaakt; 

&) Hs: eeo. 
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van tijd tot tijd hebben er aanmerkelijke uitrustingen naar Batavia plaats 
gehad; de Kust van Guinee is mede niet onbezocht gebleven. Vele schepen, 
in dienst van het Gouvernement uitgestevend, worden voor rekening van 
reederijen en kooplieden bevracht terug gewacht, en Rotterdam en Dordrecht 
wedijveren daarin als om strijd. De vaart en handel op het Rijk van Groot 
Brittanje, met vIas, meecrap, boter, kaas, schors, granen, klaver en tuin
zaad om er klipzout, coloniale producten, manufacturen, aardewerk, en 
wat dies meer is, voor te bekomen, is geheel herboren; die op Frankrijk, 
Spanje en Portugal om hetgeen wij konden aanbieden in versche en ge
droogde vruchten, wijnen, zout, wol etc. terug te ontvangen, is verlevendigd, 
terwijl voor de geheele herstelling van die op Srnirna en den Levant zich 
de beste uitzigten openen. 

In Rotterdam alleen werden in den jare 1815 1123 schepen ingeklaard, 
waaronder echter 180 voor de legers gesteld werden, doch in het volgende 
jaar bedroeg met a) de helft van de maand November het aantal van inge
klaarde schepen reeds over de 900, eeniglijk met koopwaren beladen, zoodat 
dit in de daad een zeer vleyend uitzigt oplevert. Geen wonder, dat de scheep
vaart of navigatie zoo nauw verwand met de koophandel is, en dat zij als 
het ware in een geschrenkt de navigatie als onderdeel van den handel of op 
zichzelven beschouwd, is en blijft eene zaak van de grootste aangelegenheid. 

Er was een tijd, dat de Hollanders genoemd werden de vrachtvaarders 
van Europa, eene benaming welke zij aan de uitgestrektheid van hunnen 
scheepvaart te danken hadden, en op welke zij zich zelven in de gedurige 
vertoogen, welke zij verpligt waren aan Karel den vijfden te doen, durfden 
beroepen 15). Dit vrachtvaren, waarvan de kosten door de vreemde natien 
betaald wierden, bragt ruime voordeelen op, en daartoe word een zeer 
groot aantal schepen gevorderd; dien rijkdom hebben wij verkregen, en 
behielden denzelven tot aan de slooping van het gemeenebest der vereenigde 
Nederlanden, toen er geen yolk was hetwelk in evenredigheid zoo vele 
schepen bezat als de Hollanders. 

Dan b) hoe zeer is deze schat in den smeltkroes der algemeene vernietiging 
ontbonden; op dit oogenblik, welke voordeelige zijde de beschouwing van 
den handel ook mooge vertoonen, zijn wij, die weleer de zeeen met eigene 
schepen bedekten, genoodzaakt met vreemde kielen te varen. En deze 
gelegenheid is juist geschikt om het Gouvernement aandachtig te maken 
op een onderwerp, hetwelk zoo vele oplettendheid verdient. 

Het kan niet genoeg gezegd worden van hoe groot belang het is, dat de 
scheepsbouw aangemoedigd, dat de onderneemgrage aard der ingezetenen 
uitgelokt worde, om, door aanbouwen en aankoopen van schepen, zich 
weer in het voorregt te herstellen, om met eigene boderns de havens der 
vreemde handel drijvende volken te bezoeken; de rniddelen daar toe zijn 
te vinden, dan of zij zich voldoen in de nieuwe wet op de konvoijen, zullen 
wij niet wagen te beslissen 16). 

a) Hs: niet. 
b) Hs: dat. 
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De scheepsbouw is een zeer gewigtig object van belang, en daarom tot 
aan de laatste ongelukkige jaren in voUen bloei geweest; nog zijn er aUeen 
te Rotterdam zes en te Dordrecht acht scheepstirnrnerwerven, welke echter 
tot den ouden welvaart nog geenzins zijn teruggekeerd; te voren rekende 
men, dat er in de eerstgeme stad jaarlijks dooreen vijf, zes it zeven nieuwe 
koopvaardijschepen van 100 tot 200 lasten, behalve de visschers- en binnen
landsche schepen, gebouwd werden. Deze tak van welvaren staat in den 
weg, dat vreemde bodems dezelfde voorregten genieten als de hier te lande 
gebouwde schepen, welk bezwaar weg te nemen zou zijn, bijaldien na eene 
zekere tijdsbepaling geene buiten het rijk gebouwde schepen genationali
seerd, en op de doelmatigste wijze die op onze werven vervaardigd begun
stigd werden 17). 

Hoe dat verder touwslagerijen en lijnbanen met den bloei der scheepvaart 
in een allernaauwst verband staan, behoeft slechts te worden aangestipt, 
en van wat belang zij voor het bestaan der ingezetenen waren, kan daaruit 
aIleen genoegzaam worden afgeleid, dat in de stad Oudewater aIleen zich 
49 lijnbanen of groote en kleine hennepspinnerijen bevinden, welke zoo 
weI als die in de overige steden en plaatsen der provincie, waar zij gevestigd 
zijn, eene dodelijke kwijning hebben ondergaan door gebrek aan iniandsch 
vertier en de gestremde verzending van de voortbrengselen van derzelver 
werkdadige nijverheid naar Oost en West, Spanje en MiddeIlandsche zee. 
Om dezelve een nieuw leven te bezorgen zou het wenschelijk zijn, dat 
de invoer van vreemd touwwerk werd verboden, of het zelve althans, 
gelijk in Engeland, aan een zwaar inkomend regt werd onderworpen, terwijl 
daarentegen, indien dat op goederen met eigene bodems ingevoerd ver
rnindert werd, hier door eene gepaste aanmoediging zoude geboren worden, 
zoo voor onze scheepstimmerwerven als touwslagerijen en lijnbanen 18). 

Wij geloven, dat wij Uwe Exc. geen geheel ongevallig tafereel ter be
schouwing hebben aangeboden, en hebben wij de schaduwen welke het 
omgeven, met vrijmoedigheid doen opmerken, het zal ons tenminsten eene 
aangename genoegdoening zijn, indien wij daardoor eenigszins zuIlen 
hebben medegewerkt, om al datgeen, hetwelk nog den volkomen en geheelen 
welvaart van Zuid Holland mogt in den weg staan, te helpen verwijderen 
en afleiden, terwijl toch de slotsom van aIle onze opmerkingen geene andere 
zijn kan, dan dat wij, in belangen van handel en zeevaart, bereids de wen
schelijkste inzigten geplukt hebben van de redding uit een gewis verderf, 
en dat wij ons bereids voelen aangemoedigd om nog grootere van het ook 
voor dezebelangrijke aangelegenheden zoo vaderlijke bestuur Zijner 
Majesteit te verwachten. 

ad B. Wij gaan over tot het zoo belangrijk gedeelte der FABRIEKEN EN 

TRAFIEKEN hetwelk, en teregt, mede onzen geheelen aandacht naar zich trekt; 
wij gedragen ons weI bij deze ter bekorting aan de daar van opgemaakte en 
bij deze missive gevoegde tabeI 19), maar zuIlen echter het voornaamste, 
vooral dat gedeelte hetwelk eene meer bijzondere oplettendheid verdient, 
tot een opzettelijk voorwerp van beschouwing doen verstrekken. 



118 EEN RAPPORT OVER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND VAN ZUID-HOLLAND 

Branderijen en Stokerijen 
Schiedam is de zetel der jenever stokerijen, en zoodanig is de trapswijze 

vermeerdering van dezelve geweest, dat, daar zij in 1730 slechts het getal 
van 60 a 70 bereikten, hetzelve reeds in 1800 tot 240 was aangegroeid, 
welke alzoo geacht werden de helft uit te maken van die, welke in de 
geheele uitgestrektheid der Noordelijke provincien voorhanden zijn; 
wanneer men bij deze gelegenheid opmerkt, dat tot het aan den gang 
houden der stokerijen jaarlijks vereischt werden 221m last rogge en 1100 
last garst, zal men een klaar voorbeeld aantreffen van het bestaande verband 
tusschen handel en fabrieken. Het is er echter verre van af, dat deze brande
rijen, welke met die, over de uitgestrektheid van Zuid-Holland verspreid, 
thans geen grooter getal dan het genoemde bevatten, tot den ouden bloei 
zouden zijn teruggekeerd. Omstandigheden, buiten het vermogen van het 
Gouvernement om er in te voorzien, zijn daar grootendeels oorzaak van. 
De groote belastingen op onze jenever en liqueuren in Engeland en America, 
de twee landen naar welke de grootste uitvoer plaats heeft, kunnen wij niet 
beletten; eene gelijkvormige en algemeene belasting over het geheele rijk 
kan eenigermate leenigen maar niet herstellen. Maar wij kunnen het niet 
ontkennen: de langdurige stilstand en belemmering van gemeenschap met 
andere volken heeft veroorzaakt, dat men in Amerika zelfs branderijen 
heeft opgericht, hetwelk niet dan nadeelige gevolgen voor de onze hebben 
kan, te meer, daar de Amerikanen groote handgelden hier te lande besteden 
om bekwame meesterknechts uit te lokken zich naar Amerika te verplaatsen. 

Bierbrouwerijen 
Het getal derzelven was in oude tijden zeer groot, zoo dat aIleen in Gouda 

en Delft, zoo men de beschrijvingen dier steden geloof mag geven, er twee 
a drie honderd voor handen waren, terwijl men er nu in elke stad geen vier 
vindt opgegeven. Het spreekt van zelve, dat het meerder gebruik van koffy 
en thee, van den wijn onder de hoogere en van de jenever onder de mindere 
standen, van het verval de oorzaak zijn. Matige belastingen kunnen aneen 
den kwijnenden staat van de aan de algemeene slooping ontkomene brou
werijen opbeuren en welligt zoude het niet ongeschikt zijn, daar men toch 
het bierbrouwen als een vervallen tak van industrie moet beschouwen, dat 
men ter opbeuring en te gemoetkoming der brouwers hun eene kwijt
schelding van lO of 20 Pet. toestond van hetgeen zij aan de belasting op de 
bieren verschuldigd zijn 20). 

Suiker raffinaderijen 
Het behoeft bijna niet te worden opgemerkt, dat deze als uit den doode 

zijn verrezen. Te Rotterdam en Dordrecht gevestigd, kwijnden zij eerst 
gedurende de laatste jaren, toen de raffinadeurs ten gevolge van het verlies 
van de West-Indische kolonien verpligt waren, de ruwe suiker ten duurste 
in te koopen en dus in de onmogelijkheid gebragt werden om tegen de 
Engelschen te kunnen werken, waar nog bij kwam het verbod van invoer 
van geraffineerde suikers in de aan Frankrijk onderworpen landen, een 
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bezwaar hetgeen insgelijk de tabaks- en karotten a) fabrieken trof; nader
hand echter bij de inlijving in Frankrijk werden zij geheel als het ware 
gesloopt. Van groot belang ondertusschen is deze tak van nijverheid, en 
men moet het niet bij de verzekering laten berusten, dat de welvaart zich 
aanvankelijk hersteld heeft, maar het zal eene wezenlijke bezorgdheid van 
het Gouvemement moeten uitmaken, om voor te komen, dat, door het 
bevorderen van den doorvoer van vreemde geraffineerde suikers, aan onze 
eigene trafieken (geen) nadeel werde toegebracht. 

Waarlijk, hoe meer wij met onze beschouwingen in bijzonderheden 
afdalen, hoe meer wij ons overtuigd houden, dat het transitoir zijne zeer 
zwakke en gevaarlijke zijde heeft voor het belang en den welvaart van het 
trafikerend gedeelte der ingezetenen. 

Zoutkeeten 
De handel in zout is hier te lande altijd zeer levendig en van gewigt 

geweest, getuigen de menigvuldige met Frankrijk en vooral met Portugal, 
vooral zeggen wij met Portugal om het groot belang van de groote visscherij, 
daar het bekend is, dat hetgeen wij van St. Ubes 21) bekwamen, enkel en 
bij uitsluiting tot het kaken van de haring geschikt werd. 

Wij ontvingen dit voor het geheele menschdom zoo heilzaam voort
brengsel uit het rijk der delfstoffen in den natuurlijken staat van zuurheid 
en hadden onze zoutkeeten te baat om het in eenen verbeterden en ver
fijnden staat ten gebruike aan het onze en aan andere volkeren aan te bieden. 
Groot was het vertier van ons gerafineerd zout, en in menigte zijn nog de 
zoutkeeten vooral om Dordrecht voor handen. Maar ook aan Frankrijk 
was het te wijten, dat zij in eenen staat van kwijning vervielen; thans evenwel 
beurden zij het hoofd op, doch ongelukkig treft hen een nieuwe en doode
lijke ramp, daar Z.M. den Koning van Pruissen den invoer in zijne staten 
van gerafineerd zout verboden heeft 22); het is wei zoo dat men daarvan b) 
dit jaar nog de nadeelen niet in alle hare macht ondervonden heeft, omdat er 
voor rekening van de Pruissische regie zware verkoopen gedaan zijn, maar 
het verlies zal dan eerst geheel drukken, wanneer de gradeer machines 23) 

en dus de mogelijkheid om zelve te rafineren meer algemeen in de Pruissische 
staten in werking zullen zijn gebragt. Mogelijk waren hier omtrent vertoo
gen bij de Pruissische regeering te doen, en vooral waarschijnlijk dan met 
vrucht, wanneer aan onze zijde eene vermindering van belasting op den 
invoer van het ijzer uit de Pruissische staten in deze weegschaal van belang 
werd gelegd. Waarlijk, wij moeten hier op de aandacht van het Gouv l 

inroepen, daar de zoutziederij niet alleen op zich zelve van een zoo groot 
belang is, maar in een geheel naauw verband met handel en zeevaart staat. 
Hoe moet het toch niet de scheepsreederijen geducht treffen, wanneer door 
vermindering van debiet van het gerafineerde zout ook de bevrachtingen, 
om het ruwe uit de havens van Frankrijk, Spanje en Portugal aan te voeren, 
aan eene aanmerkelijke vermindering zullen onderhevig zijn. 

a) Hs: karetten. 
b) Hs: daarom. 
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Sacharum Saturn stokerijen 24) 
Deze waren voor de inlijving in Frankrijk zeer bloeijende en gaven groot 

vertier aan verscheidene andere fabrieken, vooral aan de bierazijnmakerijen; 
de belasting op de bierazijn is de groote en voorname oorzaak van derzelver 
verval geweest; daardoor rezen de prijzen boven die der buitenlanders, 
waarvan het gevolg was, dat in plaats van het Sacharum uit te voeren, het 
van buitenland, zeer ten nadeele onzer fabrieken, werd ingevoerd. 

Dit beletsel werd nu weI na 1814 opgeheven, maar ongelukkig door eene 
andere niet minder drukkende last vervangen; wij bedoelen de belasting 
op den bagger turf, terwijl nu wederom die op de bierazijn is ingevoerd bij 
de ordonnancie op de indirecte belastingen. Dit bezwaar zoude echter uit 
den weg te ruimen zijn door de fabriekanten te ontheffen van deze belasting, 
en van den impost op de baggerturf, zijnde de eenige brandspecie, welke 
in deze fabrieken kan gebruikt worden, of door ten minste deze impost 
gelijk te steilen met die op de Friesche steekturf, een soort, in andere fabrie
ken gebruikt wordende en van oneindige mindere qualiteit, dus met mindere 
kosten te bezigen 25); voegde men hier bij, dat de fabriekanten het genot 
mogten hebben van het tabelregt 26), even als andere in het rijk bestaande 
fabrieken, en dus ontheven worden van het te groot bezwaar van 2 percent 
op den uitvoer, dan was er hoop deze tak van nijverheid op te beuren en 
voor eene geheele wegkwijning te bewaren. 

Papier fabrieken 
Of schoon deze eigenlijk bij uitsluiting grootendeels aan den Zaankant 

en in Gelderland voor handen zijn, zoo is er echter sedert eenige jaren een 
alhier in sGravenhage opgerigt, welke sedert 1814 merkelijk is vooruit
gegaan, en de beste hoop oplevert van door binnen- en buitenlandsch 
debiet steeds in eenen bloeyenden staat te zuilen blijven, terwijl de dertien 
papiermolens in de gemeente van Waddinxveen zeer in voorspoed zijn 
toegenomen uit hoofde van het aanmerkelijk debiet in graauw papier 27). 
De duurte der 10mpen echter, uit welke het papier gemaakt wordt, in verge
lijking derzelve buitenlands blijft een bezwaar, zoo weI als de zware belasting 
op het Hollandsch papier in Engeland of Frankrijk. 

Platteel of aardewerk en tegel bakkerijen 
Dat het Engelsehe platteel of aardewerk ten allen tijde boven het onze 

de voorkeur heeft genoten, is eene waarheid, welke niet kan ontkend 
worden. Dit was waarschijnlijk in eene betere eompositie gelegen, weshalve 
wij met genoegen zagen, dat de ijverige nijverheid van den fabriceur 
Piccardt te Delft 28) het middel schijnt gevonden te hebben, om zijn aarde
werk tot eene meerdere volmaaktheid te brengen, en wij kunnen de gelegen
heid dus niet laten voorbijgaan, zonder Uwe Exe. onzen dank te betuigen, 
op onzen voordragt van Z MtI weldadigheid een voorsehot van gelden aan 
dien fabrikeur te hebben verworven, om hem in staat te stellen zijne onder
neming met goed gevolg voort te zetten. Wij zagen dit voorwaar met geen 
gering genoegen, omdat zoo doende er eenige hoop zoude kunnen ontstaan 
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om het Delfsche aardewerk, hetwelk ten allen tijde het in onze Hollandsche 
steden vervaardigde verre heeft achter zich gelaten, eeniger mate tot den 
ouden bloei op te voeren; het is toch uit de geschiedenis van ons fabriek
wezen bekend, dat, bij het afnemen der brouwerijen, men zich met ijver 
op de platteel bakkerij te Delft heeft toegelegd, waardoor na den Munster
schen vrede het Delfsch tot fayence veredelde aardewerk zoo getrokken 
was, dat het in menigte naar de Zuidelijke provincien, naar Spanje, Frank
rijk en Engeland, ja zelfs naar de Oost-Indien, in het eigen tijdperk, dat ons 
vandaar schatten van het beste porcelein toevloeiden, werdt verzonden. 

Wij moeten omtrent deze fabrieken nog aanmerken dat de belasting op 
de turf voor dezelve allerdrukkendst is, en dat het tot derzelver opbeuring 
volstrekt no dig zoude zijn, dezelve belasting te verminderen. 

Pijpenmakerijen 
Derzelver oude bloei is waarlijk opmerkelijk, daar er in de stad van Gouda 

aIleen weI 5000 menschen derzelver bestaan in vonden, terwijl men in 
1750 er 375 pijpen fabrieken telde &), welke aantal zeer is verminderd, 
en men jaar in jaar uit zich daardoor een schat van 12 a 15 tonnen gouds 
vergaderde; de aanvoer van pijp-aarde welke ons van de kanten van Namur 
en vooral over Keulen en Coblentz moet geworden, gaf mede geen gering 
voordeel aan de scheepvaart op Maas en Rijn. De vervoer der pijpen naar 
buiten en vooral naar Oost en West was ongemeen groot, zoodat het bijna 
niet behoeft te worden opgemerkt, dat onder de fransche overheersching 
aan deze fabrieken een doodelijken slag werd toegebragt; zij zijn dus na de 
verlossing merkelijk toegenomen, maar den ouden bloei zullen zij, geloven 
wij, niet ligt bereiken. 

De oorzaken zijn te vinden in bet volstrekt verbod van invoer en zware 
belastingen in vele landen, waardoor er noodwendig eene mindere verzen
ding plaats heeft, meerdere mededinging bij andere natien, vooral bij de 
Duitscbers, sedert men er zich in het Noorden van Duitschland en langs 
de Rijn oever op toegelegd heeft om pijpen te maken, welke wei niet met 
de Goudsche kunnen vergeleken worden, maar dezelve door den minderen 
prijs afbreuk doen. Meschien ook de langdurige duurte van den tabak, 
welke op het rooken invloed heeft gehad, en, daar toch ook kleine oorzaken 
mede werken, het meer doordringend gebruik der sigaren bij vermogender 
standen. Dan nog eene groote oorzaak van bezwaar, voor als nog niet uit 
den weg te ruimen, is gelegen in de gebeurtenissen, gedurende onze leeftijd 
op St. Domingo voorgevallen; naar Frankrijk tocb werden de groove te 
Schoonhoven vervaardigde pijpen in onnoemelijke menigte heenen gezon
den, om van daar naar dat weleer aan het Fransche rijk onderworpen eiland 
te worden overgevoerd, hetgeen nu natuurlijk geheel ophoudt 29). 

Er zijn even wei misschien middelen van opbeuring daar tegen te steIlen, 
bij voorbeeld: 

het strengelijk verbieden (en Burgermeesteren van Gouda deden dit reeds, 

&) Hs: telden. 
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voor ZOO ver de strekking van derzelver gezag zulks gedoogde) van het 
stellen van het goudsche wapen en het merk van ieder fabrikeur op elders 
binnen het rijk vervaardigde pijpen, een misbruik hetwelk zich ongelukkig 
tot in vreemde landen heeft uitgestrekt 30) ; 

het gelijkelijk verbieden van den uitvoer van gereedschappen buiten het 
rijk; 

het krachtdadig tegengaan van het onttrekken van bekwaam werkvolk 
of knechts aan de fabrieken tot welke zij behooren. 

Wij durven niet met zekerheid bepalen of de belasting, welke bevorens 
in de Zuidelijke provincien op de Hollandsche pijpen, en bepaaldelijk te 
Antwerpen, na den jare 1770 drukte, is opgeheven, anders vermeenen wij 
daarop bij deze te mogen aandringen 31). 

Steenbakkerijen 
Langs de rivieren bevinden zich in onze provincie steenbakkerijen, doch 

verre de meeste langs den Bssel; van den Bsselsteen was bevorens de ver
zending naar het oude Staatsvlaanderen zeer groot, omdat de vlaamsche 
steen uit haren aard te zacht gekeurd werd; de harde steen aldaar benoodigd 
trok men dus van den IJssel, terwijl het zachtere soort gebezigd werd voor 
die gebouwen oorspronkelijk daar van opgebouwd. Dat deze steen bakke
rijen onder eene regering als die van Napoleon Buonaparte, toen men aIleen 
aan afbreken, geenzins aan opbouwen denken kon, tot niet liepen, zal weI 
geen betoog behoeven. Na de herstelling schepten zij dus weder adem, 
terwijl eene toevalligheid inminderen, namelijk van die aan de Maas en 
Waal gelegen a), hen meer dan gewoon verzending verschafte. Eene zaak 
is er, welke die fabrieken een voortdurend leven zoude kunnen bijzetten, 
wij meenen bij aldien de directie van den waterstaat door Z.M. gelast 
werd, om bij het aanleggen van Rijkswerken of straatwegen zich mede 
van Bsselsteen en Rijnsteen, welke onder Oestgeest en elders vervaardigd 
wordt, te bedienen, kunnen wij te dien aanzien met volle overtuiging het 
verzoek van Ouderkerk, Capelle aan den Bssel, Oestgeest ondersteunen. 

Trasmolens 
De oude, of ook wei zoogenaamde Dordtsche tras, om Dordrecht en 

ook elders gemalen wordende, leverde een zeer groot voordeel op; hare 
deugdzaarnheid was erkend en door langdurige ondervindingen gewaarborgt, 
van daar dat zij onder anderen tot aIle publieke watervoerende werken 
wordt gebezigd. Sedert werdt hier te lande ingevoerd de te Andemach en 
Keulen gemalen wordende tras, welke, uit hoofde dat zij beter koop kwam 
te staan, bijval yond, en daardoor afbreuk deedt aan de tras-fabrieken 
hier te lande, waaromtrent zich die van Waddinxveen zeer beklagen, daar 
zij door den grooten invoer van Duitsche tras de hoop bijna opgeven, om 
derzelver fabriek te kunnen staande houden. De ergste slag echter werd 
toegebracht door de zoogenaamde kunst cement van Utrecht, vooral 

a) Hier moeten enige woorden zijn uitgevallen. 
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sedert dat er een Koninklijk besluit bestaat, welk deze in het voorregt doet 
treden, zoo lang ten voordeele der oude tras gewerkt hebbende. 32) 

Wij laten ons omtrent de meerdere of rnindere deugdzaarnheid van de 
kunst-cement niet uit en wagen het niet te beslisschen tusschen de theo
retbische kennis der leden van het Instituut en de praktikale kundigheden 
dergenen, die, de ondervinding der tijden te baat nemende, zich luider 
verklaren voor het gebruik der oude tras, maar wij moeten de vrijheid 
nemen Uwe Exc. te doen opmerken dat diergelijke uitsluitende voorregten 
aan nieuwe fabriekanten, ten koste der oude gegeven, der nijverheid zeer 
in den weg staan, en geschapen zijn, om aile veerkracht en ijver weg te 
nemen en uit te dooven. Het is weI zoo, dat de gemaakte bepalingen zich 
niet kunnen uitstrekken tot particulieren, en dat alzoo deze, zoo zij zulks 
verkiezen, de oude tras bij voortduring kunnen gebruiken, maar nadien 
de werken van landswege gemaakt wordende, van zeer groot aanbelang zijn, 
zoo kan het niet dan de oude fabrieken zeer in den weg staan, dat de nieuwe 
aileen de bescherming van het Gouvernement geniet. En ofsch[oon] wij 
niets willen aanroeren hetgeen den schijn zoude hebben als of wij ons 
stellig tegen de nieuwe kunst-cement verklaren wilden, zoo kunnen wij 
toch echter niet nalaten op te merken, dat de Katwijksche en Muidensche 
sluizen, de eerste met oude, de laatste met nieuwe tras gemetzeld, aan het 
onpartijdig oordeel ten aanzien van dit pleit veel te den ken overlaten. 

Het eenige rniddel om de oude trasfabrieken op te beuren is het wegnemen 
der bezwaren; wij kunnen aileen Uwe Exc. daarop attent maken, en moeten 
dan rniddel en einde aan deszelfs welwikkende beradenheid overlaten, 
vooral daar het voor de verzendingen naar de kolonien van een zoo groot 
belang is, dat er eene volkomene vrijheid besta in het kiezen van den tras, 
en het denkbeeld, dat eene enkele fabriek zich zoude moeten vestigen op het 
gesloopte puin der overigen, ons tegen de regelen eener stipte rechtvaardig
heid schijnt in te loopen. 

Loodwitmakerijen 
Het loodwit, bier te lande gefabriceerd wordende, is ten allen tijde zeer 

buitenslands gezocht geweest, vooral in Frankrijk. Des niet tegenstaande 
blijft dat rijk de productie van onze nijverheid bij den invoer met zware 
belastingen drukken, terwijl ook aan deze in getal niet onaanzienlijke 
fabrieken de belasting op den bierazijn, hetwelk als een grondstofvan dezelve 
is aan te merken, zeer in den weg is. 

Zeepziederijen 
De zeep behoort hier te lande geheel te huis, en was in de oudste tijden 

een voorwerp van weelde, der Romeinsche overdaad aangeboden; geen 
wonder dat in een land, waar zoo veele fabrieken zijn, het gebruik van het 
zelve algemeen was, en er dus zeepziederijen in menigte bestonden, zoo dat 
men reeds in 1497 er in Amsterdam op bedacht was, om derzelver werking 
door keuren te wijzigen 33). Deze hebben gebloeid en zijn in bloei vermindert, 
terwijl de toekomst weinig goeds voorspelt; wij hopen echter, dat de be-
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kommering, uit de nieuwe belasting op dit artikel gesproten, bij de uitkomst 
niet zal bevestigd worden. 34) 

Leerlooijerijen 
Groot was derzelver debiet door de verzendingen naar Amerika, Spanje, 

Denemarken, Zweden en Noorwegen; dit heeft zich door veele zamen
loopende omstandigheden niet geheel kunnen herstellen, maar in allen 
geval zoude het aan de welvaart dezer fabrieken zeer bevorderlijk zijn, 
indien men de aanmerkelijke invoer van gemaakt schoen- en laarzenwerk 
uit Engeland en Frankrijk tegen ging; sedert de afschaffing toch van de 
voorvaderlijke instelling der gildens heeft deze invoer zeer ten nadeele 
dezer fabrieken meer en meer veld gewonnen. Hier komt bij, dat de verzen
dingen van ons gefabriceerd leer naar Spanje, de West, Zuid en Noord 
Amerika hebben opgehouden, hebbende men zich in Zuid Amerika op 
deze fabriektak met dat gevolg toegelegd, dat van daar de verzending van 
leer zelfs a) naar herwaards plaats heeft, hetgeen ligt te begrijpen valt, daar 
men aldaar aan de eerste hand is ter bekoming van huiden. 

Het zoude derhalven van belang wezen, dat het invoeren van buiten
landsch leer werd bemoeijelijkt, met uitzondering even wei van gekleurde 
bokken-, geiten-, harten-, schapen- en lamsvellen, welke hier te lande 
weinig gefabriceerd worden. In hoeverre het bezwaren van den uitvoer van 
onbereide huiden, welke veelal tot laarzenschaften gebruikt worden, rnits 
daar door aan andere belangen niet te veel in den weg gesteld werd, een 
rniddel wezen zoude tot opbeuring onzer looijerijen, kan mogelijk een 
onderwerp van nader onderzoek opleveren 35). 

Verwmolens 
Bij den aanvang der herstelling scheenen ooze verwmolens den ouden 

welvaart te zullen hememen, maar dit had men grootendeels te danken aan 
eene bijzondere oorzaak, doordien de molens aan den Rijn en in het 
Bergsche niet konden malen uit hoofde van gebrek aan water, zoo dat 
derwaards het alhier gemalen hout gezonden werd; wij moeten wenschen, 
dat de opheffing der linie tusschen de beiden deelen van het rijk het beletsel 
weg zal nemen, hetwelk door het tarief van 26 Octr 1814 den bloei oozer 
verwerijen was in den weg gelegd 36). 

Verwerijen van wollen manufacturen 
Bij de oudste volken was de wolbereiding eene behoefte, en voor ons de 

eer bewaard, om dezelve tot eene zekere volmaaktheid te brengen; uit de 
handen der weyers en voIders gaat zij naar onze verwerij, en het behoefde 
slechts herinnerd te worden, hoezeer deze fabrieken bloeiden tot aan het 
vernielend tijdstip der vereeniging met Frankrijk. Sedert 1814 plukten 
Rotterdam en Leijden in dat opzigt de weldadige vruchten der verbeterde 
orde van zaken en tot zoo hoogen trap van welvaart zijn deze fabrieken 

&) Hs: zelf. 
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sedert opgeklommen, dat men er schier over verbaasd moet staan. Zij hebben 
niets ter aanmoediging noodig dan eenen voortdurenden onbelemmerden 
handel, waar door voor het vervolg het groot vertier zoo binnen als buiten
lands kan bewaard blijven. 

Laken-fabrieken 
Deze zijn voorwaar de oudste welke hier te lande zijn bekend geweest: 

tegen het einde der 12" eeuw bestond er al een gilde van lakenkoopers te 
Dordrecht 37) en in het begin der 15e eeuw was het zoogenaamde Delfsche 
puik reeds een spreekwoord geworden, terwijl de lakenhal aldaar te klein 
was, om er aIle de voortbrengselen onzer fabrieken, die derwaards aan
gebragt werden, te bevatten, en reeds te Leijden in 1363 de eerste keuren 
op dezen tak van welvaart gemaakt werden 38). Men vondt het jaar van 
1698 opgeteekend als dat, in hetwelk de grootste bloei derzelver fabrieken 
aldaar plaats had; sedert nam de vermindering eenen aanvang en ging 
na het eerste vierde deel der afgelopene eeuw trapsgewijze voort, tot op 
onzen tijd. 

Het kleeden van de militairen met inlandsch laken; dat uit te strekken 
tot de marine, godshuizen enz. kan van veel nut zijn, om de zich sedert 1814 
eeniger mate opbeurende laken-fabrieken de behulpzame hand te bieden 39), 
terwijl de herlevende handel op de Levant en meerdere aanvraag in de 
Oost-Indien haar eene weldadige ommekeer ten besten in den achterlijke 
stand, waar in zij zich bevinden a), kan verschaffen. 

Daar wij bij de laken fabrieken Leijden op den voorgrond plaatzen, 
zoo moeten wij bij deze gelegenheid opmerken, dat er in deze provincie 
zich geene stad zoo rijk in fabrieken als deze bevindt, waar onder er zijn 
die tamelijk bloeijen, zoo als de grijn fabriek, de deken-, saijet- en wolle
garen fabrieken, de fabrieken van vachten-blotterijen, zeemtouwerijen en 
leerberijderijen, terwijl andere daar en tegen zoo als die van mutsen, kousen, 
lint, tapijten, passementmakerijen in eenen geheel kwijnenden staat zijn, 
en het fabriekwezen binnen die stad in het algemeen opbeuring en aan
moediging behoeft, ten welken aanzien wij vooral aan den aandacht van 
Uwe Excellentie aanbevelen de vlasdook fabriek, zoo geheel geschikt tot 
eene kweekschool voor goode weyers, als tot onderhoud der oudere werks
lieden welke daardoor, zoolang hunne krachten het maar immer toelieten, 
een bestaan zouden vinden. 

Wij zullen het niet wagen in deze de wijsheid van het Gouvemement 
vooruit te lopen, overtuigd, dat het zelve de beste middelen zal weten te 
beramen om deze belangrijke stad in het streven naar meerdere bloei en 
welvaart de weldadige hand te bieden. 

Goud- en zilverwerken 
Van de oudste tijden af zijn onze goud- en zilversmederijen in groote 

vermaardheid geweest, waartoe men zich alleen voor den geest te brengen 

. a) Hs: bevonden. 
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heeft de vermaarde altaar tafel, door de gemalin van Dirk de 2e aan de 
abdij van Egmond in de lie eeuw vereerd, en het door haren zoon aan den 
aartsbisschop van Trier geschonkene goud- en zilverwerk 40). Ten allen 
tijde zijn vervolgens de goud- en zilverwerkfabrieken hier te lande in bloei 
geweest, en nog zijn zij vooral te Schoonhoven, waar zij zich in grote 
menigte bevinden, voor nieuwen bloei vatbaar. Ais een bezwaar, hetwelk 
onzes achtens zeer ligt uit den weg te ruimen is, moeten wij Uwe Exe. 
opgeven het ons van daar toegekomen beklag, dat men een bureau van 
waarborg mist, en de werkmeesters alzoo verpligt zijn hunne gefabriceerde 
goederen naar Utrecht op te zenden, waaruit oponthoud geboren wordt, 
hetgeen hen belet dezelve tijdig op den bestemden tijd af te leveren; terwijl 
het daarenboven aan de eigenaars kosten veroorzaakt, en hen in de nood
zakelijkheid brengt om hunne kostbaarheden aan kneehts als anderzins 
toe te vertrouwen. Ret kan buitendien, zoo wij vermeenen, geen nadeel aan 
srijks sehatkist toebrengen, bij aldien een zoodanig bureau te Schoonhoven 
gevestigd werd, te meer daar men bereekent, dat in dat geval de perceptie, 
welke nuf7000 zal bedragen, voor vermeerdering vatbaar wezen zoude 41). 

Nog moeten wij Uwe Exc. te dezen aanzien doen opmerken, dat de ver
ordeningen, welke ten aanzien van dit bedrijf worden voorgeschreven 42), 
verschillend worden uitgelegd, waarvan het gevolg is, dat goederen, welke 
op het eene bureau aIle formaliteiten had den ondergaan, door geemployeer
den van een ander bureau onder verschillende voorgevens zijn aangehouden, 
waardoor voor de belanghebbenden zeer nadeelige vertragingen zijn ont
staan. Ook aan dit bezwaar vleyen wij ons dat gereedelijk zal kunnen tege
moet gekomen worden, hetgeen des te wenschelijker zoude zijn, daar het 
grootste gedeelte der inwoners van Schoonhoven derzelver bestaan uit dat 
bedrijf hebben. 

Wij zouden nog eene menigte van onderseheidene fabrieken, trafieken 
en bedrijven kunnen optellen, en ordenlijk voorzien, maar daar op de hierbij 
gevoegde tabel 43) dezelve alleen zonder onderscheid gebragt zijn, willen 
wij den aandacht van Uwe Excellentie liever op de nog overige voorwerpen 
van belang bepalen, overtuigd, dat hetgeen door ons opgemerkt is, genoeg
zaam wezen zal, om haar met de gesteldheid van zaken bekend te maken; 
terwijl wij hetgeen verbetering, opbeuring of tegemoetkoming behoeft, 
hetgeen dienen kon, om bestaande bezwaren uit den weg te ruimen, met 
volle gerustheid aan het welwikkend oordeel van Uwe Exc. en deszelfs 
ijverige bezorgdheid voor deze aangelegenheden, de bestanddeelen van 
ons nationaal welzijn, kunnen toevertrouwen. 

Ad C VISSCHERUEN. Vier onderscheidene soorten van visscherijen ver-
dienen den aandacht van het Gouvernement, als: 

a. De groote of haring visscherij 
b. De kleine of groenlandsche en Straatdavids visscherij 
c. De visscherij van kabeljauw, zoute en versche visch 
d. De visscherij van binnenlandsche rivieren en wateren. 
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a. De haringvisscherij wordt met regt de groote genaamd, en werd ten 
allen tijde als eene goudmijn voor den staat beschouwd, hetgeen ons bij 
deze denken doet aan het getuigenis van het plegtig gezantschap, in den 
jare 1610 aan Jacob den len gezonden, waaruit wij lezen, dat destijds deze 
visscherijen aan 2000 zeelieden en 4000 a) andere ingezetenen het bestaan 
verschafte 44), hetgeen voorwaar geene verwondering baren kan, als men 
nagaat, en het groot getal van haringbuizen dat werd uitgerust, en hetgeen 
er vereischt wordt, om eene ton haring te koop te kunnen aanbieden: 
kuypers hout, het zout, de hennep, het scheepstimmerhout, zeildoek, en 
wat niet meer, behoeft men, hetwelk door handel en fabrieken geleverd 
wordt; terwijl de werkzaamheden der visschers de handen van deze alleen 
onledig houden, waarbij eindelijk moet gevoegd worden het onberekenbaar 
voordeel, dat aan den lande zelf daardoor wordt aangebragt, als men nagaat, 
dat sedert den jare 1622 van elke ton haring en zoute visch eene gulden 
werd opgebragt. 

De voortreffelijkheid van den Hollandschen haring, waarvan het geheim 
in het kaken van denzelven zooals nergens bestaat, is algemeen erkend en 
vandaar die uitgebreide verzending, welke pleegt te geschieden. Het kan 
dus niet dan als zeer natuurlijk in den aard der zaak gelegen beschouwd 
worden, dat de geheele bezorgdheid van den Souverein in der tijd zich tot 
het behartigen van de belangen van dezen tak van welvaart werkzaam 
betoonde, gelijk de ordonnantien van Karel den 5e, Philippus de 2e en 
die der Staten kunnen doen zien, bij welke den tijd van het uitwerpen der 
netten geregeld, den aard en de grootte der tonnen bepaald, het visschen op 
welke plaatsen aI, op welke niet, vastgesteld wordt, en waarbij wederom 
wordt verboden het mengen van Noordsche onder hier te lande gekaakte 
haring, het uitvoeren van tonnen of roode hoepen, zoo zeer tot derzelver 
vervaardiging benoodigd, van vischtuig, en al hetgeen tot den haring vangst 
behoort, het dienst nemen van visschers en schippers bij andere mogend
heden, alle wetten en bepalingen, van welke wij daarom gewagen omdat 
het van het grootste belang is, dat dezelve in aIle haar macht gehandhaafd 
blijven. Hieraan toch hechteden onze voorouders zoo veel waarde, dat zij 
tot het toezien, dat er geen overtreding plaats had, expresselijk eene autoriteit 
hadden daargesteld, bekend onder den titel van Commissarissen van groote 
visscherij, en of dit niet genoeg ware, zoo werd in den jare 1750, toen men 
in Engeland eene haringvaartsmaatschappij, door het parlement geoctro
ijeerd, oprigte, onder anderen niet alleen de vrijdom van inkomende b) 
regten op den haring bevestigd, maar ook op die van den uitgaande ver
leend, en in 1775 aan elk schip, dat ter haring voer, eene premie van f 500 
uit 'slands kas werd toegezegd, en de godshuizen en andere publieke 
gestichten het gebruik der haring gedurende eenige maanden aanbevolen 45). 
Wij doen daarom ook van ganscher harte hulde aan de vaderlijke gezind
heid des Konings, die, door dezelfde beweeggronden geleid, zich in het 
verleenen van prernien even rnilddadig betoond heeft 46). 

a) Hs: 40 nu. b) Hs: uitkomende. 
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Uit dit zoo kort mogelijk zamen getrokken overzigt zal Uwe Excellentie 
ontwaren, dat de haring visscherij en ten top van bloei is geweest en door 
zamenloopende omstandigheden haar tijdperk van afneming gehad heeft, 
welke in een geheel verval is ontaard, toen dezen gezegende lande onder 
de ijseren schepter van Napoleon moesten bukken. 

Maar welke is tegenwoordig haar staat? Welke zijn de vooruitzigten? 
Zij beurde al dadelijk na de gelukkige verandering van zaken het hoofd 
op, daar Vlaardingen en Maassluis als om strijd zich beijverden om schepen 
ter haring vaart uitte zenden, en was in de laatste plaats de versche haring 
visscherij, welke een andere tak is dan de zout haring visscherij, min voor
deelig door de ontzettende hoeveelheid haring, welke op de Zeeuwsche 
stromen gevangen zijn, zij had in het naburig Scheveningen een gunstig 
aanzien, nadien aldaar in het afgelopen jaar de versche haring met 15 
schepen van daar is gevangen, welke 1.200.000 stuks hebben aangebragt, 
die binnen de provincie naar Zeeland en Braband, en zelfs in tonnen gepakt 
naar Duitschland verzonden zijn. De vooruitzigten zijn en blijven gunstig; 
de oude wetten en bepalingen, omtrent hetgeen de haring vangst betreft, 
te handhaven is het eenige waarop wij bij deze behoeven aan te dringen. 

b. De kleine 0/ Groenlandsche visscherij 
Van zeer groot belang is ook deze visscherij op den walvisch in de Noord

zee, daar een enkele walvisch gemeenlijk gerekend wordt van 70 tot 100 ton 
spek te verschaffen hetwelk tot traan versmolten wordt, gevende de ton 
aIleen zes vaten traan, en de kop zoo veel als genoeg is, om deze groote 
hoeveelheid te verbeteren en tot eene zekere volkomenheid te brengen. 
Van hier den bloei onzer traankokerijen, welke begon na het afbreken der 
Spitsberger hutten, toen men ophieldt op de plaats zelve de traan te koken 
en het spek, in stukken gesmaldeeld en in vaten gelegd, naar herwaards 
voerde, terwijl de lijnbanen, blokmakerijen, kuijperswinkels en andere in 
denzelfden voorspoed deelden, hetgeen gereedelijk valt na te gaan, wanneer 
men opmerkt, dat er jaren geweest zijn, dat men weI 220 a 250 schepen 
ter walvischvangst uitstevende. Dan dit was aIleen in de jaren van den 
grootsten voorspoed, daar bereids volgens eene daar van in 1738 gemaakte 
tabel toen slechts 122 schepen naar Groenland en 24 naar Straat Davids 
zeilden, terwijl in 1794 het getal der eersten aIleen 55, dat der laatste slechts 
drie bedroeg, en te Dordrecht aIleen de uitrusting in eene eeuw van 16 tot 
3 schepen verviel. 

Deze visscherij, op welke wij naar het oordeel der geachtste publicatien 
volgens het regt der volkeren een volkomen aanspraak hadden, kon haar 
standpunt niet behouden door den naijver der Deenen, Zweden en Engel
schen, schoon die in de Golf van St Laurent in Noord Amerika, waar zij 
met oneindig meer voordeel door vele zarnenloopende omstandigheden 
kan uitgeoeffend worden, en welke geheel in de handen der laatstgen. 
natie is, de onze de meeste afbreuk deedt; vandaar het progressive verval, 
terwijl aan de jongste omstandigheden aIleen de doodsteek, welke haar 
trof, is toe te schrijven. 
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Er is alle hoop, dat, bij meer en meer verbeterende ornstandigheden, 
deze bron van voordeel zich weder op nieuw zal openen, en wij vermeenen 
geene ontijdige aanzoekers te zuilen zijn, wanneer wij de werkdadige hulp 
van het Gouvernement voor hen, die zich in ondernemingen van dezen 
aard willen inlaten, met gepasten aandrang inroepen. 

Men vergunne ons het volgende in bedenking te geven. Op het voetspoor 
van het bepaalde bij resolutie van 15 April 1645 47), zoude Z.M. deze 
visscherij in Hoogstdeszelfs bijzondere bescherming kunnen nemen. Er 
zoude dienvolgens behooren verboden te worden: 

1°. tonnen, sloepen, vischwant, en andere gereedschappen, tot deze 
visscherij behoorende, uit te voeren, of aan buitenlanders te verkopen; 

2°. het uitrusten van schepen bier te lande voor deze vaart, ten behoeve 
van andere natien; 

3°. het brengen van ladingen van gevangen visch, traan of eenig gedeelte 
van dien uit zee in vreemde havens. 

Er zoude voortaan aile commandeurs, harponiers en sloeproeijers 
ernstig op zware straffen het regt moe ten worden ontzegd om zich tot 
vreemden dienst te laten verleiden 48). 

c. De visscherij van kabeljauw en zoute en versche visch. 
Of schoon de kabeljauw eigenlijk op de banken van Terreneuve te huis 

hoort, van waar dan ook deze visscherij den naam weI eens van Terre 
Neufsche visscherij draagt, zoo is de drukke vaart op het vangen van den 
zelven eigenlijk naar de Noordzee gerigt, waarom wij dan ook vinden aange
teekend, dat in de tijden van onzen voorspoed weI 150 schepen op den 
kabeljauw vangst daar henen worden uitgerust. 

Deze visscherij had haren zetel te Vlaardingen en Maassluis en is waarlijk 
van zeer groot belang, al was het maar om het veelvuldig gebruik, waar 
toe de visch dient, hetgeen al zeer vroeg bij onze natie moet erkend geweest 
zijn, daar somrnigen het zouten en droogen van dezen visch voor eenen nog 
anderen tak van handel dan van den haring houden; en waarlijk het is 
opmerkelijk van hoe veel nut zij ons is: versch gegeten toch, draagt zij haar 
oorspronkelijken naam, op zee in tonnen gezouten heet zij aberdaan of 
zoute visch, gedroogd erlangt zij dien van stokvisch, voor het scheepsvolk 
zoo onontbeerlijk, terwijl de zoute visch, afgezonden naar Braband, waar 
zij eene hoofd behoefte is, zeer aanmerkelijke voordeelen den ondememeren 
aanbragt. 

Met een deelnemend genoegen vinden wij ons dus uit ingekomene 
berigten verzekerd, dat deze visscherij aan het herleven is en zich aile hoop 
voor meerdere bloei in het vervolg opdoet. 

De visscherijen naar verschen visch gescbieden het geheele jaar door 
in de Noordzee, verschaften eenstijds een ruim bestaan aan de menigte 
onzer zeedorpen, en bragten ook het hare toe tot den algemeenen welvaart, 
daar zij een aanmerkelijk inkomen bezorgden aan verscheide fabrieken en 
handwerken. Wij zagen weI uit somrnige berigten als uit die van Pernis en 
Zwartewaal, dat dezelve eenigermate zich scheenen op te beuren, maar het 
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zij verre dat dit algemeen zoude zijn, daar er vele beletzelen den gewensch
ten bloei in den weg staan; als daar zijn: 

de meerdere kosten tot aanbouw, uitrusting en onderhoud van visch
schuiten; de duurte der levensmiddelen, van nadeelige invloed op de con
sumtie der aangebragt wordende versche visch; minder debouche, onder 
anderen veroorzaakt door het meer en meer toenemende gebruik der op 
de Zeeuwsche stromen gevangen wordende panharing, welke spoedig 
bederft, en bedorven gebruikt wordende, nadeelig voor de gezondheid 
bevonden wordt; het ingeslopen misbruik der zoogenaamde zoodvisch, 
eene belasting, mogen wij ons zoo zeer uitdrukken, welke stuurlieden en 
bootsgezellen op de reders gelegd hebben om zich te dekken tegen de nadee
len voor hen ook uit de vermeerdering van lasten spruitende, waar tegen 
wij vermeenen, dat door vernieuwde reglementen zoude kunnen voorzien 
worden. 

Deze beletzelen en zwarigheden in wezenlijkheid bestaande, moesten 
dus van nadeeligen invloed zijn op de visscherijen der kusten, daar tegen 
heeft men destijds &) gepoogd middelen te beramen om zoo het geheel 
verval der rederijen voor te komen, en meende dje gevonden te hebben en 
zich meer en meer op de steurharing- en bokking vangst toe te leggen. 
Deze verwachting werd ongelukkig teleurgesteld door de bepalingen met 
opzigt tot de steurharing- of bokkingvangst en vooral ook door de impost 
op het zout voor den visch, die gedroogdt wordt. Waar nog bijgevoegd 
kan worden, dat de versche vischvangst langs de kusten niet zoo onmiddellijk 
door het Gouvernement wordt ter harte genomen, als derzelver belang 
schijnt te vorderen. 

Ter onzer tafel is gebragt eene nota bij welke deze bezwaren worden ont
wikkeld en betoogd 49). Wij hebben dezelve van belang genoeg gekeurd, 
om ze als een bijlage bij dit ons berigt te voegen, ten einde Uwe Excellentie 
alzoo in deszelfs vrijheid de daar in vervatte gronden en de aangewezen 
middelen van redres zoude kunnen oordeelen, om daarvan in het algemeen 
aan Z.M. aan te bieden overzigt dat gebruik te maken, het welk Uwe 
Exc. zal meenen te behooren. 

d. Visscherij in de binnenlandsche rivieren. 
Onder deze komen voornamelijk in aanmerking de zalm visscherijen in 

de rivieren de Lek, de Merwede en Oude Maas als mede op het Bergsche 
veld 50). Deze was in oude tijden ten toppunt van bloei gestegen, doch is 
laag, zeer laag gevallen; vele oorzaken lopen daar toe te zamen. Ret is 
bekend, dat dit verval bereids in 1785 den aandacht der verdienstelijke 
maatschappij van den Oeconomischen tak naar zich heeft getrokken, 
welke dan ook des tijds eene prijsvraag heeft uitgeschreven 51), om de 
oorzaak van de zoo zigtbare vermindering der zalmen op te sporen. Wij 
hebben deze zaak van zoo groot belang gekeurd, dat wij gemeend hebben, 
dat vraagstuk tot een onderwerp eenes bijzonderen onderzoeks te moeten 

a) Hs: des. 
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stellen; zoodra wij in staat zullen wezen, dien aangaande tot resultaten te 
komen, zullen wij de eer hebben de vruchten van dat onderzoek onder het 
oog van Uwe Exc. te brengen 52). 

Om niet van andere visch soorten te spreken, zoo leveren ons Lek en 
Merwede nog op eene soort van visch, prikken genaamd, welke tot aas 
strekken voor de kabeljaauwen en als zoodanig een voorwerp van aanzien
lijken uitvoer naar Engeland opleveren. 

Wij mer ken bij deze aan, dat het van belang is, voor de verbetering der 
visscherijen in de rivieren en binnenwateren, dat de oude plakaten, welke 
waken tegen het visschen in de verboden of paai-tijd, zoo weI als die, welke 
de grootte en wijdte a) van de mazen der netten en van het vischwand 
bepalen, worden gehandhaafd; door het eerste wordt zeer veel visch in 
de geboorte gesmoord, en door de nauwte der laatsten de kleine visch 
opgevangen, en tot aas gebruikt 53) . 

Het uitroeijen der schollevaars, welke zich tusschen Dordrecht en Geer
truidenberg bevinden, en veel visch verslinden, zoude mede aanmerkelijk 
toebrengen tot het verbeteren der visscherijen. 

ad D. TURFVEENDERIJEN, HOUTTEELT, etca etca. 
Dat er in Holland eene menigte van veengronden zijn, weet ieder, die 

met de phijsike gesteldheid onzer provincie bekend is, en het groot aantal 
dorpen, welke derzelver benarning van veen ontleenen, staaft dit ten volle. 
Uit die veengronden zijn wij gewoon onzen turf te bereiden; zoodat dit 
voortbrengsel van onzen grond, 'uit verstorvene planten en gewassen tot 
eene verrotte aarde gevormd, en uit de overgeblevene zoutdeelen, vermengd 
met andere rnineralen stoifen, de noodige ontvlambaarheid bekomen 
hebbende, eigenlijk tot nietsbeter nut is dan om ten brandstof te 
strekken. 

De baggering, steking en toebereiding van deze turf verschaft aan zeer 
vele menschen bestaan en levens onderhoud, en de handel welke daar in 
voormaals gedreven werd, was zeer aanmerkelijk, zoo dat in het laatst 
der 16e eeuw honderde schepen voor de buitenlanders daar mede beladen 
werden, en dat de tol op dien uitvoer aIleen te Gouda voor 3000 ducaten 
verpacht werd; voegt men hier bij het geheele inwendige vertier, dan kan 
men zeer ligt den ouden bloei dier handteering beoordelen. Wij bedoelen 
hier alleen den veenturf, daar die van koernist afgestoken, en met verrot 
hooi, stroo en riet vermengd, en bekend onder den naam van schokken en 
pluggen, vooral in onze provincie naauwlijks der opmerking waardig is. 

Het is er zeer verre vandaan, dat de veenderijen in eenen bloeijenden 
staat zouden zijn; uit aile de bij ons ingewonnen rapporten toch bespeuren 
wij, dat zij over het algemeen in eene afnemende gesteldheid zijn, zoo dat, 
door het opruimen der beste veenlanden, men reeds, onder anderen onder 
Pijnacker, gebruik heeft moeten maken van veenlanden van rnindere 
qualiteit, terwijl zij onder den Leidschendam zoodanig zijn verminderd, 

a) Hs: grootste en wijdste. 
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dat de verveening er in eene zeer kleine mate moet uitgeoeffend worden, 
waardoor de eigenaars de wins ten niet kunnen genieten, welke bij eene 
gewone verveening door de ondernemers genoten worden. Dit is mede 
het geval met die van Reeuwijk, waar de Ianden grootendeeis zijn uitge
veend, en die zich over den slag, aan de zoogenaamde waarborgs-penningen, 
over welke wij meer dan eens zijne Exc. den Minister van den Waterstaat 
onderhielden, door de tiercering toegebragt, als eene der oorzaken van 
hunnen ongunstigen toestand krachtig beklagen 54). Aller klagt echter 
verheft zich eenparig tegen den nieuwen impost op den turf, welke vijfmaal 
die op de steenkolen overtreft 55). 

Wij voor ons, deze klagten ter kennisse van Uwe Exc. brengende, zijn 
eeniger mate huiverig ons gevoelen over de aanmoediging, aan de veende
rijen te geven, voor te dragen, daar het bij ons altijd een vraagstuk blijft, 
hetwelk weI eene bijzondere behandeling zoude verdienen, of het bestaan 
der veenderijen eene al of niet wenschelijk zaak zij, vooral in een land van 
eene zoo kleine uitgestrektheid, en zoo geheel met water ais doorsneden, 
zoo dat, daar bij gevoegd wordende de menigvuldige zich in Holland 
bevindende plassen van meerder en mindere grootte welke de uitgeveende 
landen overdekken, men zonder vergrooting zeggen kan, dat een vierde 
deel van ons gewest uit water bestaat. 

Wij gevoelen, dat wij dit belangrijk punt bij deze niet kunnen behandelen, 
en willen des liever niets dan te weinig zeggen, te meer daar er zich waar
scbijnlijk weI gelegenheid zal opdoen, om bij eene nadere gelegenheid 
bier op terug te komen, verzoekende wij Uwe Exc. intusschen bier bij te 
willen opmerken, dat wij bier geenzins de hooge veenen bedoelen, als welke 
naderhand goed land opleveren, maar de lagere welke in waterpoelen, 
na de uitveening, veranderen. 

Hout-gewassen 
Deze zijn in Holland minder dan in andere landen, nadien het land 

doorgaans te laag is, om er opgaand hout op te zetten of te kostbaar om 
er hakhout met genoegzaam voordeel in te planten. De cultuur van het 
zelve kan echter zeer belangrijk geacht worden, daar ook in deze provincie 
zeer vele duinen zijn, waarop het hout blijkens genomene proeven weelig 
tiert, en het zoude inderdaad der moeite waardig zijn, dat het defricheren 
der hei- en duingronden welke zoo menigvuldig zijn op de anders niet 
groote oppervlakte van het terrein der Noordel. provincien beproefd 
wierden. Wij weten weI, dat men over het al of niet wenschelijke daarvan, 
of liever over de mogelijkheid van het met voordeel te doen, getwist heeft, 
maar in eene zaak van dat gewigt zouden wij het weI der moeite waardig 
keuren, eenige proeven te nemen en van landswege het zij door voorschot
ten het zij door premien of vrijdommen, ondernemingen van dezen aard 
uit te lokken en te begunstigen, te meer daar wij in de daad voor onze 
behoefte te weinig hout hebben; dan dit belet evenwel niet, dat wij waarde 
hechten kunnen aan het hout, dat de natuur ons geschonken heeft, al zijn 
wij dan niet zoo mild bedeeld geworden als andere natien. 



EEN RAPPORT OVER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND VAN ZUID-HOLLAND 133 

Wij hebben toch opgaande willigen uit welke klompen, hoosblokken a) 
en kaas-tobben worden vervaardigd, waartoe zich de fabrieken te Boskoop 
en te Waddinxveen hebben gevestigd. 

Enzenhout, hetwelk meest in gronden geteeld wordt, te laag ter beschou
wing gelegen en welke ook tot gronden aangelegen worden b). De els wordt 
gebruikt, tot genoegzame dikte gekomen, voor pompen welke men daar 
van boort, ook weI tot palen voor waterwerken en eindelijk, even als het 
beuken en eiken hakhout, hetwelk aIleen in zandgronden groeit, tot brand
hout. 

Vruchtbomen. Van deze legt men een kweektuin in het Viaansche bosch 
aan, doch de grootste en voornaamste bevind zich te Boskoop, terwijl de 
voornaamste boomgaarden voor appelen en peeren langs <den IJssel> van 
Gouda tot Ouderwater, langs de Lek en in het land van Vianen zich opdoon; 
hebbende zich in vroegere tijden de streken van en om Gouda vooral door 
hare uitnemende boomvruchten onderscheiden, terwijl in die oude tijden 
de kersen zoo algemeen en bijna overdadig groeiden, vindende men het als 
een bijzonderheid in onze oude geschiedschrijveren aangeteekend, dat men 
op Meidag gewoon was den graven niet aardbezien maar ook Mei kersen, 
zonder behulp van trek- of stookkassen verkregen, voor te zetten 56). 

Dat de aankweking vooral der boomgaarden van appelen en peeren zelf 
voor den handel van belang is, kan men gereedelijk nagaan, als men op
merkt hoeveele appelen de Engelschen aileen voor het bereiden van hunnen 
cider drank zoude behoeven, bij aldien in Engeland onze appelen rninder 
bezwaard waren, en dus komt deze cultuur ons de belangstelling van het 
Gouvernt mede overwaardig voor. 

Wilgen hakhout groeit in onze provincie in menigte en levert ons het zoo 
vele aangelegenheid voor de dijk- en rivierwerken b). Het wordt grootendeels 
geteeld in den verdronken waard van Zuid Holland 57), maar vooral op de 
uiterwaarden of gronden van den Alblasserwaard, welke te gelijk met den 
Krimpenerwaard ons het zoo belangrijk hoephout opleveren. 

Het hoephout en de daar uitspruitende hoop negotie verdient weI, dat 
wij er den aandacht van Uwe Exc. met ernst op bepalen, te meer daar een 
groot aantal gegoede ingezetenen en de inwoners van geheele streken er 
of zeer groot belang bij hebben, of er hun bestaan uit erlangen moeten. 
OUdtijds was deze handel in eenen onafgebroken staat van welvaart; 
dezelve liep te niet, toen onder de overheersching alles te gronde ging. 
Bij de gelukkige ommekeer van zaken scheen een geheel herstel te zullen 
opdagen, en men plukte daar reeds bij aanvang de vruchten van, toen deze 
uitzigten werden te leur gesteld door het verbod van uitvoer van hoepen 
in het algemeen; die van het zoogenaamde roode soort toch trouwens was 
bij de oude plakaten verboden, ten einde haring visscherij ten allen tijde 
van bekwame tonnen, waar toe dit soort het best geschikt is, zoude kunnen 
voorzien worden. Nimmer echter, en wij verzooken Uwe Exc. hier bepaal
delijk te letten, het weerdenhout 58). 

a) Hs: hootsblokken. b) De zin is corrupt. 
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Welke mooten nu de gevolgen zijn van het verbieden van den uitvoor van 
hoopen: het wegzinken van het bestaan van duizenden, en het geheel verval 
van onze gronden, uit welke zij getrokken worden, want als men aileen 
let op den afvoor, welke van dezelve hoepen naar Oost en West plaats had, 
om niet van Engeland, Hamburg, Denemarken en Zweden en Frankrijk 
te spreken, kan men het belang van dit artikel gereedelijk bezeffen, daar 
het toch van zelve spreekt, dat wij binnenslands met geene mogelijkheid de 
menigte der hoepen, welke hier gemaakt worden, kunnen slijten. 

En dat wij hier niet bij vergrooting spreken bewijst onder anderen, dat 
onder Berg Ambacht aileen omtrent 100 morgen griend land van willige en 
weerde hout, (bet welk om de vier jaren gehakt en het meest tot hoepels 
gemaakt wordt) minder beteeld zijn dan in de jaren van volkomene vrijheid 
te dezen aanzien. Door het verbod moeten de hoepen zoodanig in prijs 
minderen, dat de grienden te naauwer nood der zelver lasten kunnen op
brengen, en dus voor de eigenaren aile wezenlijke waarde verliezen, en 
het alzoo geschapen staat, dat de griendenteelt te Dordrecht en in de 
omstreken dier stad geheel zal bedorven worden, waarvan men zich een 
juist denkbeeld kan maken als men weet, dat bij vrijen uitvoer de morgen 
bij verpachting gebragt zijn tot f 30, f 40,./ 48, terwijl zij thans maar f 15 
3J 16 kunnen gelden; gelijk ook onder het zoo even gem. Bergambacht die, 
aan de domeinen van den lande behorende, niet boven de f 7: hebben kunnen 
gelden en dus zijn opgehouden. Het is dus klaarblijkelijk, dat hierdoor aan 
de eigenaars, aan de vroogere pachters, aan de hoepen makerijen en koop
lieden in dit yak een onherstelbaar verlies wordt aangebragt, en een zoo 
veel vreemd geld opleverende handel geheel wordt bedorven. 

Uit veele voorbeelden van het nadeelige voor den ambachtsman, uit dezen 
staat van zaken geboren wordende, zuilen wij er slechts een als een proeve, 
om daar na te oordelen, onder de oogen van Uwe Exc. brengen. Te Har
dinxveld was na 1814 een nieuw leven voor aIle standen ontstaan, zoo dat 
reeds in 1815 meer dan 150 personen met het hoepen maken hun bestaan 
vonden. Welnu het noodlottige verbod komt, en nu kunnen geene veertig 
menschen het brood voor zich en de hwrue winnen, terwijl dit gering getal 
meer en meer staat te verminderen. Is het dan te verwonderen, dat aller 
begeerte zich uitstrekt naar vrijen uitvoer van hoepels, zoo als zulks 
bepaald was bij placaat van de Staten Generaal van 18 Juni 1755? 59) 

En dat dit insgelijks de hartelijke wensch is der eigenaren der gronden valt 
natuurlijk mede onder den aandacht, daar het te voorzien staat, dat zij, 
bij aldien dit verbod blijft werken, voortaan derzelver binnen dijks gelegene 
grienden slechts met weinig voordeel opleverend elzenhout zullen kunnen 
beplanten. 

Wij herhalen het, deze bezwaren tegen het verbod zijn zoo gewigtig en 
zoo in het oog lopende, dat wij, door ernstig op redres in dezen aan te 
dringen, slechts de tolken zijn van den hartelijksten wensch van duizenden 
der ingezetenen en alzoo vermeenen geene nadere drangmiddelen te behoe
yen, om deze zaak aan de geheele bezorgdheid van Uwe Exc. op het sterkste 
aan te bevelen, te meer, daar er in waarheid, zoo het ons voorkomt, geene 
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de minste redenen bestaan, welke doen vermoeden, dat er uit dit verbod 
eenig voordeel zoude kunnen geboren worden. 

Terwijl wij dit doen, mogen wij geenszins eene andere klaagstem, welke 
zich in een ander oord der provincie tegen zekere bepaling van de wet op de 
convoijen en licenten verheft, in den boezem smoren. Wij bedoelen het 
beklag van de stad Maassluis, door dezelve onder het onvrije territoir 
gesteld, waar door de navigatie zich aanmerkelijk belemmerd vindt, en 
waaruit eene verlegging van handel kan geboren worden, vooral daar de 
handel huizen niet zoo bepaaldelijk aan de stad verbonden zijn, of zij kunnen 
zich van dezelve losmaken en elders vestigen. Wanneer men nu nagaat, dat 
de handel in die stad zeer uitgebreid is, dat er zelf een huis bestaat, het 
welk aIleen negentig schepen in gedurige beweging houdt, waar van een 
gedeelte des zomers ter haring vangst wordt uitgezonden 60); wanneer 
men voorts opmerkt, dat de zeehandelaars zich ook met ijver op de vis
scherij toeleggen, derzelver schepen daar aan gedeeltelijk dienstbaar maken, 
dan valt het besluit ligt op te maken, dat bij verlegging van handel, Maassluis 
aan een gewis bederf ten prijs gegeven wordt, en aan handel en visscherij 
beiden een doodsteek wordt toegebragt. 

En dit melding maken van de visscherij, brengt ons voor den geest een 
tweede bezwaar, hetwelk die zelfde wet aan Maasluis veroorzaakt. Er 
bestaat aldaar geen entrepot van zout, hetwelk telkens van eene andere 
plaats moet gehaald worden. Nu bidden wij Uwe Exc. op te merken, van 
welken aard het ongerief is daar door veroorzaakt; men berekent, dat er 
jaarlijks dooreen 50 lasten haring of visch aangebragt worden, dat daarvoor 
benoodigd zijn 11250 tonnen zout of ruim 3.000.000 'fI'. Daar voor nu 
worden 180 reizen vereischt, om van elders in dezen nooddruft te voorzien, 
behalve die welke men genoodzaakt is te doen, om het overschot terug te 
brengen. Ook deze bezwaren verdienen dubbelden aandacht, ook deze 
brengen wij tot Uwe Exc., overtuigd, dat Zij weten zal zoodanige maat
regelen aan Z. M. voor te slaan als geschikt kunnen zijn om dezelve uit 
den weg te ruimen 61). 

En zoo meenen wij dan dit groote overzigt ten einde gebragt, en genoeg
zaam den waren staat van zaken aangaande onze gewigtigste aangelegen
heden ontvouwd te hebben. Wij zijn, geloven wij, aan ons beginsel getrouw 
gebleven, door met erkentelijkheid het goede op te merken, en met getrouw
heid het nadeelige aan te wijzen en op rniddelen van hers tel aandachtig te 
maken, en heeft het tafereel, dat wij aanboden zijne zeer bevallige en uit
lokkende zijde, wij mogen den wensch vormen dat over hetgeen wij in de 
schaduw moesten steIlen, door die ijvervolle medewerking van Uwe Exc. 
geleid, door deszelfs welwillend oordeel geheel gevestigd en gebouwd op 
doorwrochte kennis van zaken en belangen, een licht zal opgaan, in welks 
weldadige stralen uit verlegenheid geredde ingezetenen zich dankbaar 
zullen verblijden. 
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Aantekeningen bij het rapport van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van 
21 februari 1817. 

1) Afgedrukt in: Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft 
der 1ge eeuw (R.G.P. Grote serie no. 98), bIz. XI-XII. 

2) De tabellen zijn niet aangetroffen. 
3) Gedoeld wordt hier waarschijnlijk op de jaren 1748 en 1749. Zie P. J. Dobbe

laar in Be. Hist. Jaarb. VI bIz. 145 en R. Bijlsma "Rotterdams' scheepvaartverkeer 
in de 18e eeuw", in N.R.C. 25 Nov. 1905, Eerste Blad A. 

') Het tarief van 1725 gaf de zoutziederij verlaging van het uitvoerrecbt op 
gezoden zout van 10 tot 3 gId. bet honderd, alsmede onthefting van de Verhoging 
en het Sontsche toigeid. Daarentegen werd toen het recht van invoer niet ver
minderd. VgI. F. N. Sickenga: Bijdragen tot de geschiedenis der belastingen 
(1864), bIz. 143/144. 

5) In het tarief van 1725 werd goud- en zilverdraad ter waarde van 100 gId. 
belast met 10 stuivers uitgaande en 4 gld. ingaande rechten (Groot Placcaetboek 
VI, bIz. 1368). 

6) Riga. 
7) Zie bijl. 1. 
8) VgI. C. Wiskerke, De geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland 

(Ec. Hist. Jaarb. XXV), bIz. 3. 
9) Dat deze voorstelling van zaken rijkelijk optirnistisch is blijkt uit Wiskerke, 

bIz. 82. 
10) nJ. de wetten van 1806 en 1808 (Wiskerke, bIz. 102-107). Eerst in 1819 

bracht een Koninklijk Besluit maatregelen "tot wering der kwade practijken in 
de bereiding en den handel van meekrap" (aldaar, bIz. 112). 

11) Bij de tariefwet van 1816 was het vIas belast op de volgende wijze: 
ruw vIas: invoer 1/5 % uitvoer 4 % 

gehennept vIas:" 5 % ,,1/5 % 
Deze regeling bleef in 1818 en 1819 onveranderd gehandhaafd. 

12) Het Scandinavische hout had voor de Zaanstreek geen betekenis; zie C. A. 
Schillemans, De houtveilingen van Zaandam in de jaren 1655-1811 (Bc. Hist. 
Jaarb. XXIII), bIz. 242. 

13) Voeder was de grootste maat voor vloeistoffen, inzonderheid wijnen, 
± 1000 liter. 

U) Over de invoerrechten op steenkolen: Z. W. Sneller, Geschiedenis van den 
steenkolenhandel van Rotterdam (1946), bIz. 156-157. 

15) Zie bij E. Luzac: Hollands Rijkdom I Bijlage A, de overweging opgenomen 
in de Sententie van de Raad van MecheIen, raakende het heffen van een congiegeld 
op den uitvoer van granen (1548); O. van Rees: Geschiedenis der Staathuishoud
kunde in Nederland tot het einde der 18e eeuw I (1865), bIz. 105-119. 

16) Hier wordt gedoeld op de algemene wet betreffende de hefting van rechten 
van in- en uitvoer, Staatsblad 3 Oct. 1816 no. 53. 

17) De bescherrning van de scheepvaart, door verrnindering van invoerrechten 
op goederen, die door Nederlandse schepen werden aangevoerd, en door heffing 
van differentiele tonnerechten, was reeds begonnen in 1814. Bescherming van den 
scheepsbouw begon in 1819, toen volgens de Zeebrievenwet van 14 Maart 1819 
uitsluitend Nederlandse zeebrieven zouden worden verstrekt aan in het Koninkrijk 
gebouwde schepen, tenzij met bizondere goedkeuring van den Koning in andere 
gevallen. Zie J. A. Kok: De Scheepvaartbescherrning in Nederland en in Neder
landsch-Indie (1931), bIz. 9 vlg. 

18) De tariefwet van 1816 onderwierp touwwerk aan een invoerrecht van f5. 
per l00~. 

19) Deze tabel is niet bewaard. 
20) Bij de wet betreffende de belasting op bieren van 12 Mei 1819 (Stbl. 23) 

werd metterdaad voor de binnenlandse bieren een aparte aanmerkelijk Iagere 
belasting voorgeschreven dan voor buitenlandse bieren. 
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21) Setubal. 
22) Dit slaat op het Preussische Salzverwaltungsgesetz van 19 Juni 1816, waar

tegenover trouwens Nederland reeds weer den zoutdoorvoer had verboden (15 
Sept. 1816 Stb!. 36, art. 41). Zie hierover Carl Brinkmann: Die Preussische Handels
politik vor dem Zollverein (1922) biz. 105, en Johanna Katmann: Die Niederlande 
in den handelspolitischen Verhandlungen mit Preussen yom Wiener Kongress 
bis zum Schiffahrtsvertrag von 1837 (1929), bIz. 26. 

23) Graderen: het zouthoudende zeewater op het voor de verdamping vereiste 
gehalte brenge n. 

24) Sacharum saturn is: loodacetaat of Ioodsuiker, o.a. te gebruiken bij het 
klaren van bier. 

25) De wet van 15 September 1816 (Stb!. 42) betrekkelijk de belasting op het 
middel van de azijnen belastte ook het bierazijn met 18 gld. per okshoofd. De wet 
betrekkelijk de belasting op het middel van de turf (Stb!. 1816 no. 43) belastte de 
baggerturf per ton met 3 stuivers bij ingevoerde baggerturf, 2 stuivers bij binnen
landse baggerturf. 

26) Het TabeJregt was een speciale regeling, waarbij wegens invoer van vele 
grondstoffen en uitvoer van vele fabrikaten slechts 1/5 % van de waarde of 3t 
stuiver per 100 'Ii: naar keuze van den koopman behoefde te worden betaald; 
vgl. W. L. D. van den Brink, Bijdrage tot de kennis van den economischen toestand 
van Nederland in de jaren 1813-1816 (1916) biz. 42. 

27) Over de papierfabriek te 's-Gravenhage: B. W. de Vries, De Nederlandse 
papiemijverheid in de 1ge eeuw (1957) biz. 161. Over de molens te Waddinxveen 
aldaar, biz. 154-156. 

28) Piccardt, sedert 1804 directeur van "De Porceleyne Fles" (zie hierover 
Jkvr. Dr. C. H. de Jonge : Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk, 
1947, biz. 337 en 363 en F. W. Hudig : Delfter Fayence, 1929, biz. 278), is over
gegaan van de oude tin-email-techniek op de zgn. Wedgwood-techniek. De tin
email-techniek maakte bij de vervaardiging van het aardewerk van kleisoorten 
gebruik die bij eerste bakking met een ondoorschijnende glazuurlaag (het z.g. 
tin-email) werden bedekt, waarop dan de beschildering kon worden aangebracht. 
Bij de Wedgwood-techniek werden kleisoorten gebruikt, die bij eerste bakking een 
wit product opleveren, dat als ondergrond kan dienen voor een eventuele decoratie, 
terwijl daaroverheen bij tweede bakking een doorschijnende glazuurlaag wordt 
aangebracht. (mededeling van de huidige N.V. Kon. Delftsch Aardewerkfabriek 
"De Porceleyne Fles"; zie ook de bijdrage van Ir. H. W. Mauser bij De Jonge, 
biz. 17-26 en 32). Vit bijlage 2 blijkt, dat Piccardt bij K.B. van 3 September 1816 
ter aanmoediging een subsidie van f 5000 ontving waarop hij ieder jaarf 500 zou 
moeten afbetalen, terwijl hij zich verbond zich tot de som van f 12.000 tegen 
brandschade te verzekeren. Ook blijkt uit het K.B. dat Piccardt inderdaad in 
1806 is beg onnen "het Engelsch roomkleurig aardewerk na te maken". 

29) San Domingo ging na een negeropstand en bitteren strijd in 1809 definitief 
voor Frankrijk verloren, bij de capituiatie van de laatste Franse legers. De neger
opstandelingen had den reeds in 1804 de onafhankelijkheid geproclameerd en in 
feite verworven. Hoewel het Wener Congres officieel het eiland weer aan Frankrijk 
toewees, yond juist toen de scheiding van het eiland in twee onafhankelijke staten 
plaats (Haiti en San Domingo). Eerst in 1825 deed Frankrijk officieel afstand van 
zijn rechten. 

30) Bij Koninklijk Besluit van 25 December 1818, Stb!. 47, werd een reglement 
vastgesteld hetwelk het misbruik beoogde tegen te gaan, dat buiten Gouda geves
tigde pijpenfabrieken "zich niet ontzien om van de meest bekende merken der 
Goudsche fabrijken gebruik te maken, en daar door hunne pijpen, veelal van 
slechter kwaliteit, voor Goudsche pijpen te doen doorgaan". 

31) Een stedelijke bescherming tegen den invoer van buitenlandse pijpen is in 
het Archief van Antwerpen geheel onbekend. Er was een pijpenfabriek in 1754 
opgericht te Antwerpen door Charles Claessens, waarvoor op 14 maart 1754 en 
nogmaals 14 juli 1762 een octrooi werd verleend, inhoudende als gunst de vrij-
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stelling van het droit de tonlieu voor den aankoop van de pijpaarde, die uit de 
provincie Namen moest komen. Deze bevoordeling van eigen industrie in Ant
werpen is wellicht bedoeld (Inlichtingen van het gemeente archief van Antwerpen 
en de Archives Generales te Brussel). 

32) Het gemeentearchief van Utrecht bezit een boekje van U. W. T. Cazius: 
"Geschiedkundig verslag, daadzakelijke bevindingen en algemeene aanmerkingen, 
benevens eene verzameling van bewijsstukken, betrekkelijk het Amsterdamsch 
geoctroieerd kunst-cement", Utrecht 1824, waarin aIle gegevens omtrent deze 
kwestie zijn te vinden. Het volgende is hieraan ontleend. 

De oude tras (de z.g. Dordsche) werd gemalen van de z.g. duifsteen (tufsteen), 
voomamelijk ingevoerd uit de keurvorstendommen Trier en de Paltz, na 1815 bij 
Pruissen getrokken. In het tarief van 1725 werd de invoer van deze bovenlandse 
tras in gemalen toestand zwaar belast om de binnenlandse maalindustrie te be
schermen. Bij resolutie van de Staten-Generaal van 10 juli 1769 werd de invoer 
van gemalen tras nog zwaarder belast. Paltzische en Trierse tegenmaatregelen tot 
verzwaring van de uitvoerlasten naar de Republiek van ongemalen tras waren 
hiervan weer het gevolg. Deze moeilijkheden met den invoer van tras brachten 
tenslotte de Amsterdamse octrooiering teweeg van de door Adriaan de Booys 
v66r 1783 uitgevonden kunst-cement, vervaardigd uit de Z.g. "beklonkenen 
molenklei" uit het U. Na onderzoek werd in november 1789 aan deze fabriek het 
uitsluitend recht verieend, voor de open bare werken van de stad Amsterdam de 
cement te leveren. In de Franse tijd werd Lodewijk Napoleon door zijn Keizer
lijken broeder gedwongen alle belemmerende bepalingen tegen den invoer van 
gemalen tras op te heffen, zodat opnieuw Nederlandse belangstelling voor de meer 
degelijke kunst-cement werd gewekt. In 1810 werd daarom een nieuw, nu algemeen, 
octrooi voor de kunstcement verleend. Hiertoe yond een fusie plaats van de firma 
van De Booys, die zich in 1790 met Van Asschenberg had geassocieerd, met de 
in 1792 door de provincie Utrecht geoctrooieerde kunst-cementfabriek van de 
Wed. Cazius en Zonen te Utrecht, die volgens een eigen procede een andere klei
specie voor de kunstcement gebruikte. 

Deze nieuwe firma De Booys, van Asschenberg en de Weduwe Cazius en Zoon, 
nu te Utrecht gevestigd, kreeg, zich schikkend onder bepaalde voorwaarden 
(controle, steeds behoorlijke voorraad etc.) het alleenrecht om alle openbare 
werken des lands te voorzien van cement, nu uitsluitend vervaardigd uit de molen
klei van het IJ, waartoe eigen putten aan Amstel en Weesperzijde te Amsterdam 
waren ingericht. Bij besluit van 7 april 1814 (Staatscourant 1814 no. 87) werd dit 
octrooi door den Koning bevestigd. Zelfs werd later nog het recht van het opmaken 
van proces-verbaal aan den eigenaar van de fabriek verleend, in geval van over
treding van dit monopolie door een of andere open bare opdrachtgever (Besluit 
van 10 augustus 1817). 

Natuurlijk rees hiertegen veel bezwaar bij de van Dordse tras afhankelijke 
industrieen. Cazius wijt echter de kwijning van deze trasmolens aan de concurrentie 
van de Duitse molens en wijst erop, dat de Dordse tras, omdat deze vaak onzuiver 
of zelfs vals was, goedkoper was en derhalve voor de metselaars aantrekkelijker. 
Het verzet tegen het verleende monopolie voor openbare werken aan de kunst
cement richtte zich hoofdzakelijk tegen de veronderstelde ondeugdelijkheid van 
het artikel. Dit laatste wordt uiteraard, aan de hand van de resultaten bij ver
schillende bouwwerken en nauwkeurige verslagen van deskundigen, door Cazius 
in zijn bovengenoemd boekje van de hand gewezen. 

In de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam bevindt zich een 
scherp antwoord op Cazius' brochure van C. S. van Kerkwijk: Geschied- en Zaak
kundige Opheldringen omtrent de twist over het kunstcement, etc. Aerlanderveen 
1825. Van Kerkwijk, zelf eigenaar van een trasmolen sedert 1799, bestrijdt op 
verontwaardigden toon de rapporten, die zijn uitgegaan over de deugdelijkheid 
van kunstcement en poogt Cazius' voorstelling van zaken als op zijn minst onjuist 
aan de kaak te stellen. Ook in deze brochure zijn vele historische bizonderheden 
over deze kwestie te vinden. 

33) In de Ordonnanties van Amsterdam is sprake van een keur op het zeepzieden, 
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in 1526 (Noordkerk, Handvesten van Amsterdam, biz. 1150), niet eerder. WeI 
werd in 1497 een keur uitgevaardigd op de oliebereiding (aldaar, biz. 1139). 
Misschien wordt deze verward met de zeepziederskeur. 

34) Volgens de wet op den zeepaccijns van 15 september 1816 (Stb!. 37) werd 
de zeep belast bij invoer met 12 gld. en 10 st. op elke 100 kg., bij binnenlandse 
productie met 4,5 gld. voor elke hl. in den kete!. 

35) Dit verzoek is niet geheel begrijpelijk. De invoer van buitenlands leer, alsmede 
gemaakt schoen- en 1akwerk werd reeds bij de tariefwet van 1816 belast (resp. 
10 en 15 %), terwijl uitvoer van onbereide huiden eveneens werd belast (10-15 % 
naar de verschillende landen). De tariefwetten van 1818 en 1819 brachten hierin 
geen wijziging. 

36) Deze linie was opgeheven per 1 december 1816, toen de tariefwet van 3 
october 1816 in werking trad (Stb!. 59). Daarv66r was, ook na de samenvoeging 
van Noord en Zuid, de linie tussen beide delen des lands gehandhaafd. Voor het 
Noorden was op 7 december 1813 het tarief van het jaar 1725 met slechts enkele 
wijzigingen hersteld, in het Zuiden was op 26 october 1814 een apart tariefvastge
steld. Zie W. L. Groeneveld Meijer: De tariefwetgeving van het Koninkrijk der 
Nederlanden 1816-1819 (1934), biz. 21-22. 

37) Gedoeld wordt hier op de keur van 1200, waarin door Dirk VII het recht 
van alleenverkoop van lakens aan het wantsnijdersgilde wordt verleend (Van den 
Bergh, Oorkondenboek Holland I, biz. 111 No. 181). Pas 75 jaar later echter is 
er een keur te vinden op de lakenvervaardiging. Zie A. van Vollenhoven : Ambach
ten en neringen in Dordrecht (1923) biz. 1 en N. W. Posthumus: Geschiedenis 
van de Leidsche Lakenindustrie, I (1908) biz. 5-6. 

38) Er zijn wei bewijzen van nog vroeger tijd, dat er lakennijverheid in Leiden 
bestond, maar inderdaad is de eerste keur op de lakennering en vollerij van 1363 
(Posthumus I, biz. 39-40 en diens Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche 
textielnijverheid I (1910), R.G.P. 8, biz. 6-8). 

39) Inderdaad is dit geschied bij K.B. van I juni 1820, Stb!. 14. 
40) Over deze altaartafel zie B. J. M. de Bont: De "regale" abdij van Egmond 

(1905), biz. 16 vlg; voor de gift aan Trier: Melie Stoke, Rijrnkroniek (Werken 
H. G. Nwe Reeks 40) biz. 35, regel 669-682. Er is daar echter sprake van een 
schenking van Trier aan Egmond; in Trier was een zoon van Dirk bisschop gewor
den. Blijkbaar hebben de opstellers van het rapport dit verkeerd begrepen of niet 
nauwkeurig onthouden. 

41) Schoonhoven kreeg eerst in 1837 een eigen Keurkamer (Stb!. 1837 No. 17). 
42) Zie Stb!. 1813 No. 18, Stb!. 1815 No. 25, Stb!. 1816 No. 24 en Stb!. 1817 

Nos. 12 en 24. 
43) Niet aangetroffen. 
44) Hier wordt gedoeld op een mededeling van Wagenaar, Deel X, biz. 42, 

gehaald uit den instructiebrief voor het gezantschap, dat inderdaad in 1611 naar 
Engeland is vertrokken (S. Muller Fzn.: Mare Clausum (1872) biz. 54-72). De 
cijfers worden in het rapport echter onjuist weergegeven: de instructie spreekt van 
20.000 zeelieden en 40.000 anderen! Voor meer cijfers zie H . A. H. Kranenburg: 
De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek (1946) biz. 26 vlg. 

45) Deze British White Herring Fishing Company was inderdaad groots, te 
groots opgezet. Bewust ondersteunde de Britse regering deze en andere onder
nemingen, zodat, mede door allerlei prernies, de markt in Engeland overvoerd 
raakte (Zie Arthur Micael Samuel: The Herring, its effect on the History of Britain 
(1918) p. 131-138), al bleven de Hollanders geduchte concurrenten. Het verband 
echter dat door dit rapport tussen de Engelse Compagnie en het prerniestelsel 
van Holland in 1775 wordt gelegd is niet te vinden bij Kranenburg, biz. 150 of bij 
A. Beaujon: Geschiedenis van de Nederlandsche Zeevisscherijen (1885), biz. 102. 

46) Zie hiervoor Beaujon, biz. 228/229. Van 10 januari 1814 af reeds werden 
prernien, in steeds sterker mate in den loop der jaren, voor de visserij uitgeloofd. 

47) De betreffende resolutie verme1dt echter niets omtrent een bescherming 
van de walvisvaart, zoals in het rapport wordt aangegeven. Het is een resolutie 
van niet al te groot belang, waarin de Schiedamse walvisvaarders in bescherrning 
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worden genomen tegen de door de sedert de opheffing van de Noordsche Com
pagnie in 1642 ontstane vrije concurrentie, en de daaruit voort komende botsingen 
tussen de vaarders onderiing (zie Beaujon bIz. 124), door nadrukkelijk het uitvaren 
van Schiedamse schepen goed te keuren. Waarschijn1ijk zijn de rapporteurs 
misleid geweest door het bijschrift van de betreffende resolutie n1. "Protexie voor 
Schiedam". Er was hier juist sprake van een vrijlaten van de vroeger gemonopoli
seerde walvisvaart. 

(8) Volgens Beaujon, biz. 229-230 is van verdergaande walvisvaart in de 1ge 
eeuw niet veel meer gekomen, al werd in 1824 met steun van den Koning een Har
linger Maatschappij opgericht, evenals in hetzelfde jaar een Rotterdammer Maat
schappij. Hun bestaan bleef kwijnend. 

(9) Zie bijl. 3, alsmede een rapport van het College voor de Groote Visscherij 
(Bijlage 4.) 

50) Het Bergse veld is het gedeelte van de Biesbos, dat ligt ten Zuiden van de 
Nieuwe Merwede. 

61) In het archief van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel, dat 
zich in het Economisch-Historisch Archief bevindt (Zie Ec. Hist. Jaarb. XI, biz. 
XLI vlg. ), zijn telkens onder de Voorstellen aangaande zeevaart en visserij van 
1786 af stukken te vinden over de vermindering van de zalmvangst (n1. in de jaren 
1786, 1787, 1788, 1790, 1807 en 1813). Bij resolutie van 10 juni 1788 werd Cornelis 
Vonck, schout en secretaris te Streefkerk, voor zijn antwoord op de in 1785 
uitgeschreven prijsvraag beloond met een zilveren medaille. Pas in 1790 werd dit 
antwoord gepubliceerd (no. 7 Zeevaart en Visscherij). Als oorzaken van de ver
mindering van den zalm vermeldt de schrijver eerst door anderen genoemde: 
1. achteruitgang van de voortteling in de laatste jaren; 2. verzanding van de rivier
monden, die de zalmen het binnenzwemmen zouden belemmeren; 3. de haaien, 
die langs de kusten en in de riviermonden de zalmen vreten; 4. de koersveranderin
gen van de zalmen, die nu meer voorkomen langs Schotland en de Noorse kusten. 
Zelf wil de schrijver vooral wijzen op mogelijke andere oorzaken: I. de vangst 
van de pas voortgeteelde heel jonge zalmen door palingvissers, die deze visjes 
zouden gebruiken voor aas. Die jonge zalm komt juist veer voor in de riviermonden, 
omdat daar, volgens den schrijver, de plaats is waar de zalmen geteeld worden; 
2. de aalscholvers, zich in het bizonder in de Biesbos ophoudend, teisteren eveneens 
den visstand. Als middelen tot behoud van den zalm geeft schr. derhalve aan: 
1. streng visverbod door de overheid van ondermaatsen zalm, 2. uitroeiing van de 
schollevers. De veronderstelling van den schrijver, dat de zalmteling in de rivier
monden zou plaats vinden, is niet juist: de zalmen schieten pas kuit in hogere 
bergstromen. Wei lijkt het niet onjuist, dat de terugkerende jonge zalm te vroeg 
gevangen werd. Schollevers zullen ten hoogste deze jonge zalm kunnen verslinden. 

Over het algemeen was de ontvangst van dit antwoord bij de afdelingen van de 
Maatschappij, blijkens de gevoerde correspondentie, vrij lauw. Men yond de 
voorstellen tot redres te beperkt, de opgave der oorzaken te hypothetisch. Vandaar 
ook slechts de bekroning met zilver. Vonck heeft echter nog hardnekkig gepoogd 
zijn standpunt in later tijd toe te lichten, met getuigenverklaringen te versterken 
en uit te breiden. Zo geeft hij later nog aan als mogelijke oorzaak van de verminde
ring van den zalm: de verhindering van binnenkomst in de rivieren door de wilde, 
schadetoebrengende bruinvissen en dolfijnen langs de kust. In de jaren 1810-1812 
zijn er serieuze plannen gekoesterd door het bestuur der Maatschappij om bij de 
overheid aan te dringen op een streng visverbod van ondermaatsen zalm, in het 
bizonder gericht tegen de palingvissers. 

52) Niet aangetroffen in het Algemeen Rijksarchief. 
53) Bij de wet op de jagt en visserij van 11 juli 1814 (Stbl. 79) werd dit geheel 

overgelaten aan de plaatselijke regelingen. Pas bij het Besluit van 5 juli 1823 
(Stbl. 25 en 26) werd de regeling der riviervisserij nader ter beoordeling toegewezen 
aan den opperhoutvester. 

54) Deze waarborgpenningen waren gestort in een apart fonds bij ververungen 
om de nadelige gevolgen van uitvening tegen te gaan. In geval van droogmaking 
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werd b.v. deze samengebrachte som aangesproken. De rente van dit kapitaal werd 
aan de rechthebbenden uitgekeerd, de teruggave van de som was slechts mogelijk 
met goedkeuring van het hoogheemraadschap of Staten. Zie hierover S. J. Fockema 
Andreae: Het Hoogheernraadschap van Rijn1and (1934), bIz. 205-210. 

66) Stbl. 1814 No. 38. 
66) Waarschijnlijk lijkt het inderdaad, dat in vroeger tijd kersen werden aange

boden aan landsheren. Maar geen enkele bron schijnt er op te wijzen, dat dit 
meikersen zouden zijn. Waarschijnlijker lijkt dat het woord "meikers" is afgeleid 
van "maaikers". Het oogsten van de meikers zou n.1. ongeveer tezelfder tijd hebben 
plaats gevonden als het maaien van het gras voor hooi. Slechts een gegeven wijst 
er op, dat ook weI eens in mei kersen werden geoogst; op 28 Mei 1471 werden te 
Rotterdam rijpe kersen verkocht (W. J. Sangers, Gegevens betreffende de ont
wikkeling van de Nederlandse tuinbouw, 1953, bIz. 24), maar waarschijnlijk is 
dit juist opgetekend omdat het een uitzondering was. 

57) Bedoeld is de Biesbos. 
68) De tariefwet van 1816 verbood het uitvoeren van hoephout van rodenrijs 

en gemengde wilgen. In 1819 werd elit in zoverre gewijzigd, dat nu aIleen de uitvoer 
van rodenrijsen hoepen van 7 tot 8 en een halve voet verboden was, het overige 
hoephout weI mocht worden uitgevoerd tegen betaling van een laag recht van 
15 cents voor 40 bos of 1000 stuks en een extrarecht van 60 cts eerst en dan 5 cts 
per eenheid. Een door de magistraat aangewezen commissie van twee kuipers 
diende streng op de maat van het rodenrijsen hoephout toe te zien. Dit wilgenhout 
werd gebruikt bij de vervaardiging van haringtonnen. Deze protectie was derhalve 
duidelijk in het belang van de haringvisserij. 

Weerdenhout wil zeggen waardhout, n.l. wilgenhout, in het bizonder van 
schiet- en amande1wilgen. 

69) Groot Plakkaatboek VIII bIz. 1286 e.v. Dit plakkaat komt inderdaad 
overeen met de latere regeling voor uitvoer vanhoephoutvan 1819, want het verbood 
den uitvoer van de maat 8 tot 9! voet van rodenrijsen hoephout. Hier kunnen 
wij gerust invloed van het rapport op de wijziging in de tariefwet van 1816 aan
nemen. 

60) Het getal negentig is een verschrijving. Dit blijkt uit den brief aan de Ged. 
Staten van Zuid-HoIland van het gemeentebestuur van Maassluis d.d. 10 dec. 
1816, waarin sprake is van negentien schepen (zie Bijlage 5). Vit het rederijboek 
van Maassluis blijkt, dat in 1817 de grootste rederij 10 schepen bezat (Mannekus, 
Beijers en Steur) en die van Adrianus de Jong 7 schepen telde. Een rederij met 19 
schepen is niet bekend. 

61) Aan deze klachten is in zoverre tegemoetgekomen, dat in 1819 definitief 
ook aan Maassluis een zoutdepot werd toegestaan. 

BIJLAGEN 

1. BURGEMEESTEREN VAN DELFT AAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID
HOLLAND, 16 NOVEMBER 1816 1). 

Ter voldoening aan UEdGrAchtb. resolutie van den 1° dezer N° 2 
hebben wij de eer de door ZE. den Reer Minister van Binnenlandsche 
Zaken bij missive in dO 24 October 1.1. N° 19 voorgestelde vraagpoincten, 
voor zoo veel deze stad en jurisdictie concerneerd bij deze te beantwoorden. 

1° Buitenlandsche handel en scheepvaart kan men niet zeggen alhier 
plaats te hebben, egter zijn er dit jaar vier scheepen met rogge direct van 
Riga aan deze stad gekomen voor de trafieken en indien de Schie over het 

1) G. A. Delft, Reg. van uitg. missiven 1816-1817, no. 253. 
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geheel dieper ware, zoude het weI mogelijk zijn dat men zich alhier ook op 
den buitenlandschen handel toeleide, 't geen niet aIleen voor onze stad 
maar ook voor de stad S-Hage om de nabijheid voordeelig zijn zoude. 

2° Wat aanbelangt het fabrieksweezen hieromtrend neemen wij de 
vrijheid ons te refereeren tot de onlangs ingezondene tableau 1), waarbij 
wij kunnen voegen dat onze Fabrieken en trafieken sedert den jare 1814 
niet zijn agteruitgegaan, maar sedert het herstel van den vrede over het 
algemeen eerder zijn toegenomen. 

3° De vraag betrekkelijk de visscherij is op onze stad niet toepasselijk. 
4° De turfgraverijen off veenderijen binnen deze gemeente zijn over het 

geheel minder welvarende als bevorens, de veenlanden verminderen van 
jaar tot jaar, 't geen dezelve tot een zeer hogen prijs doet rijzen, ook wordt 
'er minder turf gemaakt als in vorige jaaren, en dezelve is over het geheel 
van minder qualiteit, het is waarschijnlijk dat 'er na vijf en twintig jaren 
geene veenderijen meer binnen deze gemeente zullen bestaan. 

5° De vraag betrekkelijk de houtteelt is op deze gemeente niet toepasselijk, 
althans dit artikel is alhier niet noemenswaardig. 

2. ROELL, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN AAN GEDEPUTEERDE STATEN 

VAN ZUID-HOLLAND, 12 SEPTEMBER 1816 2). 

Door het kopielijk hiemevens komende besluit 3) van Zijne Koninklijke 
Majesteit van den 3 Septr l.l. No. 60 zal aan UEDGrAchtb. kennelijk 
worden dat door Hoogstdezelve aan den Heer H. A. Piccardt, eigenaar 
eener fabriek van aardewerk te Delft, ter gemoetkoming in de voortzetting 
derzelve fabriek bij wijze van voorschot verleendt wordt een subsidie van 
vijf duizend guldens waarop hij jaarlijks de somma van vijfhonderd guldens 
zal moeten rembourseren; en dat hij tot waarborg van gezegd voorschot 
deszelfs tegen brandschade voor eene somma van f 12.000.- verzekerde 
vrije gebouwen zal moeten verbinden. 

Ik heb reeds, bij de missive van UEDGrootAchtb. van den 21e Junij 
dezes jaars No. 567/1 ontvangen de legale acte van tauxatie der bij den 
Heer Piccardt in eigendom binnen de stad Delft bezeten wordende percelen, 
waarbij dezelve bevonden werden waardig te zijn de somma van dertien 
duizend guldens. 

Ik zal rnitsdien als nu van denzelven verwachten, de noodige bewijs
stukken eensdeels wegens de verzekering tegen brandschade van dezelve 
perceelen, gedurende den tijd, dat het aan hem te verstrekken subsidie door 
hem aan het Rijk niet zal zijn gerembourseerd en waarvan eigenaardig de 
polis jaarlijksch zal moeten worden vernieuwd en aan mij telkens toege
zonden, als anderdeels de behoorlijk geregistreerde conform de tegenwoor
dige alsnog vigerende wetten en reglementen gedresseerde acte, waarbij 

1) Afgedrukt in Statistieken van de Ned. nijverheid uit de eerste helft der 1ge 
eeuw (R.G.P. Grote Serie no. 98), bIz. 190-197. 

2) Copie in G. A. Delft, Bijlagen notulen burgemeesteren, 1816, no. 377. 
3) Hier weggelaten. 
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de Heer Piccardt de bij de straks vermelde acte van tauxatie gespecificeerde 
perceelen ten behoeve van het Rijk tot waarborg van hetzelve voorschot 
verbindt, en waarbij tevens zal moeten worden uitgedrukt dat hij overeen
komstig het in het hoofd dezes gementioneerd Koninklijk besluit hetzelve 
voorschot op de daarbij vastgestelde termijnen zal aflossen. Deze stukken 
bij mij ontvangen en in behoorlijke orde gevonden zijnde zal ik alsdan 
dadelijk de noodige dispositien nemen ten einde hem onverwijld het hem 
toegezegde voorschot worde verstrekt. 

Ik verzoek UEGrAchtb. om ter bereiking daar van de noodige maat
regelen te willen nemen en mij dienvolgens de gevraagde documenten te 
doen toekomen. 

3. NOTA BETREFFENDE DE ZUID-HOLLANDSE KUSTVISSERIJ, 21 FEBRUARI 1817 1) 

Men stelt zich bij deze nota voor, de beantwoording der navolgende 
vragen: 

1° Waardoor is de versche vischvangst aan de kusten, bijzonder te 
Scheveningen, Katwijk en Noordwijk aan Zee dermate in verval, dat de 
rederijen op die plaatsen aanmerkelijk zijn verminderd, en de gemelde 
plaatsen zich in een allezints kwijnenden staat bevinden, zodanig, dat 
derzelver volledig verval weldra te vreezen is, bij aldien daartegen gene 
even kragtdadige als spoedig werkende middelen worden in het werk 
gesteld? En 

2° Welke zijn deze middelen? 
Beide deze vragen staan tot malkanderen in zodanig naauw verband, 

dat uit de behoorlijke beantwoording der eerste, de middelen tot herstel, 
waarover, bij de beantwoording der laatste vrage, moet gehandeld worden, 
zich reeds van zelve gevoelen doen; zodat derzelver opnoeming, met 
bijvoeging een enkel woord nopens derzelver gepastheid, tot bereiking 
van het voorgestelde doel, genoegzaam zijn zal. 

Het zoude, inderdaad, der moeite dubbel waardig zijn, bij eene opzette
lijke memorie, in alle derzelver bijzonderheden de opkomst en verval der 
visscherijen langs de kusten te ontwikkelen. Dan, daar den steller dezer 
nota slegts eenige weinige oogenblikken vergund wordt tot de beantwoor
ding der bovenstaande vragen, en men ook maar eenige inligtingen verlangt, 
zo zal hij, de kortheid bevlijtigende, zig vergenoegen om, overgaande 
tot de beantwoording der eerste vrage, eeniglijk aan te toonen, dat het 
verval der meergenoemde visscherijen moet worden toegeschreven aan: 

1° De veranderde omstandigheden der tijden en zaken; 
2° Den tegenstand die dezelve ondervinden. 
Wat de veranderde omstandigheden der tijden en zaken aangaat, toen de 

visscherijen in voorspoed leefden en zig van jaar tot jaar meer en meer 
uitbreidden: 

a. waren de materialen, tot aanbouw, uitrusting en onderhoud der 

1) A.R.A., archief Holland 1807-1850, no. 1525. 
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schuiten benodigd, voor billijke prijzen en in overvloed te bekomen, en 
de levensmiddelen goedkoop; 

b. bestond er een genoegzaam debouche voor de gevangen en aangebragt 
wordende visch, en konde dezelve daardoor voortdurend voor vrij hooge 
prijzen worden verkogt; 

c. wierden, door behoorlijke reglementen, v66ral door derzelver behoor
lijke uitvoering gezorgd, dat er van de zijde der stuurlieden en boots
gezellen geene ontvreemdingen, ten minsten van eenig belang, konden 
plaats hebben. 

Thans daarentegen: 
a. kost de aanbouw, uitrusting en onderhoud van een schuit meer dan 

het dubbeld van voorheen, en is de prijs der levensmiddelen, zelfs bij 
gunstige saizoenen, aanmerkelijk hooger dan destijds; terwijl deeze hoogere 
prijs der levensmiddelen van de nadeeligste invloed is op de binnenlandsche 
consumtie en, bij gevolg, op de prijzen der aangebragt wordende versche 
visch; 

b. is het debouche der versche visch oneindig minder dan eertijds, niet 
eeniglijk ontstaande door de vereeniging van Belgien met Holland, maar 
voornamelijk door de, voor eenige jaren, in Belgien plaats gehad hebbende 
vernietiging der kloosters en door de zedert eenigen tijd in de voornaamste 
steden des rijks en ten platten lande ingevoerd en verkogt wordende, op 
de Zeeuwsche stromen gevangen zijnde panharing; een product bij deszelfs 
veelvuldigheid even schadelijk voor de gezondheid der ingezetenen als 
nadeelig voor de versche vischvangst in het algemeen en voor de bokking 
of steurharing vangst in het bijzonder; 

c. offeren de stuurlieden en bootsgezellen, door de duurte der levens
middelen en betaling van vele lasten, niet meer kunnende bestaan uit de 
hun aankomende deelgelden, niet zelden derzelver eerlijkheid op, door de 
toeeigening van hetgeen hun niet toekomt; een kwaad zedert jaren, onder 
den naam van zoodvisch enz., ingekropen en tot een ongeloofbare vol
maaktheid gebragt; waartegen te minder te doen valt, naar mate de bestaan
de reglementen gebrekkig zijn, en voor derzelver herziening of uitvoering 
niet wordt gezorgd. 

En wat de tegenstand, die de visscherijen langs de kusten aangaat, 
betreft, heeft men het oog op: 

a. de bepalingen in opzigt tot de steurharing- of bokkingvangst; 
b. den impost op het zout, voor de visch, die gedroogd wordt. 
Maar deze bepalingen en dien impost, daar dezelve door het Gouverne

ment of gemaakt of uitgeschreven zijn geworden, door het gouvernement, 
dat zoo ontwistbaar toont het ge1uk en de voorspoed van alle deszelfs 
ingezetenen, voornamelijk der takken van nijverheid, te bevorderen, kunnen 
tog weI niet anders dan billijk en voor het algemeen nuttig zijn! 

Allezins gegrond schijnt deze opmerking in den eersten opslag, en op
dat dezelve niet voor afdoende soude gehouden worden, acht men het 
noodig meer en detail te treden ten betoge: dat de bedoelde bepalingen en 
impost de reeds zo zeer kwijnende visscherijen der kusten geheel zullen 
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vernietigen en de bewoners langs dezelve verder in den beldagenwaardigsten 
toestand brengen, zo dezelve, zonder verder verzuim, niet worden opgeheven. 

Uit het hier boven bijgebragte, heeft men reeds kunnen opmaken, hoe, 
door de veranderde omstandigheden der tijden en zaken, de versche 
vischvangst van tijd tot tijd aan het kwijnen is geraakt. Het was om het 
volledig verval der reederijen langs de kust te voorkomen, dat men zig 
meer en meer op de steurharing- of bokkingvangst begon toeteleggen, 
hopende het verlies, dat men bij de versche vischvangst leed, daardoor te 
zullen compenseren. 

IJdele verwachting! Men ondervond weldra, dat men zich in dezelve 
bedroog; van hier dat van jaar tot jaar minder schepen ter steurharing- of 
bokkingvangst wierden uitgerust; zo dat, om slegts eene plaats langs de 
kust aantehalen, derzelver getal te Katwijk thans reeds van 54 schuiten op 
19 is verminderd. 

Maar, welke waren de oorzaken dezer vermindering, en bestaan dezelve 
als nog? Veel zoude men ter beantwoording der eerste vraag kunnen en 
behooren aan te voeren, maar, om redenen hier boven gemeld, bepale men 
zich eeniglijk tot het verbod aan de ter steurharing- of bokkingvangst 
uitgeruste schepen gegeven, om de gevangen haring te kaken, te zouten, 
in tonnen te leggen en al zoo in den handel te brengen 1); van bier dat men 
verpligt was aIle de gevangen haring te steuren en, na aankomst der schuiten, 
dadelijk te verkoopen. Had men geen voorspoedige vangst, en wilde men 
de gevangen haring niet laten bederven, was men verpligt met halve ladingen 
te buis te komen en dezelve te cederen voor zodanige prijzen, die de weinige 
kooplieden in dit yak van handel niet zelden onderling geconvenieerd 
waren ervoor te zullen besteden. Dit duurde (om kort te gaan, want er kan 
over dit point al heel wat worden bijgebragt), dit duurde voort tot op het 
tijdstip, dat Holland in het Fransche Rijk werd ingelijfd. Het regt tot kaken, 
en in tonnen leggen van de gevangen haring destijds aan de visschers van 
Scheveningen, Katwijk en Noordwijk aan Zee even min als aan die van 
Maassluis en Vlaardingen betwist wordende, namen de eerstgenoemden 
dadelijk de proef van den gevangen haring te kaken, te zouten, in tonnen 
te leggen en in den handel te brengen. Dat deze proef allezints voldoende 
en voor de reederijen, voor duizenden, die daar door aan brood kwamen, 
en ook voor den handel voordelig uitviel, was geenszints te verwonderen. 
Hoe kon het anders! De haring, die door de visscherlieden van Maassluis 
en Vlaardingen, in het najaar, in bet gezigt der Engelsche kust, gevangen 
wordt, is dezelfde soort, die de visscherij van Scheveninge enz. vangen. 
Niet zelden leggen de buizen van eerstgemelde steden in de nabijheid of 
naast de schuiten van de laatstgemelde plaatsen te visschen. En men wist 
destijds, even goed als thans, dat weI eene verschillende wijze van behandeling 
van den gevangen haring (en deze is bij de Scheveningers, Kat- en Noord
wijkers dezelfde als bij de Maassluisenaars en Vlaardingers) maar geenszins 

1) Over dit verbod: Beaujon, Gesch. van de Ned. zeevisscherijen (1885), bIz. 
164-167. 
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de hoegrootheid der schepen, waaruit de netten tot den vangst van den 
haring geworpen worden, of op wier bodem, na gevangen te zijn, de haring 
gekaakt wordt, iets tot derzelver qualiteit of deugdzaamheid afdoet. Trou
wens, de kooplieden van Maassluis en Vlaardingen waren van de waarheid 
hier van destijds dermate overtuigd, dat zij het voor zich evenmin onvoor
deelig als voor den handel gevaarlijk achttede, eene goede, zoo niet de 
voornaamste hoeveelheid der door de Scheveningers, Kat- en Noordwijkers, 
aangebragte haring optekoopen tot inlandsch vertier en buitenlandsche 
verzending. Gelijk het welligt nu nog weinig moeite zoude kosten om, 
door behoorlijke declaratoiren van voorname kantoren in dat yak, zoo 
binnen het rijk als daar buiten, te constateren, dat de destijds in den handel 
gebragt geweest zijnde haring van Scheveningen, Kat- en Noordwijk aan 
den weI gevestigden roem van den Hollandschen haring bij in- en buiten
landers niet nadeelig is geweest. 

En echter, niettegenstaande dat alles en nog meer, te veel om thans te 
vermelden, verschijnt er een jaar na de gezegende omwenteling van Novem
ber 1813, te weeten op 25 November 1814 1), eene publicatie van den Souve
reinen vorst der Vereenigde Nederlanden, thans onzen geeerbiedigden en 
beminden koning, verbiedende aan de visscherijen langs de kusten om 
hunnen gevangen haring, het zij geheel of stukken (niet eeniglijk aan land, 
na dat dezelve aangebragt is, iets, waartegen niet genoeg kan gewaakt 
worden, maar ook dadelijk na dezelver vangst in de schuiten:) te kaken, 
te zouten, en aldus gezouten, in tonnen, potten of pannen te leggen, klein 
of groot, om die te verkoopen of te verschenken, direct of indirect, op 
verbeurte van den haring, ten behoeve van de algemeene armen der plaats, 
waar dezelve te huis hoort en, daar en boven, op eene boete van zes honderd 
guldens; terwijl dat verbod is geschied, op grond dat zoodanig kaken enz. 
ten hoogste nadeelig is voor de instandhouding van den zoo weI gevestigden 
roem van den Hollandschen haring bij in- en buitenlanders. 

Men heeft thans geenszins ten oogmerk te onderzoeken, waardoor deze 
publicatie deszelfs aanwezen verkregen heeft, maar zeker is, dat dezelve 
aIle uitzigten tot herstel van de reederijen langs de kust in rook heeft doen 
verdwijnen, aan veele ingezetenen derzelver bestaan benomen en den handel 
eenen gevoeligen slag toegebragt heeft. 

Dat dus de oorzaken der vermindering van langs de kusten der steur
haringvangst uitgerust wordende schuiten nog bestaan en dat de uitrustin
gen, niettegenstaande de jaarlijks van's rijks wege toegelegd wordende 
premie van f 200 per schuit, binnen weinige jaren geheel zal moeten ophou
den, zoo die oorzaken niet worden weggenomen, zal nu weI geen betoog 
behoeven. 

Bene andere reden, zeide men hier boven, waardoor de reeds zoo zeer 
kwijnende visscherijen langs de kusten geheel vernietigd en de bewoners 
derzelven verder in den beklagenswaardigsten toestand zullen gebragt 
worden, bestaat in den impost op het zout voor de visch, die gedroogd 

1) 8tbl. 108. Hierover Beaujon, bIz. 232-237. 
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wordt. Er ontbrak, inderdaad, slegts dezen impost om de visscherijen 
langs de kust geheel te doen vervailen. Hoe zeer de nota reeds veel uitvoeri
ger is geworden, dan men bij den aanvang had voorgenomen dezelve te 
maken, zal het nogthans hoofdzakelijk zijn, het een en ander nopens dit 
point voor te dragen. 

Men heeft steeds te regt begrepen, dat de versche vischvangst langs de 
kusten zoovee1 mogelijk van aile impositien behoorde vrijgesteld te blijven, 
omdat, niettegenstaande dezelve aan veele duizenden brood verschaft en 
deszelfs gevolgen mitsdien ailezints weldadig zijn voor de maatschappij, 
dezelve nogthans voor den reeder en uitvoerders geene zeer belangrijke 
voordeelen, zelfs bij de gunstigste omstandigheden, teweegbrengt en uit 
deszelfs aard niet kan teweegbrengen, terwijl bovendien de risico en het 
gevaar voor de reeders en uitvoerders ailer aanmerkelijkst is en, in velen 
opzigten, dat der reederijen van Maassluis en Vlaardingen overtreft. Dit 
ailes in bijzonderheden aantetonen, zoude thans te wijdlopig zijn. Genoeg 
is het, dat men van de waarheid van dit een en ander, zelfs ten tijde van de 
vereeniging van Holland met Frankrijk, is overtuigd geworden. Van hier 
dan ook, dat destijds de reederijen en kooplieden langs de kusten zijn 
gelibereerd geworden van de toen geordonneerde betaling van den impost 
op het zout voor de visch benoodigd, die gedroogd en daarna in den 
handel gebragt werd. 

Ja, zal men zeggen, de impost op het zout is het gevolg van het aangeno
men stelsel van indirecte belastingen, dat mede op de gedroogd wordende 
versche visch toegepast wordt, omdat dezelve behoort tot het binnenlands 
vertier. Maar, behoort dan een binnenlands vertier dermate belast te worden, 
en weI een product, dat hoegenaamd geene belasting dragen kan, dat de 
belasting niet zelden de waarde van het product zal evenaren en die de 
ondergang van een zoo belangrijk yak van nijverheid en welvaard zal na 
zig sleepen? Men zegge niet te veel! Slegts eenen teelt moet die belasting 
maar aanhouden, en de reederijen van Scheeveningen, Kat- en Noordwijk 
zijn onherstelbaar bedorven. Maar bovendien, is dan de gezoute visch 
(labberdaan), die door de Maassluizenaars en Vlaardingers wordt aange
bragt, geen product van binnenlandsch vertier? En is dezelve egter niet van 
de belasting op het zout ontheven? Wordt welligt niet meer dan twee derde 
gedeelte er binnen 's lands van verbruikt en doen de hooge inkomende regten, 
in Frankrijk op deszelfs invoer gesteld, de uitvoer niet dagelijks verminderen? 
Is het dan ook reeds uitgemaakt, dat de gedroogde schol uitsluitend binnen 
's lands geconsumeerd wordt? Of kan men het tegendeel beweren en aan
tonen (gelijk zulks te bewijzen is:) dat ook daarvan naar Duitschland 
uitvoer plaats heeft? En, of dit ailes nog niet genoegzaam ware: behoort 
de gedroogde visch niet zelfs boven de zoute visch van belastingen vrijgesteld 
te worden, omdat de arbeidsman, ja de geheele volksklasse, die geene hooge 
prijzen betalen kan, genoegzaam uitsluitend de consumateur derzelve is? 

Dan genoeg hier van. Het wordt tijd om overtegaan tot de beantwoording 
der tweede vrage, deze namelijk: welke zijn de middelen tot herstel? 

Wanneer men het mer voren gemelde in aanmerking neemt, zoo behoeft 
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men die middelen tot herstel niet ver te zoeken, of wegens dezelve in een 
opzettelijk betoog dezelve zig tot de volgende schijnen te bepalen. 

1 ° Men ontheffe de versche vischvangst langs de kusten van aIle imposi tien 
en moedige dezelve, integendeel, door geschikte premien aan. 

2° Men late de reederijen langs de kusten, die zig mede met het vangen 
van haring op diep water onledig houden, de vrijheid om dien haring te 
steuren en alzoo gesteurd aan wal te brengen en te verkoopen, of weI dezelve 
te kaken, te zouten, in tonnen te leggen en voor goede Hollandsche haring 
te verzenden en in den handel te brengen, terwijl, op dat den zoo weI 
gevestigden roem van den haring bij in- en buitenlanders niet zoude ver
minderen, men in opzigt tot den gekaakten, gezouten en in tonnen gelegden 
haring, voor verbindend verklaart alle die formaliteiten en bekeuringen 
welke moeten worden naargekomen en gedaan in opzigt van den gekaakten, 
gezouten en in tonnen gelegden haring, die door de zoogenaamde groote 
visscherij te Maassluis, Vlaardingen en elders wordt aangebragt. 

3° Men neme van gouvernementszijde de belangens der versche visch
vangst langs de kusten meer onmiddelijk ter harte; bepale, dien ten gevolge, 
dat het CoIlegie der groote visscherij zig niet eeniglijk met die visscherij, 
maar ook met die langs de kusten zal bezighouden. Van ieder der visschers
plaatsen langs de kusten worde er een gedeputeerde in evengemeld Collegie 
opgenomen, en deze gezamelijk ontwerpen en dragen ter goedkeuring aan 
het Gouvernement voor de reglementen, die tot den bloei en voorspoed 
der visscherijen zullen kunnen medewerken; terwijl er tevens gezorgd 
wordt, dat die reglementen in aIle deelen worden naargekomen. Zoo zal 
men de groote visscherij en die langs de kusten uit derzelver vervaIlen 
toestand allengskens zien herrijzen; alle oneerlijke daden en handel, die 
maar al te veel in die langs de kusten, zedert onheugchelijke tijden, zijn 
ingeslopen en tot derzelver bederf zoo zeer hebben medegewerkt, zien 
verdwijnen; duizende huisgezinnen zal het eerlijk brood des nijverigen 
arbeids bezorgen en ledigheid, armoede en bedelarij langs de kusten weren 
en geschikte sujetten voor de zeevaart en zeedienst opkweeken; terwijl 
het geluk en de welvaard van die duizenden en derzelver hartelijkste liefde 
voor het Gouvernement, bijzonder voor onzen zoo zeer geeerbiedigden 
Koning, de zoete beloningen van deszelfs heilzame pogingen en vaderlijke 
bezorgingen zijn zullen. 

4. HET COLLEGIE VooR DE GROOTE VISSCHERIJ TE MAASSLUIS AAN DE MINISTER 

VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 23 NOVEMBER 1816 1) 

Ter voldoening aan Uwe Excellenties zeer gerespecteerde aanschrijving 
van dato 24 October 11. No. 19b waar bij Uwe Excellentie van 't Collegie 
van de Groote Visscherij reqireerd eene korte, algemeene en beknopte 
schets, nopens de tegenwoordige toestand der haring, versche haring en 
kleine of kabbeljaauwvisscherij, mitsgaders nopens de Zuiderzeesche of 
zoogenaamde panharing en bokkinghang of rokerijen, voor zoo verre 

1) A.R.A., Binn. Zaken, no. 110. 
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betreft derzelver bloei, welvaart en uitgebreidheid, in vergelijking van de 
tijden, die de totalen stilstand van aile vaart en visscherij onder het Fransch 
beheer zijn vooraf gegaan, vooral, zederd de heropening van de vrije 
zeevaart, welks nieuwe bronnen voor dezelve mogten geopend zijn, bijzonder 
sints de vereeniging van het voormalig Belgien met dit Rijk, en welke 
uitzigten dezelve voor het vervolg aanbieden, 

Zoo hebben de eer Uwe Excellentie te berigten, 

wegens de zoutharing visscherij, 

Dat dezelve als vrij gunstig en toenemende kan aangemerkt worden; de 
daartoe uitgevarene schepen in dezen jare bedragen 142 stuks: den uitslag 
daarvan is, over het algemeen genomen, tamelijk voordelig geweest; de 
vangst was maar middelmatig, doch de hooge prijzen hebben de mindere 
vangst ruim vergoed; deze hooge prijzen zijn veroorzaakt door de veele 
orders van buiten lands, en deze orders moeten gezocht worden in de goede 
behandeling van den haring en in de handhaving der wetten, waar op 
Holland eeuwen lang roem heeft mogen dragen; in 1815 zijn er 139, en in 
1814 101 schepen tot deze visscherij uitgevaren, dus in die drie jaren zederd 
de heropening van de vrije zeevaart door een gerekend een getal van 127 
schepen. Wanneer men nu daar bij in vergelijking neemd de jaren, dien 
den totalen stilstand van alle vaart en visscherij onder het Fransche beheer 
zijn vooraf gegaan, dan bevinden wij, dat zedert Ao. 1788 tot Ao. 1797 
ingesloten de alstoen uitgevarene schepen jaarlijks door een gerekend, 
heeft bedragen het aantal van 181 schepen, terwijl zederd de vereeniging 
van het voormalig Belgien door die vereeniging voor deze visscherij geene 
nieuwe bronnen geopend zijn, alsmede dat geen uitzigten voor het vervolg 
zich daartoe aanbieden; maar weI van de zijde van het voormalig Belgien. 
te weten: wanneer die zich gedragen naar die wetten door welke deze 
belangrijken handel zijnen opkomst, voortduring en roem, binnen en 
buiten lands verkregen heeft. 

De versch haring visscherij 

kan niet zoo voordelig aangemerkt worden, want, of schoon het getal der 
daar toe uitgevarene schuiten in deze drie laast verloopen jaren vrij aan
zienelijk geweest is, zoo is echter den uitslag dier visscherij min gunstig 
geweest, uit hoofde van de laage prijzen waarvoor dien haring verkocht is 
geworden en welke laage prijzen zijn oorzaak vinden in de panharing, 
dewelke in deze laatste jaren in een grooten overvloed bijzonder op de 
Zeeuwsche stroomen en op de Schelde gevangen is; welke haring, zeet 
onkostbaar gevangen, veelal slegt aangebragt en tot niet noemenswaardige 
prijzen, zonder betaling van eenig lastgeld, verkocht wordt, tot bederf en 
ondergang van de versche haring visscherij. 

De kleine of kabbeljaaw-visscherij 

bepaald zich tot die, dewelke op I1sland en op de Noordzee uitgeoeffend 
wordt, doch deze visscherij is aanmerkelijk verminderd; van Ao 1788 tot 



150 EEN RAPPORT OYER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND VAN ZUID-HOLLAND 

Ao 1797 ingesloten, zijn er, door een gerekend, jaarlijks 32 schepen uitge
zeild naar IJsland, terwijl er in de drie laast verloopen jaren, door een 
gerekend, slegts 7 schepen derwaards vertrokken zijn; de vermindering 
van deze vaart moet naar ons inzien gezocht worden in 't nemen van veele 
schepen en in de voortdurende zware belasting van de gezouten visch in 
Frankrijk; ook mist dezelve de aanmoediging door het Gouvernement 
met een premie, dewelke bevorens aan die visscherij is toegestaan. 

Van voornoemde jaren 1788 tot 1797 ingesloten zijn er des winters die 
jaren door een gerekend, uitgevaren 113 schepen op de Noordzee; daaren
tegen in de drie laast verleden jaren, door een gerekend, slegts 42 schepen. 
Ret nemen van een groot aantal schepen gedurende de oorlog, de ongunstige 
en onstuimige winter saizoenen, gevoegd bij de zware stormen, die men 
thans des winters op de Noordzee ondervind, aIle deze dingen zijn de 
oorzaken van het verval van deze visscherij, bijzonder maken de onstuimige 
winters en de zware stormen het thans voor den reder, zoo weI als voor 
den zeeman, zeer gevaarlijk, om die visscherij in het winter saizoen uitte
oeffenen, en verdient dierhalven op eene dringende wijze alle aanmoediging. 

De kabbeljaauw visscherij, die des zomers op de Noordzee bedreven 
wordt, is minder in verval, naardien de meeste schepen, die op de haring 
visscherij uitvaren, gewoonlijk in het voorjaar nog eene reis vooraf op de 
Noordzee ter kabbeljaauw visscherij gaan doen. 

Wat de Zuiderzeesche of zoogenaamde panharing visscherij betreft, als 
mede de bokkinghang 0/ rokerije, alzoo deze geheel en al buiten de directie 
van het Collegie zijn, zoo kunnen wij omtrent dezelve geene behoorlijke 
of gegronde opgaven doen, doch niettemin is het vrij duidelijk, dat deze 
Zuiderzeesche haring visscherij zederd eenige jaren in verval geraakt is, 
hetwelk grootendeels is toeteschrijven aan de overvloedige vangst en invoer 
van haring, die, op de Zeeuwsche stroomen en de Schelde gevangen, op 
eene onregelmatige manier wordt behandeld en alzoo de Zuiderzeesche 
panharing aanmerkelijk in prijs heeft doen dalen, alzoo door de langdurig
heid des tijds van die verzending, dezelve veelal bedorven ter plaatse harer 
destinatie aankomt, zo dat uit het verval in het debiet der Zuiderzeesche 
haring ook voortvloeid, dat een groot aantal bokkinghangen of rokerijen 
in dat quartier zijn vervallen, en de nog overgeblevenen een gering voordeel 
derzelver eigenaren opleveren. 

Wij moeten Uwe ExceIlentie verder doen opmerken, dat wij aIleen berigt 
kunnen gevan van hetgene de visscherijen hier bij het Noorder departement 
concemeerd, als zijnde dit Collegie alleen over de zeven Vereenigde Neder
landen aangesteld, en dus geene qualiteit om opgaven van de visscherijen 
in Belgien te requireeren. 

En wat het verdere bij Uwe Excellentie van ons gerequireerde betreft, 
namelijk den bloei, welvaart en uitgebreidheid, in vergelijking van de 
tijden die den totalen stilstand van aIle vaart en visscherij onder het Fransch 
beheer hier bij het Noorder departement zijn voorafgegaan, aangaat, 
Uwe Excellentie kan uit de hier voren gedane opgaven zeer duidelijk 
ontwaren, dat de haring en de kabbeljaauw visscherijen op verre na niet 



EEN RAPPORT OVER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND VAN ZUID-HOLLAND 151 

tot die hoogte zijn, waar toe zij, voor den totalen stilstand van aIle vaart, 
geweest zijn. Echter als men in aanmerking neemt het groot getal haring 
en visch schepen, die in de jaren van oodog genomen zijn, en dat vele 
schepen in de havens zijn verrot en onbruikbaar geworden, en die nog 
bruikbaar gemaakt konden worden, daartoe groote kosten vereischt 
wierden, is het te verwonderen, dat den ijver de geinteresserdens (door de 
gunstige omwending van zaken opgewekt) in zoo eene korten tijd nog zoo 
eene groote vloot haring schepen, als uit de voorgemelde opgaven blijkt, 
heeft kunnen te weegbrengen? 

Wij hopen met het bovenstaande aan het vedangen van Uwe Excellentie 
te hebben voldaan. 

5. HET STADSBESTUUR VAN MAASSLUIS AAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 

ZUID-HOLLAND, 10 DECEMBER 1816 1). 

Ter voldoening aan Ued.Gr.Achtb. resolutie van 1 November No 2 
hebbe de eer Ued.Gr.Achtb. te informeren. 

lO De binnen- en buitenlandsche handel en scheepvaart is in dezen stad 
in bloei, welvaard en uitgebreidheid, in vergelijking der laatste jaren, 
toegenomen, dezelve is albier vrij aanzienlijk. Onderscheidene persoonen 
houden zich hiermede bezig, vooral egter met de zeehandel; een huis munt 
bier in bovenal uit, 't welk negentien schepen in gedurige beweging houd, 
voor het grootste gedeelte met dezelve voor eigen rekening handel drijvende, 
een gedeelte egter zomers ter haringvaart uitrustende. De handel geeft 
leven en beweging aan deze plaats, op dezelver bloey en de hedeving der 
visscherij vestigd zich de hoop van het herstel der geledene rampen; zeer 
veele handen worden hierdoor aan 't werk gehouden, veele huisgezinnen 
vinden in denzelven hun behoud. Bijzondere nieuwe bronnen hebben zich 
nog niet voor dezelve geopend ; ondertusschen vleyt men zich, dat de vrUe 
vaart de op de Middellandsche zee ook voor deze plaats bijzonder voor
deelig zal zijn: dan welke uitzigten bieden zich aan in de toekomst? Deze 
plaats is bij de wet van 9 Nov. No. 53 onder het onvrije territoir gesteld 
en hoe weI het getal zielen dezer gemeente volgens de wet de vrije lading 
en lossing schijnt toe te staan, vind zich de navigatie door dit onvrije 
territoir belemmerd, het geeft afschrik en dit doet ons een veriegging van 
handel vrezen, vooral daar de handelhuisen, en bijzonder < het> huis waarvan 
hier boven gesproken is, ' t welk zich zoo bij uitsluiting met het zelve bezig 
houd en geensints aan deze plaats bepaald is; kunnende wij voor onbe
twistbaar vaststeIlen, dat de handel, - gelijk wij boven reeds aanvoerden, 
- een voorname hoofdbron van bestaan voor deze plaats uitmaakt, en 
zonder dezelve de ingezetenen geen genoegzaam onderhoud in de vissche
rijen kunnen vinden, vooral daar de wintervaart zoo aanmerkelijk ver
minderd is, dat bijkan~ geene schepen meer varen, waar van de oorzaken 
voornamentlijk in de onstuimige wintersaison te vinden zijn; en dus, 

1) G .A. Maassiuis, Register uitgaande brieven 1816-1817, no. 384/254. 
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wanneer dezelve verlegd wierd, en weldra een gedeeltelijke, jazelfs een bijna 
geheele ondergang dezer plaats zoude bespeuren; temeer daar door deze 
verlegging zoude ook de visscherijen aanmerkelijk verminderd worden; 
daar de zeehandelaars aIle en uitsluitend het boven vermelde huis, een 
aanzienlijk aantal hunner schepen en een gedeelte van 't jaar ter commercie 
en een ander gedeelte van 't jaar ter visscherij gebruiken: dus wanneer 
hierin geen verandering gebragt word, en de commercie in aIle opzigten 
gefaciliteerd, zijn de vooruitzigten dezer plaats allertreurigst. 

2e De staat van 't fabriek wezen is van niet veel belang, en in dezelfde 
staat gebleven, behalve die, welke tot de scheepvaart en visscherij betrekking 
hebben, als: scheepmakerij, baaderijen en smederijen, deze zijn over 't 
algemeen in voorspoed toegenomen en men mag zich alles goeds wegens 
deszelfs bestaan en voorspoed voorstellen, zoo namentlijk de vrees [in] 
art. 1 vermeld niet verwezentlijkt word. 

3e Betreffende de visscherij : 
De zoutharingvisscherij kan als vrij gunstig en toenemende worde 

aangemerkt. 26 schepen zijn biertoe dit jaar uitgerust en uitgevaren, de 
uitslag daar van is, over 't algemeen genomen, niet onvoordeelig geweest, 
hoe weI de vangst gering was. Dit egter wierd vergoed door de hooge prijzen, 
veroorzaakt door veele orders van buitenlandsch, waarvan de redenen in 
de goede behandeling der haring en de handhaving der wetten, voor dien 
tak met zooveel zorg en beleid door oude voorvaderen en de opvolgende 
hooge magten daargesteld, moeten gezocht a) worden. 

In ' t jaar 1814 zijn van bier uitgezeild 21 scheepen 
1815 " 24 

"" " 1816 " 26 " 
De versch haringvisscherij is minder voordelig, het getal der hiertoe 

uitgeruste vaartuigen bepaald zich tot 5-6, de geringe prijzen [die] worden 
veroorzaakt door de groote overvloed der haring op de Zeeuwsche stroomen 
en elders gevangen ; het vooruitzigt [is] twijffelagtig; wanneer de haring, 
die thans zoo menigvuldig op de Zeeuwsche stroomen en elders gevangen 
word, verminderd, zoude misschien deze tak ook in bloei toenemen. 

De kabbeljaauwvisscherij is ook toenemend op de Noordzee, hoewel dit 
minder voordeelig; eensdeels, doordien er zooveel visch niet gevangen is 
geworden, anderdeels door de stormen b), die sedert een geruimen tijd op 
zee gewoed hebben. De schepen hiertoe gebruikt wordende, dienen meestal 
zomers ter haringvisscherij, terwijl de Uslandsche visscherij toenemend is, 
hoewel in geringe maate. Dit jaar zijn er vijf scheepen daarnaar uitgevaren 
en met eene goede vangst teruggekomen; edoch in vorige jaren, namenlijk 
v66r onze rampspoedige tijden, was die vaart alleraanmerkelijkst, en er is 
geen twijfel aan, wanneer het gouvemement dezen tak ook door premien 
aanmoedigde, of dezelve zoude weder, zoo niet tot vorigen bloei, tot groote 
welvaart komen. 

a) Hs: gezorgd. 
b) Hs. : stroomen. 
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Dan welke uitzigten bieden zich hier ook voor de toekomst aan; goede 
voorzeker onder de vaderlijke besturing van onzen geeerbiedigde Koning, 
en bij een voordurende vrede, dan ook, vooral onder 't genot der wetten 
tot hier toe bij ons in gebruik. 

Dan het aangevoerde hier boven ten opzigte van den handel geld ook 
hier; zoo de handel verlegd <wordt>, verliest de visscherij ook hare steunen 
deze zelfs word bijzonder uitgedrukt, zoo wij geen entrepot van zout 
mogen hebben, en dat voor iedere reis van een andere plaats moet gehaald 
worden. Veronderstel dat er hier 25 scheepen zijn, die ter visscherij varen, 
waaronder er zeker zijn, die dit maar voor een gedeelte van 't jaar doen, 
veronderstel dat deze door elkander aanbrengen 50 lasten haring of visch, 
dus zal hiertoe benodigd zijn 11250 tonnen zout of ruim 300.000 '$; tot 
deze consumtie worden 130 reizen vereischt [worden], om het voorschot 
daar weder te lossen. Dit geld ook omtrent de visch zouterijen, het is dus 
een somber vooruitzigt, het is eene zekerheid, zoo deze plaats niet de oude 
voorregten geniet, zoo zij niet kan wedijveren met Vlaardingen en verdere 
plaatsen, waar de visscherijen uitgeoeffend worden, is dezelve in 't kort 
te gronde. 

Ditzelfde moeten wij ook zeggen, wanneer bij een nieuw te maken wet 
der haring vaart, het charteren a) der scheepen niet zoo als tegenwoordig 
bepaald bleef. Het vooruitzigt is dan niet aIleen voor deze plaats maar voor 
aBe plaatsen in 't geheele land, waar visscherijen zijn, treurig en een verleg 
derzelver te vreezen. 

Zijnde het 4e en 5e punt alhier van geene applicatie als bestaande in deze 
gemeente geene in bedoelde kopij missive genoemde fabrieken. 

a) Hs: charten. 
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DER SCHLESISCHE GARN- UND LEINENHANDEL MIT HOL
LAND 1M 16. UND 17. JAHRHUNDERT (FORTZETZUNG VON 
BEITRAG V DES XXVI. JAARBOEK): DREI WEITERE BEILAGEN, 

MEDEGEDEELD DOOR 

DR. ELISABETH ZIMMERMANN 

Ondergetekende ontving van Dr. Zimmermann nog drie belangrijke stuk
ken, die betrekking hebben op het door haar in het vorige Jaarboek behan
delde onderwerp. Het eerste daarvan is een artikel van Hauptman Klose in de 
lIe jaargang (1891) van het Silezische tijdschrift "Wanderer im Riesen
gebirge". Uiteraard is dit tijdschrift in ons land onbekend, doch zelfs in 
Duitsland zijn de oudere jaargangen daarvan slechts in enkele bibliotheken 
aanwezig. Dr. Zimmermann heeft, na lang zoeken, de bewuste lIe jaargang 
gevonden in de "Bibliothek des deutschen Ostens" te Herne (Westfalen). 
Klose heeft in zijn artikel 20 handelsbrieven uit de jaren 1641-1645 gepu
bliceerd, die ontleend zijn aan een brievencopieboek van de garenhandelaar 
Johannes Friedrich te Liebenthal, die veel garen naar Holland exporteerde. 
Met vrachtwagens werden de tonnen met garens naar Leipzig of Breslau 
vervoerd en vandaar waarschijnlijk per schip langs de rivieren respectie
velijk naar Hamburg of Danzig en dan over zee naar Holland. De betaling 
geschiedde gedeeltelijk door middel van wissels en gedeeltelijk door zending 
van gouden dukaten. Het copieboek bevat vele brieven, die aan in Holland, 
v.n. te Amsterdam gevestigde firma's zijn gericht; deze zijn in het Nederlands 
geschreven door de beide Nederlanders die Friedrich in zijn dienst had. 
Het is zeer te betreuren dat Klose van de Nederlandse brieven geen enkele 
heeft opgenomen. De door hem gepubliceerde brieven zijn aile gericht 
tot Duitse firma's te Leipzig en te Breslau; evenwel hebben ook deze voor 
een groot deel betrekking op de export naar Holland. Uit deze corres
pondentie blijkt duidelijk hoe groot de schade is geweest, welke de Dertig
jarige Oorlog in de jaren veertig aan de Silezische handel op Holland heeft 
berokkend. Gedurende de jaren 1641 en 1642 was de handel nog tamelijk 
normaal; na de verovering van Leipzig door de Zweedse troepen in novem
ber 1642 komt deze echter nagenoeg tot stilstand. Mede ten gevolge 
van het uitblijven der Hollandse geldzendingen heerste in de eerstvolgende 
jaren te Leipzig en te Breslau een grote geldschaarste. Ook Silezie werd 
door vijandelijke troepen bezet. De Silezische kooplieden geraakten natuur
lijk in grote moeilijkheden. 

Klose deelt niet mede waar het copieboek in 1891 berustte; waarschijnlijk 
was het in het bezit van nakomelingen van Friedrich, die toen nog te 
Liebenthal woonden. Na de tweede wereldoorlog is Liebenthal ingelijfd 
bij Polen en zijn de Duitse inwoners verdreven. Het is geen wonder dat 
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de pogingen van Dr. Zimmermann om het copieboek op te sporen vruchte-
100s zijn gebleven. Zij schrijft mij: "Vergeblich versuchte ich durch die 
Fliichtlingszeitung Nachricht iiber die Familie Friedrich zu erhalten". 

Het tweede stuk is een offerte van een linnenhandelaar uit Zittau aan 
de Amsterdamse koopman Burlomachi te Amsterdam uit het jaar 1684. 
Hierin worden vele soorten van linnen stoff en opgesomd, die in de ver
schillende Silezische steden en dorpen werden geweven, met opgave der 
prijzen. Deze stoff en werden toen niet aIleen naar Holland maar ook naar 
Engeland uitgevoerd. 

Het derde stuk is een plakkaat van 26 augustus 1686, op verzoek der 
stad Haarlem uitgevaardigd door de bisschop van Breslau en de kanselier 
en raden van het hertogdom Silezie, waarin degenen die zich zowel bij het 
spinnen als bij het in tonnen pakken der garens aan misbruiken schuldig 
maakten, met strenge straffen werden bedreigd. 

J. G. VAN DILLEN 

No.6. Garnhandel im schlesischen Gebirge. Aufsatz von Hauptmann 
Klose. Aus "Wanderer im Riesengebirge", Hirschberg 1. Juli 1891, 11. 
Jahrgg. Nr. 7 S. 79 ff. und 1. Aug. 1891, 11. Jahrgg. Nr. 8 S. 95 ff. 

Ober die Grosse des schlesischen Leinewandhandels im 16., 17. und 
18. Jahrhundert und die Bedeutung, welche derselbe fUr unser Gebirge 
hatte, berichtet Donat eingehend in No. 18, 19 und 20 des "Wanderers 
im Riesengebirge". 

Wenig bekannt diirfte es sein, dass der Gamhandel im 16. und 17. 
Jahrhundert in hoher Bliite stand und eine ergiebige Einnahmequelle fUr 
das schlesische Gebirge gewesen ist. Es waren vorzugsweise feine Game, 
das Strahn zu 5-9 Loth, welche nach Holland, namentlich nach Amsterdam 
und Harlem, verkauft wurden, urn dort zur Herstellung der feinen hollan
dischen Leinewand verwendet zu werden. Welche Wichtigkeit dem Gam
handel seitens der Hollander beigelegt wurde, geht daraus hervor, dass sich 
Hollander in Liebenthal aufhielten, urn den Einkauf der Game selbst 
zu besorgen und zu uberwachen. 

Der Mittelpunkt des Garnhandels war das Stadtchen Liebenthal, das 
sich zur Zeit der Bliite desselben eines besonderen Wohlstandes erfreute, 
da, fUr damalige Zeit, ungeheure Summen fUr Gam an die ansassigen 
Kaufleute bezahlt wurden. Von der Ausdehnung des Garnhandels erhalten 
wir einen Begriff, wenn wir erfahren, dass vor und wahrend des 30-jahrigen 
Krieges 14 grosse Garnkaufleute in Liebenthal vorhanden waren. In dieser 
Zeit werden als Gamhandler genannt: Moritz Jentsch, Kaspar KIesel, 
dessen Nachfolger Balzar KIesel, Anton Tanner, Hans Lange, Michael 
Bittner, Augustin Stelzer, Philipp Rust, Hans Richter, Markus und Wilhelm 
Scholtz, Martin Kindler, Hans Siebelt, Christof Gottwald, M. Niering, 
Johannes Friedrich und dessen Sohn Friedrich Friedrich. 

Einsicht in das Getriebe des Garnhandels zu Liebenthal giebt das Kopier
buch des Garnkaufmanns Friedrich, der Teilhaber der Firma Peter und 
Henrik Wynants zu Amsterdam gewesen zu sein scheint, deren Chef Peter 
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die Seele des schlesisch-holliindischen Garnhandels gewesen ist und der 
im September 1641 verstarb. In der Schreibstube sind, wie aus den ver
schiedenen Handschriften hervorgeht, vier Leute beschiiftigt, darunter 
zwei Holliinder, Bevollmiichtigte der genannten Firma, Peter Colantius 
und Jean Bosschaert. Diese besorgen die holliindischen Korrespondenzen 
und die Regelung der Geldgeschiifte mit ihren Patronen. 

Das Buch, gross Oktav, hat einen mit braunem gepressten Papier tiber
zogenen Deckel; Ecken von Schweinsleder und einen schweinsledernen 
Rticken. Die erste Seite enthiilt den Titel: 

Copy Boech Anno 1641 den 20. January. 
Das Buch enthiilt Briefkopieen aus den Jahren 1641 bis 1645 und zwar 

61 Briefe aus dem Jahre 1641, 37 aus dem Jahre 1642, einen aus 1643 und 
vier Briefe aus dem Jahre 1645. Obgleich die Briefe dicht untereinander 
geschrieben sind und hier keine Seite fehlt, sind aus dem Jahre 1644 keine 
vorhanden. Die Briefe zeigen, wie schon erwiihnt, vier verschiedene Hand
schriften. Die an die holliindischen Kaufleute gerichteten sind in holliin
discher Sprache geschrieben. Vom Jahre 1642 an tragen die meisten Briefe, 
gleichviel ob sie in deutscher oder holliindischer Sprache geschrieben sind, 
die Unterschrift: Peter Colantius oder Johann Bosschaert. Die Firmen, 
mit denen der Briefwechsel stattfand, sind: Juff'rau Sara Wynants und 
Hemik Copphens, Peter und Hemik Wynants, A. Wynants, siimtlich zu 
Amsterdam; Hans BaIley van Ouden zu Danzig und Thorn, Georg Kolhas 
und Paulus Spohn zu Breslau, Heimich Reisels und Zacharias Kramer zu 
Leipzig, Anthony Thiel und Georg Roons (oder Rohns) see!. Wittib 1). 
Der Wohnsitz der letztgenannten Firmen konnte nicht ermittelt werden. 

Die leeren Bliitter des Buches sind zur Eintragung von Familienereig
nissen und geschichtlichen Notizen benutzt. 

Aus dem Inhalt der Briefe geht hervor, welche Bedeutung der Garn
handel fiir Liebenthal noch wiihrend des Krieges bis zum Jahre 1643 hatte. 
1m Jahre 1643 und 1644 scheint der Handel darniedergelegen und 1645 
wegen des zunehmenden Geldmangels und der zunehmenden Unsicherheit 
ganz aufgehort zu haben. Das wird auch dadurch bestiitigt, dass, wie 
Gorlich in seiner Chronik von Liebenthal erwiihnt, im Jahre 1649, urn die 
Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, zu heilen, Liebenthal die Kaiser
liche Genehmigung zur Abhaltung eines Leinewand-Marktes erhiilt. Aus 
den Briefen geht ferner hervor, dass die Kaufleute eigene Gespanne unter
hielten, welche die Waren nach Breslau und Leipzig schaff en mussten. Mit 
den Fuhrleuten wurde auch bares Geld versandt, und es ist zu verwundern, 
dass bei der durch die marodierenden Rotten verursachten Unsicherheit 
der Strassen, dasselbe stets anlangte, urn so mehr, als die Fuhrleute im 
allgemeinen keine Bedeckung bei sich gefiihrt zu haben scheinen, da nur 
ein einziges Mal erwiihnt wird, dass den Fuhrleuten Bedeckung mitgegeben 
worden ist, sie sonst nur immer im Geleite Gottes auf den Weg geschickt 
wurden. 

1) Wittwe. 
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Nachstehend teile ich eine Anzahl Briefe aus dem Kopierbuche mit, 
durch welche der Leser mit der Eigenartigkeit des damaligen kaufmanni
schen Stils bekannt gemacht wird, die femer geeignet sind einen Begriff von 
dem Geschiiftsumfange zu geben und zum Teil von geschichtlichem und 
kulturhistorischem Interesse sind. 

Erlautemd bemerke ich, dass der Thaler ein Speciesthaler ist, dessen 
damaliger Wert 4,50 Mk. betrug; dass ein StUck Gam 4 Strahne hat und 
6-8 Strahne elne Dogge genannt wurden, was wahrscheinlich gleichbedeu
tend mit der Bezeichnung Bossen ist. Vor der Versendung bezw. Verpackung 
wurde das Gam gekocht, welche Procedur im Hause der Garnkaufleute 
vorgenommen wurde. 

Von den Briefen gebe ich drei in der urspriinglichen Schreibweise, die 
iibrigen in neuer Schreibart wieder. Der Eingang der Briefe ist iiberall 
der gleiche und deshalb nur in einige derselben aufgenommen worden. 

Herrn Henrik van Reissels undt Zagarias Kramer. Leipzig. Laus deo 
Ady 10. Juny AO 1641 Liebenthall. 
Ehrenveste wolfiihrneme in sonders gross giinstige H.I) saluit, die H. 

sendt meine willige dienst und gruss bevor, ziedort (zudort) mein Jiingsten 
bekomrnen, der H. wol geliebtes yom 23. Majus stilo novo worauss uber 
den Empfangh der obersandte wexelbriefe nebenst mehreren vemomrnen 
dienet dieses hin wiederumb an die H. dass alss fuhr gestrich (vorgestem) 
per Hans Nixtorff und gespannschaft im geleide Gotts 2 Fas gam samrnt 
dem bey gehende Vohrbrieff mit unsere gewohnl'chess zeigen an die H. 
gesandt ist, wor von sie nacher lieberung dass fourlohn belieben zu ent
richten undt midt gelegenheit nebenst anderer Amicy ihre giiter per Ham
borch befordem. Die wei! den auch die stras zwischen Breslaw und diesen 
Orthe von beiderseitlge voelker ganss gesperrt soo das man sich von seine 
gelder darum selbst allhier nlcht bedienen kann undt fuhr vermehlte voehr 
wiederum hier Eine gehen wirdt, alss hab<:n dieses mittel ratsam ergriffen 
das vorferg (?) auch gelt bis auf den Markt bey ihnen zu haben, die H. zu 
ersuchen sie fuhr unss Ein paar tausent rthIr. wollen aufnehmen und mit 
dem Lasio (Agio) was der Billigkeit gemass, selbige in Dukatis zusamrnen 
machen und Hans Nickxtorff sein schaffer selbige vorslegelt zwischen 
Ein dobbein Korff (Korb) midt geben. Erwarte hierauff der H. Ihre ant
wordt. Wegenss der rimessen ist zu gedenken wie jiingst gemeldt dass selbe 
bel Ihnen miissen beruhen biss Zeit der acceptation, weil aber H. Conrad 
Engelss von Coin umb Einiche adriss anhaltet, undt ich nit wissen kann, 
was ziedort mocht permittiret sein, alss werden die H. unbeschwert was 
sie bereits Empfangen belieben zu avisiren dito H. Engelss zu seiner 
nachrichtung. 

Wegen Ansagung der paare Vesser in Ciirs. Zoll haben hier gedacht 
wei! es nuhr durchgehend goedt, selbe zu 600 rthlr. anzugeben, bei weilch 
mucht es wol mehr kossten, wirdt aber in der H. goet vinden auch gesetzt, 

1) H. in deze en in de vo)gende brieven afkorting voor Herr of Herren. 
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konnen sich mit Einander bereden, dass Eingeschlossen biete auf Hamborch 
nacher Niederlande zu befordern. Valete. 

H. Georgk Kohlhaes undt Paulus Spon. Breslau. Laus deo Ady 20. Augusty 
AO 1641 Liebentall. 
Ehrenveste wolfuernehme Insonders gross gunstige Herren salutem, die 

H. sendt meyne willige dienst undt gruss Jeder zeyt bevor, der H. viel
geliebter yom 15. hujus habe benebenst bey gesante sachen alie woli 
bekommen, die H . Rechnungh kegen meine ubersehen undt recht erpfunden 
die auszugen sindt gleich Walss (gleichfalls) notirt, auss Niederlandt habe 
aviso wegens die pistolen per diesen boten becommen, selbige sindt zusam
men 20 paar midt holster zusammengepackt, undt dar mals wo ich zu 
Scbiffen zu Amsterdam gewesen dar von die rechnungh iiber 8 Daege 
erwartet; mir ist bei Consignirungh dess godts in Niederlandt verbotten 
gar keine Amonition oder waffen auss dem Lande zu scbicken, werdt 
desswegen unverzohlt durrich mussen geprakticirt werden soo dass wier 
als die Ehrs. Kauffmannschaft in Compangio durften leicht geuar (Gefahr) 
und schaden lauifen, wil aber dass beste erhoffen und solI die H. inner 
8 Daegen der verlauif avisirt werden, alle die goeder sindt an dehne veror
dinirte Edelluit auf zweynach (zu Weihnacht) bezahlt, werden auch der 
H. brieven uber die 1200 rthlr. verwandt und sollen mit Dank bezahlt 
werden, sonsten belieben die H. ferne dem boote wenn die unsicherheit nicht 
gar zu gross dunckt ihme 300 Dukaten eingepacket midt anherr zu geben, 
sollte aber H . Baumert seyn wagen annoch zu Breslau sein, geben die H. 
ihm nichts und per die waegen in die stell 1000 Dollar mit geben, weiter 
dienet die H. zu nachrichtungh dass in dem Monat september fiir die 
Michaely Mess ein paar tausend Dollar werden bedurffent sein. 

Georg Roons sel. Frau Wittib 1). Laus deo Ady 8. Octobris AO 1641 
Liebenthali. 
Edle viel Ehr und thugentreiche Fraw, der Frawen sendt in Ehr undt 

gebiihr meine willige Dienst undt Gruss bevohr ziedort mein Jiingsten 
bekommen, der Fraw begeren wegens 400 rthlr. an Frants Siegemundt 
Theubelius vernohmen, in Antwort dient, dass mich verwundert, dass die 
Fraw dieses nicht Ehr gemelt den itzo habe bereitss mein aliens und ganze 
verrichtungh an H. Kohlhaes und Spon aufgetragen, bei den sie die 
Fraw beliebet anzugeben, Ehr wirdt vielieicht wol soo viel in avanso (avance) 
haben soo sie von Ihm konnen verrechnen, sonsten sey die Fraw ganss 
freuntlich gebeten undt mich die grosse freundtschaft zu thoen undt die 
rechnungh uber N. 1 bis 9 und uber 17 bis 20 als wie auch die letzte Vass 
N. 29 und 30, bier unter sindt nicht begriffen die rechnungh von N. 5, 6, 
7, 8 undt dem anderen zeigen, die wollte ich gern apart haben, wie fuhr 
diesem geordinirt, und auch per den boote gesandt, wie fiel mich bier an 
gelegen kann die Fraw nicht gelauben, die rechnunghen, soo sie mich 
fuhrhin gegeben sindt, zu Breslaw ist mein groot buch versiegelt, sonsten 

1) Wittwe. 
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wollte die Fraw nicht beschwehren, aber weil mein H. Vetter Wynants 
mit tod abgegangen desswegen bey unss gross trauern, mussen mit ,kunftigen 
brieven die rechnunghen nach Hollandt und sey die Frau sehr gebeten, den 
ich lieber 50 rthlr. an den armen verlieren wollte, alss die kunftige Woch 
entbehren, wollte auch lieber ein doppelt schreibe lohn geben, darumb 
verzeihe Inich die Fraw, wolle Inich die grosse Courtoisy erzeigen undt 
nicht seimen dieses zu verschulden, bleibe jeder zeit schuldig, hierInidt 
in Eil Godt Init unss vale. 

H. Georgk Kolhaes undt Spon. Breslau. Laus deo Ady 15 octobr AO 1641 
Liebenthall. Anrede . . . . 
Zudort mein Jtingsten, bekommen der H. vielgeliebter yom 11. dieses 

daraus ersehen wie, dass die Frau Rohnin die H. urn 400 rthlr. von Franz 
Siegemund Theubeliuss in Leipzig zu zahlen angesprochen hat, weiter dient 
die H. zur Nachrichtung, dass vor 4 Tagen den 12. dieses am Sonnabend 
mein H. Bosschert nebst seine H. Vetter John Wynants von hier nach 
Leipzig gereist sind urn allda aIler Nothdurft selbst zu ftirsorgen und diesen 
jetzige Michaeli Markt beizuwohnen, erwarte ihn inner 16 oder 18 Tagen 
wiederum zu Hause und will verhoff en, dass er seinen Weg nicht nacher 
Niederland nehmen wird oder vor seinen Abschied von die H. nehmen 
wird. Was die Walkstangen belanget kann die H. die Bretter auf diesmal 
nicht schicken, wird mussen verbleiben bis ihr selbst wiederum zur Stelle 
kommt, die 250 Dukaten haben per unsrer ordinare zu Recht empfangen 
und dieweil vor dieses nichts mehreres als will ich die Herren nacher Salu
tation gottlichen Schutzes empfehlen. 

Georg Rohns sel. Frau Wittib. Laus deo Ady 15. Octob r AO 1641 Libenthall. 
Anrede .... 
Der Frau viel geliebtes yom 11. dieses uberbracht die 2 eingeschlossene 

Rechnungen uber No.5, 6, 7, 8 und No. 28, 29 und No. 31 welche noch 
nicht nachgesehn und per so viel sie belaufen wird der Frau hiernach 
gekreditirt werden und thue mich auch der Muhe halber zum hochsten 
bedanken, nun verstehe aus der Frau ihr Schreiben dass sie Init H. Kohlhas 
wegen der 400 rthlr. so sie an Franz Theubelius in Leipzig gerne bezahlt 
hiitte reden wollten, ich will verhoff en, was moglich, er der Frau darInit 
wird dienen, wegen euer Versehen von die 2 Fass Nr. 7 und 8 will hoff en, 
dass woW recht werde sein, kann das aber noch nicht wissen durch dem 
mein Herr den 12. dieses von hier nach Leipzig gereist ist und ihm die 
Rechnungen bald geschickt, muss also erst Antwort von ihm erwarten und 
weil ein Mehreres nicht (gibt) will die Frau nacher Salutation gottlicher Pro
tektion empfeWen. 

H. Georg Kohlhaes und Paulus Spon. Breslau. Laus deo AO 1641 Ady 12 
Novembr Liebenthal. Anrede .... 
Der H. viel geliebtes yom 91en hujus benebenst mein Conto Courandt 

die per manquement an Zeit noch nicht recht konnen nachsehn, so viel aber 
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in Eil gesehen, dass die H. 2 per cento Lasio von die 1200 rthlr. aus Amster
dam bezahlt und a conto zu tragen vergessen, was dagegen wegen H. 
Amstorff belangt, vermeinte langs bei Abrechnung gut gethan, weil es 
gar lang dass ihm der Pfeifelin zu 1 Thlr. abgekauft, ist mir vielleicht aus 
der Gedanken gekommen und vermeine schon seine Richtigkeit hat. Was 
der H. Spon in seinem vielgeliebten wegen des Lasio von 10696 rthlr. 
meldet dienet in Antwordt, dass ich gerne von die 2000 rthlr. oder etwas 
mehr so ich unter, vor und nach der Mess genossen ein Lasio nach der H. 
Diskretion will gut machen, dass ich aber 5000 rthlr. zu avanso Lasio in 
der Stell soli restituiren, belieben die H. abers die Billichkeit gemass zu 
consideriren und bediinkt mich wenner dass 2400 rthlr. von der Summe ohne 
beiderseits einige Lasio zu rechnen abgehen, dass dann Recht und der 
Billigkeit gemass mag genannt werden, was dann die 2400 rthlr. abgezogen 
annoch restieret, davor wird den H. der niedrigste Kours nach ad 1 1/2 
procento Lasio debit gemacht und wollte mich nur gewiinscht haben, well 
vielleicht die H. seltsam wird vorkommen, dass einer von sie personlich 
zu Leipzig gewesen war, solite mich alsdann, da ich als ein Freund handelte, 
Beifall geben, wie wohl dass ich ohne dieses daran kein Zweifel trage, so 
solI doch beiderseits, zu mehrer Versicherung es contentiren. Wegens 
Versendung der Gelder nach Schmiedeberg dient zur Nachricht, dass die 
H. per die erste Gelegenheit rthlr. 1000 sage 500 Dukaten woliten rnit
schicken und selbige mit nebenstehende zeigen consigniren in Schmiedeberg 
an Casper Marlet, aile Wochen bedienen Zangel seine Leute sich allhier 
von diese Gelegenheit per gouverno, die Schachteln sind per unsere ordinari 
besteIlt, der Rappe geht ohne Zweifel nach der Pferd-Himmel, wofern es 
nicht kann bewiesen werden dass in das Pferd der Rotz vorher gesteckt 
begehr ich keine Restituirung das sich dann alles wird ausweisen. Valle. 

Herrn Anthony Thiel. Laus deo AO 1641 Ady 18 Novembr Liebenthal. 
Ehrenvesten in sonders grossgiinstiger Herr Anthony, dem H. sende 

meine willige Dienst und Gruss bevor, in Antwort von ihr vielgeliebten 
yom ultimo passado dient wegens der ubersandte Post von 500 Dukaten 
dass dato per unsere ordinari Fuhrleut wohl empfangen, wir aber selbige 
eroffnet und nachgeziihlt 2 Dukaten Mangel gefunden, auch mehr als 
dreimal geziihlt und indess nicht konnten finden, wird zweifellos ohne das 
ihr Diener in sein Kasso fUr schon ubrig gefunden haben so mich zu 
erfahren verlangt. Vale. 

Herren Georg Kohlhaes und Paulus Spon. Breslau. Laus deo AO 1641 
Ady 19 Novemb r Liebenthall. Anrede ... 

Vor 8 Tagen wurd mir des H. vielgeliebtes yom 151en passado, worauf 
in Antwort dient, wegens der H. Beschweren sowohl die Amsterdarnsche 
als Leipziger Michaelis Messe betreffende Wechsel betreffend, in Antwort, 
die H. wegens Streichung des Bankgeldes 3 per Cento gut gemacht und 
sich deshalben Gedanken genommen, es a1 pari verbleiben solI, will ich 
wohl glauben, wir aber konnen dies mit gutem Gewissen versichern, dass 
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wir uns dagegen noch kein Geld zu Amsterdam ausgezahlt was uns zu 
Bres1au nur mit 21 /2 per Cento avanso gut gemacht ist, man kann viel 
unniitzer Wechsel iiber Hamburg und Kolin machen, nicht desto weniger 
well die H. sich so hoch beschweren, ist zwischen uns als gute Freunde die 
Sach nicht so bewandt als ihr man (?) Ursach von Unwillen sollte geben oder 
man kann einander !nit ein mehreres als dieses entgegengehn, mag es also 
bei 12 rthlr. Lasio beruhen. Was den Leipziger Wechsel belanget, verwun
dert mich gewaltig dass der H. Diener Gottfried ihnen nicht besser des 
Wechselkours Zustand andeutet. Ich versichere die H. in Wahrheit, dass 
den ersten Tag wie ich zu Leipzig kommen, rnir von unterschiedliche AInicy 
fiir gute Briefe 2 per Cento A vanso 14 Tage Sicht geboten worden, well 
ich es urn die H. zu accommodiren nicht wollt acceptiren auf das letzte 
indems aber wie ein jeder sein Cassa geschlossen, da hat ein jeder einige 
kleine Posten iibrig befunden und mag dann ad 1 per Cento wohl geschehen 
sein. Capitalo Summa aber hat niemand zu geben gehabt so dass ich nicht 
zweifele, wenn sie sich recht werden erkundigen oder [aber] 1) werden 
mein petito ad 1 1/2 per Cento nicht anders als der Billigkeit gemiiss 
befinden, sind die H. derhalben auch gebeten was !nit dieses Lasio und 
andere kleine Parthieen auf neues Conto, wie auch auf dem Alten per 
resto verblieben ist, !nich specifice unbeschwert zu iibersenden, auf dass 
beiderseits Biicher mogen accordieren, per die ordinari Hans Nixdorf der 
gew6hnliche Fuhrmann belieben die H. 250 Dukaten eingeballirt zu 
iibersenden, !nit die Schrniedeberger Fuhr verhoffe das begehrte versandt 
ist und wanner sie wiederkommen k6nnen die H. unbeschwert wiederum 
so viel da!nit spedieren, das Pferd so durch die H. gekauft bleibt annoch 
krank verdorret wie ein Gert, dass es rotzig aber glaube ich nicht. Vale. 

Frau Rohnin. Laus deo AO 1641 Ady 2 Xcembr Liebenthall. Anrede ... 
In Antwort von der Frauen viel geliebten yom 30le n passado wegens 

Versendung der Fiisser dient, dass meine erste Ordre in Versendung der 
Giiter per Danzig ist gericht gewesen aus Ursach, ich keine andere Gedanken 
gemacht, well es iiber Danzig nicht erst die Gefahr in Pommern auszu
stehen hat und bereits auch Garn in Niederland iibrig geworden, es besser 
dahin ginge, well ich aber gegens Verhoff en vernehme, dass alle unser 
Landsleut Giiter per Hamburg gehen, als kann die Frau mein Bestes hierin 
consideriren. Hier!nit in Eil ein mehreres nicht als gottlichem Schutz 
empfohlen. 

Herrn Georg Kolhaes und Spon. Breslau. Laus deo A 0 1642 Ady 11 February 
Liebenthall. Anrede ... 
Derselben angenehme Dienste zu erwidern verbleibe jeder Zeit obligirt, 

zu dort mein Jiingstes bekommen der H. angenehmes yom 81e n hujus 
daraus was per die Fuhrleut gesandt !nit Lieb ersehen, dito Fuhrleut sind 
gestern Abend zum Liihn arrivirt, Gott begleite sie weiter in salvo, alsdann 

1) ( ) Zusatz von Klose. 
ECON.-HIST. JAARBOEK XVII II 
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sollen die Herren von dessen Empfang geavisirt werden, sonsten habe die 
Versendung der nun lang erwarteten Dukaten aus Hamburg gern vernom
men. 

Vor Neues berichte den H. dass als gestern das Schloss zu Bunzlau 
voIlends auf Gnad und Ungnad in ihm Majestat Devotion dem Fiirsten 
iibergeben und ist die Armee nun mehrentheils vor Lembergk (Lowenberg) 
und Dorfschaften herummer angelangt. Den Lembergern ist das Wasser 
aus Oberstadtgraben bereits genommen, der Kommandant aber schiesst 
tapfer herausser. Hat vor wenig Wochen noch gegen unsere Leut gesagt es 
mangeite ihm nichts als aIlein sein Feind den er sich wUnschte, ob er aber 
auch so bose wird man in Kiirtze vernehmen. Allhie hotfen viele tausend 
anne Leut auf geschwinden Abzug die sonsten wenn es kontinuiren soIlt 
Hungers halber miissten umkommen, per gouverno und verbleibe nacher 
salutation und Empfehlung gottlicher Obacht. 

P.s. 
Man spargiert allhie Zeitung von der Frau Rohnin so der Frau nicht zu 

trauen dafern die H. etwas bewusst mich zu communiciren wir sind mit 
ein 70 rthlr. ungefiihr noch interessirt. Vale. 

Herrn Godfried Nietzsch. Laus deo AO 1642 Ad 11 Februar Liebenthal. 
Insonders grossgfrnstiger Herr und vielgeliebter Freund nach Hinwieder

umwiinschung eines gliicklichen und friedenreichen Neujahrs nebenst 
aile gliickseelige prosperWit und Wohlergehens bevor, habe dessen Ange
nehmen yom 8 hujus wohl empfangen und aus dem Inhalt sein begehrte 
Rekommandation in Niederland ersehen. In Antwort dient dass ohngeacht 
mir zwar kein ihm dienliche condition bekannt, so habe doch gestern 
bereit an mein H. Vetter per Harlem seine Person bei eine gute Commission 
bef6rderlich zu wollen sein rekommandiret. Will hotfen Ihr zu Amsterdam 
bei ein gut Freund werdt trachten einzukommen, da dann die pers6nliche 
Unterhandlung besser als viel schriftliche Rekommandation zu Wege 
bringen kann, welches ich ihm miindlich inner wenig W ochen alles eher 
zu Breslau kann informiren. Interim verbleibe nacher salutation. 

Van Reissels und Kramer. Leipzig. Laus deo Ady 17 Eebruary AO 1642 
Liebenthall. Anrede ... 
Nach Otferirung bereitwilliger Dienst und Gruss bevor dient den H. 

per aviso dass micher der H. eingekaufte geraucherte Lachs nebenst der 
Sexulado wohl zukommen und soIl der iibrige Theil mit folgendem Boten 
der H. Schreiben nach er.wartet werden, wegens des Postleins Dukaten 
davon die H. vor diesem gemeldet habe Nachricht bekommen dass sie per 
Breslaw von H. Kohlhas durch die Wittib von der Willigen gesandt sein, 
eingelegte zwei Briefe bitte per Harlem zu spedieren, mich soil Freund
schaft geschehen. Vale. 

Herrn Kolhaes und Spon. Breslau. Laus deo Ady 18 February AO 1642 
LiebenthaIl. Anrede ... 
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Als gestem war mein Jiingstes an die H. durch des Fiirsten von Sachsen 
Hofmeister, darin wir dass wir ein stucklein niederlandische Leinewand 
N. 521 und noch ein StUck niederlandische Spitze gezeichnet 11 3/4 Ellen 
an ihre Genaden die Fiirstin verehrt hatten, gemeldet, und derhalben die 
H. ersucht, gemeldte Waare an den H. Hofmeister oder dessen Ordre 
gegen Quittung zu lassen folgen, geschieht dieses zu Confirmation meiner 
gestrige A visen und sind die H. nochmals gebeten gemeldte Sachen ibm 
zu lassen geben, wie auch ein Wechselbriefel uber 10 Dukaten an ibm lautend 
zu bezahlen und a Conto zu notiren. Als gestem bekam der H. vielgeliebtes 
vom 15. hujus worauf nichts zu antworten ist, so habe per diesem auch 
keine besonderliche occasion, von Neues ist, dass Lembergk und Breslau 
nun beide von der schwedische Garnison befreit und geht die Armee wie 
man hort als heute noch in die Winterquartier. Die 500 rthlr. sind recht 
gezahlt empfunden (empfangen) und a Conto notirt, eingeschlossenen an 
H. Hauptmann Schorts belieben die Herren zu ibm lassen bestellen. Vale. 

H. Kolhaes und Spon. Breslau. Laus deo Ady 25 February A 0 1642 
Liebenthall. Anrede .. . 
Was des Fiedlers belanget ist mir leid die H. zu ihrer Ungelegenheit 

mit ibm engagirt, der Fiedler ist so mir bekannt ein redlicher Mann, der 
fiir wissentlich hoffe ich niemands wird suchen zu betrugen, die Sach aber 
so viel ich merken kann, ist so beste11t: Jakob von Sittart hat ibn vor diesem 
zum Einkauf des Gams allzeit providiret itzund aber zwei jahr oder drei 
gar wenig lassen thun, dem Fiedler aber bei Obergebung seiner Rechnung 
ein ziemliche Parthie zu thun verblieben, der ibm geschrieben, vielmal 
geschrieben, bis dato keine Richtigkeit (wie ich vemehme) konnen bekom
men, itzo aber vor einige Monat Ordre bekommen, etwa 3000 rthlr. zu 
imploiren und wegens der provision sich auf Amsterdam ihn ihm zu preva
liren, nun aber schreiben die H. dass ihre Briefe zu honoriren geweigert, 
woran ohne Zweifel der Jakob von Sittart, so sich in viel Sachen nicht 
allzeit mit ein geraume Beutel mischt, schuldig sein wird, als ist meiner 
Erachtung der Fiedler nicht gar zu gross zu beschuldigen, darrnit ich aber 
die H. als gute Freunde, vor aIle beifallenden Schaden schuldigst wame, 
ist es also beschaffen, dass wenn Jakob von Sittart mocht bos oder fallirt 
werden, der Fiedler als ein Mann so in anderthalb Jahr dreimal abgebrannt, 
so dergleiche Partieen zu bezahlen nicht machtig sein als dienet die H. 
per aviso, dass ich gestem Abend bei ein guter Freund vemommen dass 
A. Alberts von Jakob von Sittart commission bekommen 3000 rthlr. auf 
ibm zu trassiren, welches dann mit 1000 rthlr. durch H. Klippel zu Breslau 
bereits soli geschehen sein, welche 1000 rthlr. dem Fiedler bereits zuge
schickt wahren, wofem dem also und Fiedler als ein ehrlich Mann handeln 
will wird er mehr sein eigen Ehr als sein H. mit neu Gut zu bedienen da 
er das alte noch nicht bezahlt nachzukommen mussen, hiervon wie alles 
bestellt die H. ausfiihrlich zu berichten nebenst diesem den Fiedler scharf 
ordiniren wird es hoffentlich an sein Debvoir nicht liessen manquiren und 
dafem meine Person die H. weiter kann dienlich sein, sollen mich allzeit 
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so willig als schuldig ihr verobligierter Freund zu sein finden, im ubrigen 
vale. 

Van Reissels und Kramer. Leipzig. Laus deo Ady 15. Majus AO 1642 
Liebenthall. Anrede ... 
Ihr vielgeliebtes ist mir wohl zukommen, welches keine Antwort erfordert, 

geschieht dieses nur, die H. zu berichten, dass ich heute zwei Fass Gam 
per Leipzig an die H. versandt habe laut Fuhrbrief, Gott lass sie glucklich 
arriviren, auf das Lohn ist hier nichts bezahlt sondem das ganze Lohn auf 
die H. verschrieben macht 88 rthlr. zusammen, die H. sind gebeten dito 
Hisser per erster Gelegenheit auf Hamburg zu spediren, weiter dient die 
H. dass ich vor 5 Tagen aus Niederland Schreiben bekommen habe dass 
die H. Wynants per diese Mess 4000 rthlr. zu imploiren in Willens, nun 
schreibt H. Kolhas er wiirde desselbigen allda bedurfend sein, weil es nun 
nicht will aniangen als sind die Herren gebeten die Verrichtung meiner 
Sachen allda in Stelle meiner zu verrichten und H. Kolhas oder sein 
Diener, wer da mochte sein, belieben es ibn die H. fUr seine Rechnung 
zu geben, wie ich den H. dann uber 8 Tage weiter schreiben will. 

H. Georg KohJhas und Spon. Breslau. Laus Deo Ady. 25. Augusti AO 1642. 
Liebenthall. Anrede ... 
Die H. melden wegen die bezahlte Gelder zu Leipzig dass mir rthlr. 

4253 per ihr Conto verbleiben und wegen einem Wechsel uber rthlr. - 500; 
ieh weiss nicht, wen der wohl angeht bitte mir solches zu berichten, der H. 
John hierorts hat mir geschrieben dass er rthlr. 4753 fUr die H. ihr Conto 
bezahlt hat, bitte ich also die H. wollen mir die Beschalfenheit avisiren, es 
ist uns lieb dass die H. den Irrthum wegen Balzer Gottwalds gefunden 
haben, wir verholfen der Fuhrleut Lasten bei die H. wohl gearrivirt sein, 
nach der Lieferung der Hisser belieben die H. rthlr. 135 zu zahlen und a 
Conto notiren, was meine Guter belanget, mussen auf Danzig an H. Hanns 
Bally versandt werden, die H. sind gebeten unseren Nutzen, so viel 
mogJich ist, hierbei zu betrachten, per der ordinari belie ben die H. 300 
rthlr. so viel als 150 Dukaten zu schicken und wenn unsere Fuhrleut werden 
wieder zurUck fahren belie ben die H. an Hans Nicksdorf rthlr. 1500 in 
Dukaten zu geben denn das alte Geld kann man allhier ohne Schade nicht 
ausgeben, die H. zu freundlieher Nachrichtung, hierrnit Gott empfohlen. 

An dieselben. Breslau. den 2. Dezember 1642 Liebenthall. Anrede . .. 
Ieh verstehe aus der H. ihr Schreiben yom 29. November, dass die 

Gelder so gar seltsam und ubel zu bekommen sein und derohalben sie 
meinen, dass sie nicht 1500 rthlr. schicken konnen, wenn das Geld zu 
bekommen war, sollte rnich lieb sein, wenn es die H. geschickt hatten denn 
so eine Gelegenheit mocht nicht gieich wieder kommen, auf dem neuen 
Jahres Markt weiss ich nicht ob einige Gelder in Leipzig sein werden, da 
es nun 6 Wochen sind dass man keine niederlandische Briefe gesehen hat, 
wenn etwas ist, soli zu die H. ihre Dienste sein, dieses die H. zu freund-
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licher Nachrichtung. Heute ist ein Brief an H. Balzer KIesel oder Commis 
gegeben auf rthlr. 130, solches belieben die H. zu bezahlen, mit trassiren 
werd ich itzunder innehalten bis man sieht wo es raus will, gestern ist ein 
Mann hier gewesen so den 21. aus dem schwedischen Lager von Leipzig 
weggelaufen und damals ist selbe Stadt stark beschossen worden hat aber 
noch gehalten, in der Stadt ist auch einmal Feuer aufgegangen so aber 
wieder ist geloscht worden. Gott troste alle betriibte Herzen und gebe einmal 
den lang gewiinschten Frieden worauf viel tausend arme Seelen hoff en, 
hiermit in grosser Eil empfehle ich die H. gottlicher Obacht. 

An dieselben. Breslau. Ady 23. December 1642 Liebenthall. Anrede . .. 
Der H. ihr geliebtes vom 30. dieses bekornrnen, daraus ersehen, dass die 

Gelder anitzo noch gar seltsam bei die H. sind, ich verhoffe es wird nun 
wohl mehr einen Ausgang nehrnen, weil Leipzig nun mehr in den schwedi
schen Handen ein 14 Tage gewesen ist worvon die H. den Umstand 
vielleicht besser haben als wir. Dass der Wechselbrief uber rthlr. 70 an 
Christof Schneider bezahlt ist, hab gern vernommen, aber die H. melden 
von einem von 50 rthlr. an Jakob Geisler, bezahlt zu haben, dienet in Ant
wort dass wir keinen Jakob Geisler kennen auch keinen Brief gegeben haben 
als die itzigen untenstehenden mit Namen genannt wie zu sehn und die 
sind alle diese Woche gegeben, als sind die H. gebeten, sie wollen den 
Brief recht nachsehen und uns mit umgehenden davon aviso geben. Weil 
ich sehe, dass die Gelder so rar sind als werde ich itzunder kein Briefel 
mehr geben ohne dass ich von die H. weiter aviso bekornrne, aber die H. 
sind ganz freundlich gebeten rnir rthlr. 200, soviel als 100 Dukaten zu 
schicken, hieran wird mich grosse Freundschaft geschehen, bitte nochrnals 
freundlich, da mich nothwendig daran gelegen ist. Vergangenen Sonnabend 
haben wir niederlandische Briefe von Leipzig bekommen, der eine war 
vom 18. October, der andere 25. September aus Harlem datirt, darein 
werden noch von keine Rirnessen auf den neuen Jahres-Markt gemeldet 
und war nunmehr wohl gut, dass man es wusste, denn der Markt nun mehr 
zukornrnt. Dieses macht nur allein das leidische Kriegswesen, dass Gott 
doch einrnal andern wolle. Die H. sind gebeten im Namen meiner H. 
Patronen einrnal bei der Frau Rohnin zu gehen und fragen wegen ein Fass 
Garn Nr. 10 gezeichnet so langer denn 3/4 Jam hinweg gewesen und der 
Rohnin gesandt ist worden und sie in Niederland nicht wissen wo es steckt, 
als haben sie ihne gar arge Gedanken hieriiber gemacht. Die Rohnin 
schreibt wohl es ist auf Danzig versandt, ich kann aber nicht wissen ob 
selbiges also ist, weil H. Bally kein aviso davon giebt. Dieses hat rnir 
Herr Boschaert geschrieben, dass ich die H. hierurn begriissen solI, ich 
verhoff die H. werden ihnen solches zu Gefallen thun, konnen wir die 
H. zugegen wiederum dienstlich sein, solI bei Nacht und Tag geschehen. 
Heute schreib ich an die Rohnin und vorwarte von die H. als auch von 
ihr ein freundIiche Antwort. Hiermit empfehle ich die H. gottlicher Obacht 
und sein von rnir freundlichst gegriisst. Vale 

Peter Colantius. 
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den 10. 
14. 
14. 

" 20. 
" 21. 

Dezember an Christof Friedrich 70 rthlr. 
M.R.. . . .. 100 

" 
" Caspar Geisler. 150 

" " E. Schneider . 150 
" M. Klein . .. 150 

620 rthlr. 
Die H. sind gebeten 2 Dutzend solche weisse Knopfe zu schicken, 

solIn mit Dank bezahlt werden. 

Herren George Kolhaes und Paulus Spon. Breslau. Laus deo Ady 30 xbr 

AO 1642 Liebenthall, Anrede ... 
Bekornme ich der H. ihr geliebte yom 23. und 27. dieses daraus sowohl 

dem einen als dem andem, den kontinuirenden Geldmangel ersehn, well 
ich dann itzunder die H. ein ziemliches schuldig bin und die H. sich 
kiimmem, woher sie sich wieder prevaliren konnen, als dient in Antwort, 
dass wofem gleich keine Rimessen diesen neuen Jahres Markt von meine 
H. Prinzipalen zu Leipzig sein mochten, ich noch 2000 rthlr. von dem 
vergangenen Michaeli Mess bei H. Johann Gerarts liegen habe und diese 
2000 rthlr. sollen zu die H. ihre Dienste sein, bitte derowegen die H. 
wollen die Wechselbriefe bezahlen und per den Riemer mir rthlr. 300 soviel 
als 150 Dukaten iiberschicken, ich hatte wol urn 4 rthlr. gewollt, dass die H. 
mir die 100 Dukaten so ich vor 8 Tagen erbeten hab, geschickt hatten, 
weil mir vor Gott daran viel gelegen ist, ich verseh mich aber gegen die H. 
alles Gutes, diese Woche geht ein Gespann von hier per Breslau, mit 
gedachte Gespann will ich die H. kornmen besuchen und alsdann mit 
sie Alles was von Nothen ist miindlich reden, per govemo. Itz gleich geb 
ich ein Wechselbrief an Christof Sander iiber rthlr. 400, weil ich dem 
Manne langer denn ein halb Jahr bin schuldig gewesen und er es itzunder 
hoch nothig bediirfend ist, bitte derowegen die H. wollen selbigen Brief 
bezahlen und a Conto notiren, hieran geschieht mich grosse Freundschaft 
und ich thu hingegen die H. wieder was ihnen von mir dienstlich ist. Aus 
die H. ihr beide Schreiben hab ich zu mein grosse Verwunderung ver
nornmen, dass das langst versandte Fass Nr. 10 so vor der Frau Sara 
Wynants Rechnung ist gepackt worden, zu Ihren durch Jakob Tamann 
seel. Erben vorarrestirt ist, welches mich wunderlich vorkornmt, denn was 
konnen wir fiir die Frau Rohnin bezahlen, ist die Rohnin schuldig, dero
halben konnen die Erben Jakob Thamanns unsere Giiter nicht aufhalten, 
bitte ich dero halben die H. ganz freundlich, sie wollen mir hierin einen 
guten Rath geben, und Beistand leisten, darmit selbige Fass mocht ehstens 
loskornmen und femer versandt werden, welches ich zu meine Ankunft 
mit die H. miindlich weitlauftiger bereden will. Hiermit in Eil, empfehle die 
H: gottlicher Obacht. Peter Colantius. 

Die Beudeutung des Liebenthaler Gammarktes geht aus den Markt
berichten yom 10. und 20. Dezember 1642 hervor. In demselben heisst es 
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yom 10.: Hans Siebelt hat gebracht 5-6000 Bossen, von demselben hat 
Kiesel 3400 Stuck; Christof Gottwald hat Tannem 3000 Bossen, Furtisch 
600 und 300 Stuck gebracht, Diethbrandt's Diener hat auch 1000 Bossen 
vor anderen zusammengebracht. P. S. hat 2 Fass in seinem Hause, A. P, 
8 Fassin seinem Hause. Und yom 20. Dezember: KohIhas hat fUr uns 6 
Fass von Breslau nach Danzig aufgeladen, wir kontinuiren noch im Ein
kaufen, Filrtisch hat 1500 StUck gebracht und sollen es diese Woch woW 
auf 4 Fass bringen. F. S. hat 3 Fass in seinem Haus, Balzer Klesel hat 
noch 2 Fass gepackt. J. Gi. kauft auch stark, A. A. hat Geislem 1800 
Stuck abgekauft, Dieprandt noch 3000 Bossen gekauft. 

In den folgenden Briefen mehren sich die Klagen tiber den Geldmangel. 
Die Folge war, dass die Garnleute vielfach ihr Geld verloren, auch wohl 
weil die Hollander beim Kauf nicht ganz redlich zu Werke gingen und so 
der grossartige Handel mit Gam ein Ende fand. 

Einen Blick in diese Verhaltnisse Hisst der drittletzte Brief des Buches 
yom 6. Maerz 1645 thun. Nach verschiedenen Klagen, dass das Geld zu 
Breslau gar so seltsam ist und die H. Kohlhas und Spon etwa 20.000 rthlr. 
verloren haben, die sie bezaWen miissen, aussert der Schreiber dass H. 
Johan Wynants und andere den Niederlandern allhier keinen guten Namen 
machen, denn die Garnleute trauen nicht ein Stuck an die Hollander zu 
verkaufen, kaufen die Faktors, so wissen sie nicht, woher sie ihr Geld 
sollen haben und sagen: die Niederlander, die Schelme, machen erst grosse 
Schulden und dann trecken sie wieder in Holland, in Holland spiel ten sie 
die grossen Masters und hier blieben sie den armen Leuten schuldig, sie 
haben wollen Johan Wynants sein Namen an den Galgen lassen schlagen, 
doch ist es auf Abreden von einigen Freunden noch geblieben. 

1m vorletzten Briefe yom 17. April 1645 an Wynants und Compo wird 
mitgetheilt, dass H. Johan Wynants Koffer ihm per Hamburg zu gehen 
gepackt ist und der letzte Brief yom 24. Mai 1645 enthiilt nur die ganz 
kurze Notiz von der Absendung eines Fasses und dass die Rimessen zu 
Leipzig und Breslau recht befunden worden sind. 

Zum ScWuss theile ich noch einen Brief mehr privater als geschiiftlicher 
Natur mit, der als Beispiel der schwiilstigen Schreibweise damaliger Zeit 
dienen kann. 

Herrn Kolhas. Breslau. AO 1642 Ady 4 Martii Liebenthall. 
Ehrenvester, fiirnehmer insonders grossgunstiger Herr und vertrauter 

werther Freund. salutem, zu dort mein jiingsten an die H., bekommen ihr 
vielgeliebten von primo hujus, worauf diesmal wenig nothige Antwort 
befinden, des Fiedlers anlangende will hoff en, er die H. als wie ein redlich 
Mann zusteht contentiren wird, dafern gegen Verhoff en selbiges nicht 
geschehen sollt, haben mich die H. in was Ihnen dienen kann liebrament 
zu commandiren, die vorlang gesandte Dukaten aus Holland wollen hoffen 
dass salvo werden arriviren welches zu vernehmen mich verlangen wird. 
Sons ten verspiir dankbar der H. gute affection indem sie meine wenige 
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Person gern bei ihre Fastnacht hiitten wollen sehen, dafern die Unmoglich
keit von diese angenehme Freude mich auf dasmal nicht hiitt gehalten, 
(z.Z. ferngehalten) wollt nicht unterlassen haben mit schuldigste offerto 
meine H. auf gewiinschte Zeit zu kommen begriissen, derweil aber mich 
einige Verhinderung hiervon enthiilt, als sei die Sach auf gelegene Zeit 
remittiret, welches inner 10-12 Tagen geschehen konnt, gelanget derhalben 
an H. Kolhas mein freundlich Bitte, dafern meine Person ihm nicht 
beschwerlich faile, mocht mich die Ehr vor sein logement wie vor diesem 
geschehen unbeschwert zugonnen, solI mich aufs hochste verobligiren, 
welliches wiederum zu recompensiren allezeit befleissen, werde auf meine 
gross gUnstige H. Antwort erwarten und verbleibe interim nach Em
pfehlung gottlicher protection meine H. treuen Jean Bosschaert. 

Die Firma Friedrich ist seit dem Ende des 30 jiihrigen Krieges erloschen. 
Enkel und Urenkel waren Biicker. Gegenwiirtig ziihlt die Familie Friedrich 
zu den Ackerbiirgern Liebenthals und wohnt noch in dem Hause ihrer 
Ahnen. Die Arkaden, welche sich auf der einen Seite des vorderen Haus
ganges hinziehen, der grosse Lichthof mit den ibn auf zwei Seiten umge
benden Gallerien, welche von dorischen Siiulen getragen werden, sind 
Zeugen der einstigen Wohlhabenheit und die vielen gewOlbten Riiume, 
welche zu beiden Seiten des hinteren Hausganges liegen, erwecken lebhaft 
die Erinnerung an den bedeutenden U rnfang des einst in ihnen betriebenen 
Geschiifts. 

No.7. Offerte des Zittauer Leinenkau!manns Christian Botiger an Benjamin 
Burlomachi und Compo in Amsterdam. 6 !ebruari 1684. Gem. Archie! Am
sterdam; archie! Burlomachi IV: Brieven uit Duitsland, Oostenrijk, Dene
marken, Polen. 

Anno 1684 ad. 6 February in Zittaw. 
Ehrenveste wohlfiirnehme insonders Grossgiinstige Hochgeerthe Herrn, 

denselben seindt meine ganz bereitwillige Dienste undt fr(eundliche) 
gruess zuvor. Aus dero wertges(chiitzten) yom 15 passato ersehe, wie 
sich mein Herr mit Mons(ieur) Winstman in Compagnia begeben, worzu 
der Hochste viel Gluck, Heil, Seegen und alles wohlergehen verleihen 
wolle, benebenst vernehme, wie meine Herrn sich grossgUnstig offeriren 
rnir in Commission bedient zu sein, auch gute Consumptie vertrosten, 
dessen mich ganz hochlichen bedanke, weil ich aber rnir bey meinen 
Freunden dadurch Jalousie verursachen diirffte, als (darum) offerire in 
gegentheil denen Herrn meine hinwieder bereithwilligste Dienste, mit 
giinzlicher Versicherung, dieselben real und meisten avantagio zu bedienen, 
wie dann nicht alleine Commissiones aus Costi sondern auch Englandt 
habe, dahin ich viel von Zwillichen als damastenen Zeug (v)erkauffe; die 
Zwilliche wie beygehendte miisterlein, gelten 5/4 br. die 60 ellen, in drei 
Sliicke zerschnitten jedes von 20 ellen rohn ankauffs 1) fl. 5! und sein 

1) In de copie: rohe einkauff. 
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wohl begort. Sollten die Herrn was verlangen, muste es in antwortt 
berichtet werden, denn bereits viel versprochen ist. Was die gezogenen 
Damasten, so Taffel- als Handtiicher betrifft, so sein die Taffeltucher 3t 
ellen breit, 20 ellen lang, die Servetten in dutzeten, als 3 duzet obgetheilte 
servetten von 63 ellen kosten rohe lIt fl., 3 duzet von 23 ellen das duzet 
fl. 12t; die 69 ellen von allerhandt schonen gestreudten blumen, friichten 
undt bluemen und hangenden friichten der neuesten Faconer, so nacher 
Englandt wohlbegort, wie auch per Costi, in gleichen 6/2 br. Leimbten, 
auf die Jaurische art accomodirt, von 4 Sto a 15 ellen das Fass a flor. 5, 
5·h 5t, 51 in 6. Item 6/4 br. von 30 ellen, das Sto oder 20 Vassen, rundt 
mit 3 blauen pappiren gleich die Greiffenberger accomodiret, so aIle per 
costi gehn, wie auch dicke 8/2 br., rohe von 84 ellen fl. 8, 9, 10; die aber nach 
Englandt gehen, sein obige Zwillich und Damastwerk mit begriffen, wie 
auch 6/2 breit Jaurische, 7/2 br. 48 r, 50 r, 54 r, 56 r, 58 r, bis 70 r lederdicke 
wie auch bleichdicke laut beygehenden Verzeichnis, auch andere sortten 
aIle von 84, 72, 76 undt 64 ellen, auch ordinary 46 r fI. 5i in 3/8; 48 r 

fl. 51, 50 r fl. 6 in 6!- So werden auch dicke 6/2 br. von fl. 7, 8 in 9 
von 84 ellen, wie auch 7t br bleichdicke von 84 fl. 7t, 8, 8t, 9, 9t 
in 12. Item 51 /2 br. fl. 7, 7t, 8, 8t, 9, 9i in 12 von 84 ellen 
begort, massen (?) ich dann die Herrn Luissen in Hamburg in mehrrer
ley sortten so naches Englandt gehen bediene, von Greiffenberger, Marglis
saer, Rumburger, Zwickauer, Gabler, Reichenberger, Ospizer, Hohen 
Elber, Lobawer undt mehr sortten kan meine Herrn neben hiessigen Meister
undt Dorffleimten, wie auch Hirschberger schleyer an die Handt stehn. 

Kan ich nun denenselben was angenehmes erweisen, erwartte dero werthe 
Comandi undt verbleibe jederzeit nechst trl. empfehlung Gottes eurer 
Liebenden dienstwilligster Diener Christian Boetiger 

manu proprie 

Wann meine Herrn von wahren was comittiren, gelieben auch die gelder 
zum einkauff gleich andern zu rernittiren. Per governo adio. 

Het adres luidt: 
Herrn Benjamin Burlamach und Compagnia grossg(iinstig) in Amster
dam. Franco Leipzig. 

De 22e maart zond Botiger wederom een copie van deze brief, omdat hij 
nog geen antwoord had ontvangen en vreesde dat zijn brief niet was aangekomen. 
B/ijkens een aantekening op de copie is de brief pas de 22e april beantwoord. 

Bij deze brief is de volgende prijzenlijst gevoegd: 
Preiss der Zittawer Meister leimbte Bleich- und Lederdicke. 

7/4 br. Lederdicke von 84 ellen 
40 r rth.1) 8 gr. 2) 4 
50 r 9 12 

1) reichsthaler 2) groschen. 
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54 r rth.1) 10 gr. 2) 13 
56 r 12 
57 r 12 10 
58 r 

" 
14 

" 
15 

60 r 

" 
16 

" 
2 

62 r 
" 

17 
" 

10 
64 r 

" 
18 14 

66 r 20 4 
68 r 22 12 
70 r 23 16 

7/4 br. Bleichdicke von 70 ellen 
50 r rth. 7 gr. 
54 r 7 23 
56 r 8 19 
57 r 10 12 
58 r 11 12 
60 r 

" 
12 12 

62 r 
" 

13 
" 

12 
64 r 14 

" 
12 

66 r 15 12 
68 r 16 12 
70 r 17 16 

7/4 br. Lederdicke von 76 ellen 
51 r rth. 8 gr. 15 
54 r 9 13 
56 r 10 21 
57 r 11 
58 r 13 

7/4 br. Lederdicke von 64 ellen 
58 r lih. 10 gr. 23 
60 r 

" 
12 1 

62 r 13 3 
64 r 13 23 
66 r 15 4 
68 r 16 21 
70 r 17 19 

7/4 br. Bleichdicke von 84 ellen 
40' rth. 7 gr. 12 
50 ' 8 4 
54 ' 9 12 

1) reichsthaler 2) groschen. 
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56 r rth. 1) 10 gr. 2) 12 
57 r 11 6 
58 r 

" 
13 14 

60 r 

" 
14 

" 
18 

62 r 15 22 
64 r 17 2 
66 r 18 26 
68 r 19 10 
70 r 20 

" 
18 

No.8. Erlass des Bresslauer Bischofs Franz Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein 
vom 26. August 1686 den Haarlemer Garnhandel betreffend. Gedrucktes 
Plakkat. Gem. archief Haarlem 3). 

Der Rom. Kayserl: auch zu Hungam und Boheimb Konigl: Mayt: 
Obrister Haubtmann / Wir Frantz Ludwig / von Gottes Gnaden Bischoff 
zu Bresslau / Pfaltz = Graf bey Rhein / etc. . . . / wie auch Cantzler und 
Rathe / bey Dero Konigl: Ober = Ambt im Hertzogthumb Ober = und 
Nieder=Schlesien. Entbieten Denen Hoch = und Loblichen Herren 
Fiirsten und Standen / wie auch allen und jeden Einwohnem dieses Landes 
so hierrnit zu belangen / Unsere gebtihrende respectivefreundliche Dienste / 
Freundschafft / Gunst / Gnade und alles Guttes: Und geben Denenselben 
hierdurch zuvemehmen / was Gestalten Uns em LobI. Magistrat allhiesiger 
Kayseri. und Konigi. Stadt Bresslau gehorsambst berichtet / dass dem
selben Burgermeistere und Regierender Rath der Stadt Harlem in der 
Provintz Holland / vermittelst des in Copia annectirt gewesten Schreibens / 
sub dato den 2581en des nechst verschienenen Monats Aprilis, die von 
alldortigen Kauffieuten / welche mit Gam handlen / gefUhrte Beschwerde / 
tiber die dahin einbrmgende sehr tibel gesponnene und zugerichtete Game 
hatten zu erkennen gegeben / mit Anftihrung / dass ob zwar auf deren 
vor einigen Jahren eingeschickte Klage und Recommendation so gute 
Verordnung ergangen ware / dass die Game eine Zeitlang sonder merckliche 
Mangel waren verfertiget worden / doch solche hemach von Zeit zu Zeit 
wieder abgefallen / und es darrnit jeh langer jeh arger worden sey/ massen 
besagte Kauffieute Ihnen insonderheit die grosse Unrichtigkeit / worinnen 
die Neysser oder Scheergame corrumpirt waren / in exprimirten gewissen 
Puncten angezeiget hatten / desshalben Sie dann gebethen / fUr diesen 
Kauffhandel Vorsorge zu tragen / damit denen erwehnten Corruptionen 
und Verterben in gemeldten Gamen fiirohin auff die beste und sicherste 
Weise vorgekommen und gesteuret werden moge. Nachdeme nun zu dessen 
hochst = billichmassiger Remedirung zwar auch allhiesige Kauffmann
schafft / und darunter sonderlich die jenige / welche mit rohen Pack = Gar
nen nacher Holland negotiiren / tiber angefUhrte Beschwer = Ftihrungen 
vemommen / darauff aber von denenselben vorgestellet worden / wie dass 

1) reichsthaler 2) groschen. 
3) 1m Jahre 1932 yom Gem. Archlv gekauft heim Antiquar Rosenthal in 

MUnchen. 
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die Unrichtigkeit in denen Gamen / in deme selbe nicht allein in der Liing 
und Weiffen tiber Gebiihr kurtz, sondem auch an Faden und Gebtinden 
verfalscht solten befunden worden seyn / 1hr auff einige Weise nicht zu 
imputiren seye / zumahlen bekant ware / dass solches Gam mehrentheils 
im Neyssischen / Briegischen / Mtinsterbergischen / Schweinitz = Jauerisch 
= und Lignitzischen Ftirstenthtimben und darzu gehorigen Orthen / so 
wohl tiber der Oder im Wintzig- und WoWawischen / auch an etlichen 
Orthen derer nahensten Grantze eingekaufft / und so dann nach Holland 
versendet wiirden / da dann die durch andere hierzu instruirte Personen / 
welche das Garn hin und wieder auss unterschiedenen Handen zusammen 
suchen mtissten / eingekauffte Waaren allemaW so genau zu revidiren / 
Ihnen nicht moglich ware / ungeachtet Sie zum offtem dergleichen Unter
scWeiffe mit ihrem Schaden wahrgenommen / jedoch aber in Mangel 
einiger Enderung den grossen Ausschuss nur tiber sich hatten gehen lassen 
miissen; Und dann bey so1cher Bewandniiss und derselben besorglicher 
langeren Continuation von jedermanniglichen leicht zu erachten / wie dass 
diese betriigliche Falschheit und schadlicher Eigennutz derer Spinn- und 
Weiffenden Leuthe / wie auch die Nachlassigkeit und Unvorsichtigkeit 
der Factoren / in Bestellung und Beobachtung der richtigen Maass der 
Hisser / so woW bey Einpack- und Pressung der Waaren in dieselbte / 
nicht allein den gantzen Lande einen bosen Nahmen verursachen / sondem 
in specie der Gam- Handlung einen mercklichen Stoss und Hinderung / 
denen Negotianten aber unverdienten Streit und Widerwillen / ja selbst 
dem Publico und denen Kayser- und Koniglichen Zoll-Regalien und 
Intraden einen empfindlichen Schaden und Abgang zuziehen / hingegen 
die dem Universo sehr nachtheilige Cottunen desto hauffiger eingefiihret 
werden wiirden. 

Als haben Wir der hochsten Nothwendigkeit zu seyn befunden / diesem 
geklagten / und wieder zunehmenden mel / durch Erfrischung und mehrere 
Verscharffung derer so wohl Anno 1596 den 14. Martii, als auch nahender 
in Anno 1660 den to. Juni hierinfals publicirten Ober-Ambtlichen Patenten 
abermahlen in Zeiten vorzukommen / damit es an vorbeniembten- und 
andem Orthen nachdriicklichen abgeschaffet / und diese vorgehende 
Unbillichkeiten remediret werden mogen. Und beschiehet solchem nach 
an ob Hoch- und WoWgedachte Herren Fiirsten und Staude das Ober
Ambtliche Emstliche Erinnem / und gemessenes Ermahnen / auch freund
lich in Freundschafft giinstig / und freund- und dienstlich Ersuchen / Sie 
wollen jeden Orths auff so1che Betriiger und Verfiilscher der Waaren 
sonderbahre fieissige Obsicht tragen lassen / und zu desto besserer Erkun
digung derselben nach jeden Orths Gelegenheit Beschauer oder andere 
Auffmercker verordnen / welche die Waaren in Augenschein nehmen / 
den UnterscWeiff / Falschheit und Betrug daran / er seye an rechter Ehle / 
gehoriger Gleiche / vollstiindigen numero der Fahdeme / an Gebiinden und 
Strahnen / oder auch an falsches unterbinden oder in anderen Wegen / 
wie es irnmer Nahmen haben moge / durch wiirckliche Confiscir- und 
Wegnehmung derselben hintertreiben / und verschaffen / damit nach dem 
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alten LobI. Gebrauch / gerechte / gieiche Spinnung der Game / so wohl 
der Weiff- und Fademung in vorige zuveriiissige Richtigkeit wieder gesetzet / 
denen Kauffleuthen und Factoren aber das richtige Maass der Fiisser und 
zugehoriger Vorsicht im einpacken und pressen mit allem Ernst gebothen / 
wider die Obertretter aber / so entweder die Game seIber libel und ver
fiilscht zugerichtet / oder dergestait von anderen angenommen und wieder 
hingelassen / oder auch durch Collusion wissentlich gekaufft / sie seyn in
oder aussliindisch / mit Emstlicher und unnachliisslicher Geld- oder auch 
anderer scharfferen Straff nach Befinden rechtens verfahren darauff feste 
Hand gehalten und also allem bisshero wieder eingerissenem Unterschleiff 
und Betrug / sampt darauss leicht entstehender Ungelegenheit und Schaden 
gesteuret und abgeholffen / hingegen der gutte Ruhrn- und Auffrichtigkeit 
dieses Landes bey frembden Nationen umb so viei mehr erhalten werden 
mage. Zu Uhrkund unter dem KoenigI. Ober-Ambts-Secret und gewohn
licher Unterschrifft gefertiget. Bresslau den 26. Augusti Anno 1686. 

Frantz Ludwig / Pfaltz-Graff 
Wilhelm Wentzel Frey-Herr von Lilgena 





LEVENSBERICHTEN 

VAN OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN 





W. C. BONEBAKKER 

Amsterdam, 1 augustus 1866 - Amsterdam, 19 januari 1951. 

Willem Christiaan Bonebakker kwam na het doorlopen van de Openbare 
Handelsschool, die zovele jongelieden voor het bedrijfsleven heeft opgeleid, 
in betrekking bij de firma Louis Bienfait & Soon, aan de Kalkmarkt te 
Amsterdam. Na korte tijd verliet hij deze handelsfirma, om te Liverpool in 
dienst te treden bij de heren Van Santen, Darmer, Inger & Co. 

Eind 1889 naar Nederlands-Indie vertrokken, trad Bonebakker op 17 
maart 1890 in dienst van de Koloniale Bank te Soerabaja (thans genaamd: 
Cultuur-, Handel- en Industriebank (Cultuurbank) N.V.), aan welke 
instelling hij tot zijn overlijden verbonden bleef. In 1892 werd hij agent te 
Semarang, om in 1896 naar het kantoor te Soerabaja terug te keren, waar 
hij achtereenvolgens de functies van procuratiehouder (1896-1900), agent 
(1900-1912) en hoofdagent (1912-1915) bekleedde. In 1915 volgde zijn 
benoeming tot directeur te Amsterdam. Na zijn aftreden als zodanig in 
1931 bleef hij als commissaris aan de Koloniale Bank verbonden. 

Naast zijn functies bij de Koloniale Bank was Bonebakker gedurende 
de jaren 1924-1946 tevens directeur van de nauw met deze bank verbonden 
cultuurmaatschappij "Pradjekan-Tangarang". 

Bijzondere verdienste heeft Bonebakker zich voorts verworven voor het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, het vroegere Koloniaal Instituut, te 
Amsterdam. Van 1928 afhad hij zitting in het bestuur en de raad van beheer 
dezer instelling; daarbij vervulde hij gedurende vele jaren de functies van 
ondervoorzitter, lid van het dagelijks bestuur en penningmeester. Ook was 
hij lange tijd lid en daama voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds 
van het Instituut, lid van de commissie van advies voor de afdeling tropische 
hygiene en bestuurslid van het aan het Instituut nauw verbonden Hubrecht
Janssen-fonds. Toen hij in 1950 op 84-jarige leeftijd besloot zijn verschil
lende functies te beeindigen, werd hij tot erelid benoemd. Het erelidmaat
schap was helaas van korte duur: reeds op 19 januari 1951 kwamBonebakker 
te overlijden. £en beminnelijk en alom bemind man is met hem heengegaan. 
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I. DE BRUIJN 

Zwollerkerspel, 8 mei 1872 - Muri (Zwitzerland), 10 december 1953 

Isaac de Bruijn was de oudste van de drie kinderen uit het eerste huwelijk 
van zijn vader, Cornelio de Bruijn, hoofdingenieur van de Nederlandsche 
Spoorwegen en bouwer van de Hembrug. Hij werd geboren te Zwoller
kerspelop 8 Mei 1872 en overleed te Muri (Zwitserland) den 10 December 
1953 op 81-jarige leeftijd. 

Met hem is een typisch oud-vaderlandse figuur heengegaan, indien wij 
onder oud-vaderlands 17e eeuws verstaan: stoer, door en door rechtschapen 
en degelijk, ijzersterk naar lichaam en geest, krachtdadig, doorzettend en 
vooral met een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Een geboren zakenman, 
en daarnaast een bewonderaar van de grote Nederlandse schilderkunst. 
Het zal dan ook speciaal door dit facet van zijn persoonlijkheid zijn, dat 
het nageslacht hem met grote dankbaarheid zal blijven gedenken. 

Op 18-jarige leeftijd ging I. de Bruijn naar Indie, waar hij harde jaren 
doormaakte en rijk aan ervaring en kennis in het begin dezer eeuw naar 
het Vaderland terugkeerde. Nadat hij enige jaren als directeur van de 
Incassobank in Rotterdam werkzaam was geweest, trad hij in 1909 in dienst 
bij de firma Pierson & Co. in Amsterdam, waar hij in 1912 firmant werd. 
In December 1913 vertrok hij voor een zakenreis naar New York, waar hij 
door de eerste wereldoorlog tot 1919 bleef. In het jaar 1922 trad hij uit de 
firma Pierson & Co. om zich geheel aan zijn liefhebberij: het verzamelen 
van oude schilderijen te wijden, waarbij hij in zijn echtgenote, Mevrouw 
Johanna Geertruida de Bruijn-van der Leeuw, een daadwerkelijke en zeer 
belangrijke steun yond. Hij had intussen zijn woonplaats naar Zwitserland 
verlegd, eerst naar Spiez en later naar Muri, van welke plaats uit hij een 
nauw contact onderhield met het Rijksmuseum, dat in hem een waar en 
trouw vriend had gevonden. Zijn activiteit op dit gebied heeft in binnen
en buitenland erkenning gevonden door zijn benoeming tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandsche Leeuwen Officier in de Orde van Oranje
Nassau, evenals toekenning van de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard 
Fonds en een groot aantal buitenlandse ridderorden. 

Daar zijn verdiensten als kunstverzamelaar en -kenner zeer groot zijn 
geweest, moge hierna een gedeelte volgen van het "In Memoriam", dat 
dit Bulletin van het Rijksmuseum naar aanleiding van zijn overlijden 
publiceerde: 

"In Nederland schrikt men er spoedig van terug weldoeners ostentatief 
te eren - wij zijn geen yolk van monumenten en eretekenen - en hoeveel 
te minder nog verlangt de verdienstelijke Nederlander in het algemeen 
zelf, dat hem die eer gewordt. Isaac de Bruijn behoorde ongetwijfeld tot 
dezulken: sproten zijn daden jegens het Museum niet voort uit dat echte 
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medeleven, dat in zich zelf reeds volle bevrediging schenkt? Rij was een 
vriend in den waren zin des woords, die er op zijn beurt van genoot, als 
er iets tot stand kwam overeenkomstig de royale maatstaf, die hij zelf 
aanlegde. Rembrandt was het die de Bruijn onweerstaanbaar heeft geboeid 
en tot wiens kennis van het werk hij veel heeft bijgedragen door het bijeen
brengen van de volledigste collectie zijner etsen, welke in latere jaren door 
enig particulier gevormd werd. Rij had het voorrecht oorspronkelijk 
terzijde te worden gestaan door niemand minder dan Jan Veth. Allengs 
in het bijzonder op raad van Schmidt-Degener, met wie hij hechte vriend
schap onderhield, legde de Bruijn bovendien een kleine uitgelezen verzame
ling schilderijen aan en verwierf hij zich als verzamelear een wereldnaam 
door de aankoop van Rembrandt's onvergetelijke zelfportret als apostel 
Paulus, uit het jaar 1661. Naast zijn activiteit als verzamelaar droeg hij 
ook herhaaldelijk bij in aankopen voor het Museum (Willem van de Velde's 
"Schepen na de slag", Gabriel Metsu's "Ret zieke kind", de serie XVIe 
eeuwse wandtapijten met de geschiedenis van Eleezar en Rebekka werd 
geheel door hem aangeboden)." 

Figuren als Isaac de Bruijn, die vroeg het zakenleven verwisselen voor 
hun liefhebberijen en daarin met zoveel overtuiging en kennis het algemeen 
belang blijven dienen, zijn waarschijnlijk nooit talrijk geweest. De naam 
Isaac de Bruijn zal dan ook in grote dankbaarheid blijven voortleven bij 
al degenen die van de unieke verzameling etsen en de prachtige schilderijen 
van Rembrandt en anderen in het Rijksmuseum in lengte van dagen zullen 
genieten. 

TJ. GREIDANUS. 



M. VAN HAAFTEN 

Deventer, 13 juli 1880 - De Steeg, 24 juni 1957 

Of schoon Van Haaften reeds vele maanden geleden uit de grote kring 
van familie en vrienden werd opgeheven, wekt de gedachte aan zijn ver
scheiden nog alto os gevoelens van diepe weemoed en vereenzaming. Juist 
daarom is de herdenking van zijn persoon en arbeid in dit Jaarboek een 
verkwikking, omdat zij weldadige herinneringen aan deze grootse figuur 
in de Nederlandse gemeenschap doet herleven. 

Marius van Haaften werd in Deventer geboren, alwaar zijn vader de 
praktijk van huisarts uitoefende. Na de lagere school doorliep hij het 
gymnasium te Arnhem, waarna hij aan de Leidse universiteit wis- en natuur
kunde ging studeren. Reeds tijdens zijn acadernische opleiding groeide 
het plan, evenals trouwens bij enkele van zijn studievrienden, om straks 
het specifieke terrein van de levensverzekeringswiskunde te betreden. 
Ben promotie op een actuarieel onderwerp lag onder deze omstandigheden 
weI lOOr voor de hand; aangezien Leiden daartoe evenwel geen mogelijkheid 
bood, richtte Van Haaften zijn schreden naar Utrecht, waar de befaamde 
hoogleraar Kapteyn bereid werd gevonden als promotor op te treden. 
En zo geschiedde het, dat Van Haaften in de avonduren van 12 juli 1912, 
derhalve enkele uren voor zijn 32ste verjaardag, na de verdediging van 
zijn proefschrift "Beschouwingen over politieke rekenkunde" de doctors
titel verwierf. 

Intussen had Van Haaften zijn keuze laten vallen op een dienstbetrekking 
bij de oudste maatschappij van levensverzekering hier te lande, de Holland
sche Societeit van Levensverzekeringen N.V., Anno 1807. Tijdens dit 
dienstverband, eerst als assistent van de wiskundig adviseur, Prof. Dr. 
A. J. van Pesch, en na diens overlijden in 1916 als zijn opvolger, verkeerde 
Van Haaften in de alleszins gelukkige omstandigheid, dat hij terzake van 
zijn actuariele kennis de onontbeerlijke brug tussen theorie en praktijk 
kon slaan, welke mogelijkheid hij met een benijdenswaardig talent wist 
te benutten. Na het einde van de eerste wereldoorlog werd het voor de 
ingewijden al spoedig duidelijk, dat Van Haaften voorbestemd was om 
het Nederlandse actuariaat onder zijn voortreffelijke leiding te scharen; 
en sedert de verschijning van zijn standaardwerk "Leerboek der intrest
rekening" en van enkele brochures, waarin de financiele rekenkunde 
volgens het door hem gecreeerde dualiteitsbeginsel werd ontwikkeld, werd 
hij door ouderen en jongeren als de toonaangevende actuaris erkend. 
Toen de Vrije Universiteit dan ook in 1930 de wis- en natuurkundige 
faculteit formeerde en daaraan een leerstoel voor levensverzekerings
wiskunde toevoegde, gaf de keuze van een hoogieraar geen enkel probleem. 
Op 10 oktober 1930 hield Van Haaften voor een grote schare van vrienden 
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en coilega's zijn inaugurele oratie over "Notatie en methode in de elemen
taire verzekeringswiskunde". 

Inmiddels waren - hoe zou het bij zulk een eminente geest ook anders 
kunnen - zijn functionele werkzaamheden bij de Hollandsche Societeit 
eveneens tot een verdere ontplooiing gekomen. Op 8 november 1927 
verwisselde hij de werkkring van wiskundig adviseur met die van directeur 
en als zodanig bleef hij met grote bezieling de dienst waamemen tot het 
einde van 1950, toen zijn vergevorderde leeftijd hem noopte de hechte 
banden met de oude Societeit en deswege met het Amsterdamse zakenleven 
los te laten. Een half jaar later volgde zijn emeritaat bij de Vrije Universiteit 
en daama kon Van Haaften zich, afgezien van de beslommeringen uit 
hoofde van een aantal adviseurschappen, geheel wijden aan de hem zo 
vertrouwde publicistische activiteiten. 

Indien wij ons tot taak hadden gesteld om aile werkzaamheden te belich
ten, die Van Haaften gedurende de eerste helft van deze eeuw in het openbaar 
of in de beslotenheid van particuliere kringen met zulk een benijdens
waardig talent wist op te brengen, dan zouden de voorgaande notities 
steilig verdrievoudigd moeten worden. De voiledigheid van een dorre kro
niek ligt evenwel niet in de bedoeling; daarom willen wij aan de summiere 
beschrijving van Van Haaften's levensloop slechts toevoegen, dat zijn 
verdiensten tot tweemaal toe door de overheid werden erkend: de eerste 
maal op 31 augustus 1935 door zijn benoeming tot officier in de orde van 
Oranje-Nassau met de zwaarden, en de tweede maal bij zijn aftreden in 
1950 als directeur van de Hoilandsche Societeit, toen hij de koninklijke 
onderscheiding van ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw ontving. 

Het is moeilijk om de persoon van Van Haaften met zodanige woorden 
te beschrijven, dat zijn veelzijdigheid althans enigermate tot haar recht 
komt. Tot in hart en nieren was hij manager, die de oeroude tradities van 
de Hoilandsche Societeit aan een nauwkeurige schifting onderwierp, 
waarbij het edele werd geconserveerd en het onechte overboord werd 
geworpen, teneinde aldus de weg naar een grootse ontplooiing voor zijn 
maatschappij te banen. Daarbij stelde zijn uitzonderlijke mensenkennis 
hem in staat om juist op zulke medewerkers beslag te leggen, die uit hoofde 
van vaktechnische en representatieve bekwaamheden alleszins bij machte 
waren om het duurzaam streven van de directie ter bevordering van de 
erenaam der Hollandsche Societeit in het Nederlandse levensverzekering
bedrijf te ondersteunen. Het spreekt vanzelf, dat Van Haaften zich ook in 
organisatorisch opzicht niet onbetuigd liet; vele functies bekleedde hij, 
zowel op het specifieke terrein der levensverzekering als ook in het alom
vattende bedrijfsleven, en dan immer met de volle inzet van zijn persoon
lijkheid, die een scherp vemuft aan een typische beminnelijkheid paarde. 

Van Haaften was historisch onderlegd, gaf bij herhaling blijk van uit
nemende juridische talenten, beschikte over een zeldzaam analytisch 
vermogen en toonde stylistische begaafdheid, die door zijn zin voor de 
zuiverheid van de Nederlandse taal allerwegen bewondering opwekte. 
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Maar bovenal was hij actuaris en als zodanig heerste hij als een beminnelijk 
vorst in het eigen land, terwijl hij in deze functie de hoogheid van het 
Nederlandse actuariaat menigmaal buiten de grenzen vertegenwoordigde. 

Of schoon Van Haaften tal van ervaringen in de directiekamer van de 
Hollandsche Societeit en ook daarbuiten aan zijn theoretische beschou
wingen dienstbaar wist te maken, was het verblijf in het studeervertrek voor 
hem een altoosdurend genoegen. Hoeveel prille ochtenduren en avond
stonden bracht hij aldaar door, ternidden van een rijke en gevaricerde 
boeken- en tijdschriftenverzameling. 

Hier raken wij het grote raadsel in het leven van Van Haaften, die zich 
enerzijds met volle ambitie in de zakenarena heeft gestort en anderzijds 
met zulk een overgave het wetenschappelijke terrein heeft onderkend, dat 
elkeen de aanspraak met "professor" als een volkomen natuurlijke zaak 
beschouwde. Het behoeft weI geen nader betoog, dat de vervulling van een 
dergelijke tweeledige taak een buitengewone arbeidsprestatie vergt; nu, 
ten aanzien van Van Haaften kan men zonder overdrijving zeggen, dat zijn 
werklust en ijver een zeldzaam niveau bereikten. En het resultaat van zijn 
gestage arbeid bleef waarlijk niet binnen de beslotenheid van zijn studeer
kamer; integendeel, de vijfjaarlijkse Verzekerings-Bibliografieen maken in 
het tijdvak van 1920 tot 1950, ongetwijfeld de meest vruchtbare periode, 
melding van 286 publicaties, die varieren van korte artikelen tot uitgebreide 
leerboeken. Zijn historische belangstelling en speurzin hebben er toe 
geleid, dat tal van documentaire geschriften het licht zagen, die de geschie
denis van de intrestrekening en van de levensverzekering deden herleven. 
Onder meer verschenen van zijn hand publicaties over Johan de Witt, 
Nicolaas Struyck, J. H. van Swinden en A. J. van Pesch. Voorts heeft 
Van Haaften menig artikel gewijd aan oude tontines en lijfrente-negociaties. 

In weerwil van deze unieke prestaties legde Van Haaften altoos een 
bijkans kinderlijke bescheidenheid aan den dag; terwijl hij zijn leerlingen 
voor allerlei taken animeerde, aanvaardde hijzelf een opdracht eerst dan, 
wanneer zij na rijp beraad in volstrekte overeenstemming met zijn capaci
teiten kon worden geacht. 

Tal van actuarissen in den lande mogen zich leerlingen van Van Haaften 
noemen. Hij heeft hen in het vak onderwezen, met raad en daad bijgestaan, 
de uiterste nauwgezetheid in het betrachten van maatschappelijke plichten 
en in het beoefenen van de wetenschap aanbevolen. Zijn lichtend voorbeeld 
zal hen steeds voor ogen staan, al beseffen zij zeer weI, dat zij tegenover 
hem onvolkomen discipelen zullen blijven. Maar grote dankbaarheid 
vervult hun harten, omdat Van Haaften zich ten behoeve van hen nimmer 
aan protectie schuldig maakte, doch met tact en wijsheid ambities opwekte 
en tot noeste arbeid aanspoorde. 

Levensvreugde en vriendschap, ijver en werklust, nauwgezetheid en 
plichtsbetrachting sproten bij Van Haaften voort uit zijn calvinistische 
overtuiging, waarvan hij als het ware belijdenis deed in zijn brochure over 
"Verzekering en Voorzienigheid": 

"De wetenschap, dat wij in Gods hand zijn, verlamt onze veerkracht 
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niet. Zij zet juist aan het werk. Zij drijft uit tot de arbeid; want zij houdt 
in, dat wij onze plaats in het leven van God gekregen hebben. Zij erkent, 
dat Zijn voorzienig bestel ons onze levenstaak opdroeg, en dat aIle gaven en 
krachten van Hem zijn. Daarom arbeiden wij in getrouwheid en daarom 
moet juist de christen de meeste willen zijn in activiteit, en in liefde tot de 
arbeid". 

J. P. VAN ROOIJEN. 



GERRIT JAN HONIG 

Zaandijk, 24 november 1864 - Zaandijk, 22 augustus 1955 

Met het overlijden van de oude heer G. J. Honig heeft de Zaanstreek een 
merkwaardige figuur verloren. Hij stond als de Zaankenner bij uitstek 
bekend en is in dat opzicht zijn tijd ook ver vooruit geweest. 

Wie tegenwoordig de avonden bezoekt die's winters onder auspicien 
van de Zaanlandse Oudheidkundige Vereniging Jacob Honig Jsz.Jr. worden 
georganiseerd, wordt getroffen door de velen die zich voor de Zaanse 
geschiedenis interesseren en die niet zelden ook zelf soms waardevoIle 
onderzoekingen op een gespecialiseerd terrein hebben gedaan. Hoe anders 
stond men daar een driekwart eeuw geleden nog tegenover. Toen werd 
meest aileen dan de bestudering van de plaatselijke historie gerechtvaardigd 
geacht, wanneer juist op die plaats eens een belangrijke veldslag werd 
geleverd. 

G. J. Honig had evenwel het geluk dat reeds zijn vader, Jacob Honig 
Jsz.Jr., met deze opvatting had gebroken en zich naast de leiding over zijn 
papiermolens, intensief met de Zaanlandse geschiedenis had bezig gehouden. 
Maar hoewel door de laatste aIles wat de Zaanstreek betrof nauwkeurig 
onder de loupe werd genomen, ging de belangstelling van G. J. Honig 
niet in de eerste plaats naar de gebeurtenissen, maar naar de personen uit. 
In zijn jeugd werd zelfs het plan gevormd zich geheel aan de genealogische 
onderzoekingen te wijden, wat toen even weI niet kon worden verwezenlijkt. 

Toch zag hij kans, ook nadat hij in de firma P. Out te Koog aan de Zaan 
was opgenomen, zich in zijn vrije tijd aan deze oude belangstelling te blijven 
geven, waarbij voorlopig aileen dan van de archieven gebruik werd gemaakt, 
wanneer een bepaald genealogisch probleem om een oplossing vroeg. Pas 
in de twintiger jaren werd het hem mogelijk de oude archiefstukken stelsel
matig door te werken, waarna de bekende figuur van G. J. Honig, iedere 
woensdag, op zijn vaste plaatsje was te vinden. Er zuIlen immers maar 
weinig weken voorbij zijn gegaan, dat hij niet reeds om negen uur bij de 
ingang van het Provinciaal Archiefte Haarlem aanwezig was, om het gebouw 
eerst bij de sluiting maar node te verlaten. 

Op deze wijze werd een enorme hoeveelheid feitenmateriaal verzameld, 
waarbij de persoon voor hem de eerste plaats is blijven behouden. Daar
naast was hij evenwel niet blind voor eventuele historische en economische 
bijzonderheden, die hij naar waarde wist te schatten en in hun onderling 
verband kon zien en waaromtrent hij dan ook meestal gedetaill. erde 
gegevens kon verschaffen. Zijn belangstelling ging hierbij in de eerste plaats 
uit naar de papiermakerij en de walvisvaart, de oude bedrijven der Zaan
dijkse familie Honig. Daarom is het dubbel jammer, dat ondanks zijn lang 
leven de tijd nog altijd te kort is geweest dit voor het nageslacht uit te 
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werken, want hoewel hij aan de hand van slechts enkele punten, langer 
dan menig ander, zijn gehoor wist te boeien, is naar verhouding maar weinig 
in druk verschenen. Anderzijds mogen wij niet vergeten, dat al dit werk in 
de vrije tijd moest gebeuren en dat G. J. Honig niet graag tot publiceren 
overging, voordat de zaak van alle kanten was bekeken; een stadium dat 
bij bistorische studies nu eenmaal zelden wordt bereikt. 

Zo is het aan de hand van zijn onderzoekingen onomstotelijk vast 
komen te staan, dat de periode na de Franse overheersing in de Zaanstreek 
geen tijd van stilstand is geweest, maar dat in tegendeel onze voorouders 
alles hebben gedaan om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. 
Het was zeker niet aan hen, maar aan de ongunstige conjunctuur te danken, 
dat geen spectaculaire successen konden worden geboekt en dat, toen men 
niets meer had te verliezen, juist een eventueel falen het meest op de voor
grond trad. Zij hebben geweten wat het zeggen wilde heel hard te moeten 
werken en zij waren het ook, die bij het keren van het getij klaar hebben 
gestaan om de oude Zaanse bedrijven, die door velen al als verloren waren 
beschouwd, weer op te bouwen en te moderniseren. 

Tastbare herinneringen aan de heer G. J. Honig bleven ons bewaard in 
de Zaanlandse Oudheidkamer en de daarbij behorende boekerij, welke 
laatste door zijn toedoen tot het laatste voortdurend werd uitgebreid. Ook 
daaraan moest dan veel tijd worden gegeven en het mag geen wonder 
heten, dat bij het ordenen de achterstand steeds groter werd. Maar wanneer 
dit alles eenmaal is gecatalogiseerd en voor een ieder toegankelijk is gewor
den, dan zullen wij G . J . Honig dankbaar wezen wanneer wij beseffen, dat 
maar weinig van alles dat op de Zaanstreek betrekking heeft, bier niet 
aanwezig is. 

MARGARETHA A. VERKADE. 



R. E. KIELSTRA 

's-Gravenhage, 5 mei 1883 - Amsterdam, 9 juni 1955 

Mr. Reinder Egbert Kielstra werd 5 mei 1883 te 's-Gravenbage geboren 
als ,zoon van Dr. Egbert Broer Kielstra en Geertuida Elizabeth Cornelia 
Lingeman. Zijn ouders waren juist kort tevoren uit Indie teruggekeerd, 
waar E. B. Kielstra een schitterende militaire carriere achter de rug had. 
Hij bleef echter in Hoiland niet stil zitten, maar mengde zich hier te lande 
zowel in het politieke- als in het zakenleven. Zijn helder inzicht en kennis 
van zaken, vooral op Indisch gebied, baanden hem weldra de weg tot de 
Tweede Kamer en tot verschHlende Commissariaten. Daarnaast verwierf 
hij zich een grote naam als schrijver van boeken over Indie en als redacteur 
van het litteraire blad "Onze Eeuw". Zijn verdiensten op dit gebied vonden 
haar ofIiciele waardering in zijn benoeming tot doctor honoris causa aan 
de Leidse Universiteit. 

In deze omgeving en met het prominente voorbeeld van plichtsbetrachting 
en betrouwbaarheid dat zijn vader hem gaf voor ogen, groeide de kleine 
Reinder Egbert op. Het was een klein gezin, want hij had behalve zijn 
ouders aileen een enige jaren oudere zuster. Maar het was een harmonisch 
gezin, waarin liefde en eenheid heerste en waar de jonge Kielstra in vrijheid 
werd opgevoed. 

Na de lagere school bezocht Kielstra het Haagse Gymnasium en de liefde 
en belangstelling, die hij toen kweekte voor de oude talen, hebben hem 
nimmer verlaten. Zij kwamen later tot uiting in zijn functies van President 
Curator der Amsterdamse Gymnasia en Penningmeester van het Nederlands 
Klassiek Verbond. 

Op zijn Gymnasiumtijd volgde zijn studie aan de Leidse Universiteit, 
een tijd van onbezorgde vrolijkheid maar daarnaast een van diepgaande 
studie, getuige het weldoorwerkte proefschrift over "Duitse Verkeers
politiek en Nederlandse Belangen" waarop hij op 26 november 1909 promo
veerde. Door de verdediging van dit proefschrift verkreeg hij de titel van 
Mr. in de Rechten. Toch ging de belangstelling van Mr. Kielstra niet in 
de eerste plaats naar de zuivere rechtswetenschap. Zijn dissertatie was naast 
juridisch vooral van economische aard en het is dan ook niet te verwon
deren, dat hij in de maatschappij zijn voetstappen meer op het economische 
terrein zette dan op het juridische. Zo kwam het dat hij al spoedig na zijn 
promotie een aanstelling kreeg op het Ministerie van Economische Zaken, 
of, zoals dat toen heette het Ministerie van Handel en Nijverheid. Zo goed 
voldeed hij in deze functie, dat hij toen - op zeer jeugdige leeftijd dus -
zijn eerSte Koninklijke onderscheiding ontving, die van Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Uit die tijd dateerde ook de oprichting van de Neder
landsche Vereeniging voor Economische Geographie, van wie Kielstra 
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de eerste Secretaris was. In het door deze vereniging uitgegeven tijdschrift 
verschenen verschillende artikelen van zijn hand. 

Toch was op den duur het ambtenarenbestaan niet het ideale voor iemand 
met zo'n levendige geest als Mr. Kielstra. Rij begon naar een functie in 
het vrije bedrijfsleven om te zien en toen dan ook een vacature ontstond 
bij de Kas-Vereeniging wegens het aftreden van Mr. G. J. Fabius als 
onder-directeur solliciteerde hij naar deze functie. Met ingang van 13 
februari 1915 werd hij als zodanig benoemd. 

Zijn benoeming tot Directeur volgde in 1919. 
In deze functie heeft hij zeer veel tot stand gebracht om het aloude 

kassiersvak te moderniseren. Hij zag in dat de taak van de kassier verder 
kan gaan dan de verzekering van het betalingsverkeer en het in bewaring 
nemen van waarden. Hij begreep, dat de neutrale positie die een kassiers
instelling inneemt op de geld- en kapitaalmarkt haar bij uitstek geschikt 
maakt voor de vervulling van vertrouwensfuncties en zo begon de Kas
Vereeniging op zijn instigatie op te treden als uitvoerster van uiterste wils
beschikkingen, als bewindvoerster en als beheerster van vermogens. Ret 
was ook weer die neutrale vertrouwenspositie die hij tot punt van uitgang 
nam toen hij het z.g. Vereenvoudigde Effectenverkeer ging propageren, 
waarbij de kassiersinstellingen volledig werden ingeschakeld bij de levering 
en betaling van de effecten die ter beurze verhandeld waren. Ook kwam 
tijdens zijn directeurschap de fusie tot stand met de Ontvang- en Betaalkas. 

Ook buiten de Kas-Vereeniging yond Mr. Kielstra's inzicht en werklust 
waardering. Vele zijn de functies, die hij in het verenigingsleven vervulde. 
Daarnaast profiteerden de Rypotheekbank voor Nederland-Algemeene 
Waarborg Maatschappij, de Verzekeringsbank Victoria, de Eerste Neder
landsche Scheepsverband Maatschappij, de Amsterdamsche Grondbrief
bank, de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie en de Deli Spoorweg 
Maatschappij van zijn kunde door hem als Commissaris aan zich te binden. 
Ditzelfde was het geval bij de Kas-Vereeniging na zijn aftreden als Directeur. 

Ret was niet alleen om zijn kunde dat hij allerwege waardering onder
yond. Meer was het nog zijn grote beminnelijkheid en zijn grote mensen
kennis. Zijn vrij plotselinge heengaan op 9 juni 1955 betekende een groot 
verlies. 

J. J. C. R. VAN DER BILT. 



B. KLAARE 

Rotterdam, 9 maart 1892 - Wassenaar, 2 november 1954 

De Heer Breunis Klaare, lOon van W. T. Klaare, Directeur van A.P.C. 
(American Petroleum Company) werd op 9 maart 1892 te Rotterdam 
geboren en genoot na de lagere school een middelbare opleiding. 

Na deze opleiding te hebben voltooid, was hij van 1911-1912 als volontair 
werkzaam bij Messrs. Harris Winthrop & Co., Bankers & Stockbrokers 
te Londen. 

In 1912 teruggekeerd in Nederland, trad hij als volontair in dienst van 
de A.P.c. te Rotterdam tot 1914, toen het uitbreken van de eerste wereld
oorlog hieraan een einde maakte. 

De militaire dienst vorderde hem op en v66r de beeindiging van zijn diensttijd 
washij laatstelijk als 1 e luitenant tewerk gesteld op het Departement vanOorlog. 

Op 2 januari 1919 trad hij definitief in dienst van de A.P.C. en na een 
training van ca. 8 maanden werd hij op 1 september 1919 benoemd tot 
Algemeen Procuratiehouder. 

Op 1 januari 1920 volgde een benoeming tot mede-directeur van de 
zusteronderneming A.P.c.-Antwerpen, terwijl hij op 1 januari 1928 werd 
benoemd tot Directeur van de Nederlandse onderneming, waarvan de 
naam later werd gewijzigd in: Standard Amerikaansche Petroleum Com
pagnie (S .A.P.C.) en na de oorlog in Esso Nederland N.V. 

Op 18 juli 1951 werd de Heer Klaare aangewezen als voorzitter van de 
Raad van Commissarissen. 

Gezondheidsredenen noopten hem om op 30 juni 1954 zijn directeursfunctie 
ter beschikking te stellen, waarbij hij zich echter nog weI bereid verklaarde als 
President van de Raad van Commissarissen het concern te blijven dienen. 

Zeer onverwacht kwam op 2november 1954 een einde aan zijn werkzaam 
leven. 

Gedurende de lange periode, dat hij in zijn verantwoordelijke positie 
Esso Nederland mede heeft geleid, heeft hij zich steeds doen kennen als 
een werkzaam en uitermate vriendelijk en innemend mens, wien het belang 
van de onderneming, in welker grondvesting en opbouw zijn vader ook 
reeds zulk een groot aandeel had, zeer ter harte ging. 

In zijn werkzaam leven vervulde hij commissariaten in talrijke vooraan
staande Nederlandse ondernemingen. 

De Heer B. Klaare was een man, die grote sympathie voor muziek aan 
de dag legde. Hij heeft lange jaren behoord tot de "Vrienden van het Resi
dentie Orkest", waaraan hij ook daadwerkelijke steun verleende. Zijn 
liefde voor de muziek kwam ook tot uiting in zijn verzameling opera's 
en concerten op grammofoonplaten, waarmede hij zich veel bezig hield, 
en in zijn uitgebreide collectie partituren. 

Ook legpenningen, waarvan hij een belangrijke verzameling had aange
legd, hadden zijn voorliefde. 



A. DE KOSTER 

Leiden, 17 juni 1875 - Leiden, 14 november 1956 

Arie de Koster werd op 17 juni 1875 te Leiden geboren. Hij volgde aldaar 
het lager onderwijs en bezocht in Amsterdam de Hogere Handelsschool. 

Hij voelde zich het meest aangetrokken tot de consulaire dienst. Reeds 
op 23-jarige leeftijd werd hij benoemd tot vice-consul der Nederlanden 
te Londen, twee jaar later tot consul te Penang, en weer 3 jaar daarna tot 
consul te Calcutta. Op nauwelijks 30-jarige leeftijd bezette hij de belangrijke 
post van consul-generaal te Singapore. In 1907 werd hem het ambt van 
Nederlands gezant te Buenos-Aires aangeboden. Aangezien een van zijn 
broers inmiddels was overleden, heeft hij dit ambt niet aanvaard, doch in 
plaats daarvan keerde hij naar Nederland terug om zijn krachten te gaan 
wijden aan het bedrijf van zijn familie, de Meelfabriek "de Sleutels" te 
Leiden. Gedurende de vele jaren van zijn directeurschap van de Meel
fabriek heeft hij dit bedrijf tot grote bloei gebracht, waarvan de vele uit
breidingen getuigen. Zijn verdiensten jegens de nederlandse maalindustrie 
en de nationale volksgemeenschap lagen echter op een veel breder niveau. 
In moeilijke jaren, vooral tijdens de twee wereldoorlogen, heeft hij ons 
land en yolk zeer grote diensten bewezen op het gebied van de organisatie 
van de voedselvoorziening. 

In 1910 werd de heer De Koster gekozen tot bestuurslid van de Neder
landse Vereniging van Meelfabrikanten en al spoedig werd hem het voor
zitterschap van deze vereniging aangeboden; deze functie heeft hij tot 
januari 1950 bekleed. Toen hij deze functie neeriegde, werd hem het ere
voorzitterschap van de vereniging aangeboden, terwijl tevens de benoeming 
volgde tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Reeds vroeger 
was hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Bij deze 
gelegenheid getuigde de vertegenwoordiger van de Minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening van de grote dank, die men in regerings
kringen koesterde voor het werk van de heer De Koster, waarbij gewaagd 
werd van de vele regeringsmaatregelen, o.a. de Tarwewet, die in het belang 
van de landbouw en de maalindustrie werden genomen en waaraan de heer 
De Koster zijn beste krachten heeft gegeven. Verder onderhield de heer 
De Koster nauwe contacten met de Nederlandse Bakkerij Stichting. 

Van de vele functies, welke hij bekleedde, willen wij hier vermelden: 
Voorzitter van de VITA (Vereniging van Inheemse Tarweafnemers), 

voorzitter van de Centrale Commissie voor Meel en Brood, bestuurslid 
van het Station voor Maalderij en Bakkerij, bestuurslid van het Verbond 
van Nederlandse Werkgevers, directeur van de Hollandse Maatschappij 
van Wetenschappen. 

Het spreekt weI vanzelf, dat ook zijn geboortestad in ruime mate beeft 
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geprofiteerd van zijn helder verstand, zijn zakelijk inzicht en zijn uitnemende 
organisatietalenten, en dat men nooit een vergeefs beroep deed wanneer het 
ging om de behartiging van specifiek plaatselijke belangen. Daarvan getuigt 
wederom een indrukwekkende lijst van vooraanstaande functies in het 
verenigingsleven, waarvan wij o.a. willen noemen: bestuurslid van de 
Leidse vereniging van Industrielen, de Leidse Spaarbank, het Leidse 
Volkshuis, de Stichting Leids Studiefonds, de Leidse Schouwburg, penning
meester van het Departement Leiden van de Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Rijnland. Verder was hij nog president-comrnissaris van de N.V. 
Leidsch Dagblad. De meeste dezer functies had hij echter in de laatste jaren 
van zijn leven neergelegd. 

Zijn kwaliteiten op buitenlands niveau vonden erkenning in tal van 
onderscheidingen, o.a. die van Commandeur in de Orde van Villa Viscosa. 



ERNST H. KRELAGE 

Haarlem, 28 januari 1869 - Haarlem, 3 April 1956 

In een artikel dat in haar eigen orgaan, namens de leiding van de 
"Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur", bij het 
overlijden van Dr. Ernst H. Krelage werd geschreven, staan deze woorden: 
"Hij heeft het aanzien van het bloembollenvak - en van de Nederlandse 
tuinbouw - zeer bepaald verhoogd door zijn doelbewust optreden". 

Of schoon de laatste twintig jaar van zijn leven niet meer actief aan de 
bevordering der vakbelangen deelnemend, heeft hij ook de jaren die hem 
"als welverdiende rust" waren toegewenst, besteed aan het vastleggen van 
de geschiedenis van de recente ontwikkeling van het bloembollenbedrijf, 
waarop hij van de leidende plaats, die hij zolang had ingenomen, zo grote 
invloed heeft uitgeoefend. Tot kort voor zijn overlijden op 87-jarige 
leeftijd, was hij nog van alle hoofdzaken op de hoogte, had hij zijn visie 
paraat als hem daamaar gevraagd werd en deed hij van zijn waardering 
blijken als een bepaalde stap was gedaan of achterwege gelaten. 

Voor het eerst van zijn leven was hij de laatste paar maanden aan zijn 
huis gebonden en zag men hem niet meer, zoals hij gewoon was, vergade
ringen, tentoonstellingen, recepties en congressen bezoeken, waar speciaal 
de "tuinbouwwereld" zichtbaar was, waarvan hij een der prominenten was. 

Geboren als enige zoon van de Haarlemse kweker-handelaar J. H. 
Krelage, die eveneens veel gedaan heeft voor de emancipatie van de Neder
landse tuinbouw, heeft de man die wij thans herdenken, reeds op jeugdige 
leeftijd ingezien, dat het combineren van de leiding van een koopmanshuis 
met de beslomrneringen van het leiding geven aan het organisatieleven, 
een te zware opgave was, vooral als men niet gemakkelijk werk "uit handen" 
kan geven, dat ... ook een ander doen kan! 

De jonge Krelage had van zijn vader alle gelegenheid gekregen voor 
zijn ontwikkeling en vorming als vakman. Toentertijd kon die ontwikkeling 
slechts in de practijk-zelf en voor een toekomstig handelskweker, slechts 
in het buitenland worden verkregen. Toch heeft Krelage ook aan zijn 
theoretische vorming tijd gegeven. Enige jaren stond hij als student in de 
biologie ingeschreven bij de Amsterdamse Universiteit. 

In 1901 overleed zijn vader en kreeg hij de taak om het inmiddels over 
de gehele wereld bekend, ja befaamd geworden tuinbouwhandelshuis te 
lei den en van de uitgebreide clientele een vraagbaak en vertrouwde leve
rancier te worden. En tot aan de eerste wereldoorlog ziet men de exporteur
kweker Krelage de toen snel toenemende liefhebberij voor bloemen en 
planten tot in de hoogste kringen stimuleren. De met gekleurde afbeeldingen 
versierde prijscouranten van de firma E. H. Krelage en Zoon uit die tijd 
waren, wat uiterlijk aanzien en wat degelijkheid van voorlichting betreft, 
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een grote stap vooruit op een terrein waar de "standwerkers"-termen 
nog veelal werden gebruikt. En het goede voorbeeld, door Krelage toen 
gegeven, heeft hen die hier en in het buitenland hem hebben nagevolgd, 
geen windeieren gelegd. Krelage's voorbeeld yond navolging door hen die 
hem moesten concurreren. 

De door zijn vader in 1860 reeds opgerichte Vereniging van bloembollen
kwekers ter behartiging van hun (gemeenschappelijke) algemene vak
belangen 1) heeft kort na diens dood een plaats in haar hoofdbestuur 
beschikbaar gesteld voor de jonge, energieke vakman, die in vergaderingen 
van allerlei organisaties telkens nieuwe denkbeelden opperde en krachtiger 
eenheid aanbeval. 

In 1905 verkoos de algemene vergadering hem tot voorzitter en met een 
onderbreking van ruim een jaar in de twin tiger jaren, is Krelage meer dan 
27 jaar op deze plaats gehandhaafd. 

Reeds spoedig bleek, dat hij van de Vereeniging voor Bloembollencultuur 
een op democratische grondslag georganiseerde centrale organisatie van 
vakmensen wilde kweken, die, naar binnen, de vaktechnische vraagstukken 
door onderlinge voorlichting en overleg wilde behartigen, en tegelijk, naar 
buiten, de kwekers en handelaren, wier aantal in die jaren snel toenam, 
zou vertegenwoordigen bij de overheid en hun belangen invoegen in die 
van de exporthandel in Nederlandse producten. 

Van het eerste zijn voorbeelden de instelling (1908) van het instituut 
der bloemenkeuringen, onderlinge vaktentoonstellingen waarbij onder 
leiding van commissies van deskundigen, het toezicht berust voor de ver
nieuwing van de sortimenten der bolgewassen, en de oprichting van het 
Scheidsgerecht voor den Bloembollenhandel (1907), ten doel hebbende 
onderlinge handelsgeschillen die zich voor en na voordoen langs de wegvan 
arbitrage door deskundige leke-rechters goedkoop en snel uit de weg te 
ruimen. Deze beide instituten, thans nog op volle kracht werkzaam, getuigen 
van de vooruitziende blik van Krelage en de inspanning - soms de strijd 
die hij had te voeren om zijn denkbeelden uitgevoerd te krijgen - waren 
dikwijls het gevolg van het feit, dat hij zijn tijd vooruit bleek te zijn. 

Ret bloembollenvak als onderdeel van de Nederlandse tuinbouw had 
meer no dig dan onderlinge bijeenkomsten, hoeveel nut die ook voor de 
deelnemers mogen hebben gehad. De tentoonstellingen van bloemen en 
planten, die weI reeds in de 1ge eeuw werden gehouden, moesten naar 
Krelage meende voortaan dienstbaar worden gemaakt aan de inschakeling 
van Nederlandse siergewassen in de export van Nederlandse producten 
over de Nederlandse grenzen. En omdat bijv. tentoonstellingen het nieuwe 
konden tonen, kwamen ook de buitenlandse tuinbouwers gaarne hier, 
toen Krelage hen - op Belgisch voorbeeld trouwens - begon uit te nodigen 
om als deskundigen de jury te vormen voor de inzendingen der Nederlandse 
tuinbouwers. De nationale tuinbouwtentoonstelling, in de Raarlemmer 
Rout in 1910 gehouden, was voor Krelage het beginpunt van een reeks 

1) Thans Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. 
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van manifestaties van internationale allure, waarvan de gevolgen onbereken
baar groot zijn geweest voor de ontwikkeling van de exporthandel in de 
producten die er werden tentoongesteld. En het peil, waarop Krelage 
deze tentoonstellingen wist te handhaven, maakte ze tot gebeurtenissen 
van nationale betekenis, ook in de ogen van de regering. 

En niet aileen door tentoonstellingen hier te lande, maar ook door 
regelmatig deel te nemen aan ailerlei manifestaties in het buitenland, 
heeft, op initiatief van Krelage, het bloembollenvak de weg geleerd naar 
de "Onpersoonlijke Reclame", die heden ten dage enige mi1lioenen guldens 
per jaar besteedt aan het bevorderen van het verbruik van onze bloem
boilen en planten, schier "overal ter wereld". 

De eerste wereldoorlog heeft aan de sneile ontwikkeling van de export 
van hoog gequalificeerde tuinbouwproducten enige jaren een halt toege
roepen. En Krelage, die meer en meer door zijn werk voor de organisaties 
werd opgeeist, besloot zijn bedrijf te liquideren. Het was weI te zien, dat 
de vermogende tuinbezitters, die Krelage's clientele vorrnden, niet op die 
voet konden voortgaan. Met die liquidatie die o.m. bestond in het voor 
bouwgrond verkopen van verscheidene uitgestrekte kwekerijen der firma 
in de naaste omgeving van Haarlem, zijn enige jaren heengegaan. In die 
jaren kwamen voor de kwekerij en de handel ook beschikbaar de opmerke
lijke resultaten van de hybridisatie-arbeid van Krelage. Had zijn vader 
reeds baanbrekend werk verricht voor de introductie van de langstengelige 
in Mei bloeiende tulpen, die hij Darwintulpen noemde, de zoon heeft 
daaruit, door kruising, een nieuw ras doen ontstaan, dat hij Mendeltulpen 
noemde, een buiten vroeger bloeiend en in de kas des winters zeer vroeg te 
forceren langstengelig tulpenras, dat voor de snijbloemencultuur onder 
glas veel is gaan betekenen. 

Maar niet tot de tulpen bleef de arbeid van Krelage tot verbetering en 
verrijking van het sortiment beperkt. Narcissen, amarylissen, hyacinten, 
irissen, dahlia's en gladiolen zijn door mensen onder zijn leiding aan 
kruisingsproeven onderworpen, en de resultaten waren in vele gevailen 
van blijvende betekenis. 

Het is dan ook om de man te eren, die voor zijn yak het nodige heeft 
gepresteerd, dat acht buitenlandse tuinbouworganisaties hem tot hun 
erelid benoemden en vier andere hem persoonlijke medailles schonken als 
eerbetoon voor zijn verdiensten. 

Krelage heeft zich ternidden van zijn vakgenoten onderscheiden en de 
erkenning van zijn arbeid yond uitdrukking in Nederlandse en buitenlandse 
officifHe ordetekenen. Voor hem had bijzondere waarde het Ridderschap 
in de Kroonorde van Oranje waarmee de Koningin hem vereerde toen hij 
eens zeer bijzondere diensten had bewezen. 

De grootste onderscheiding die aan de thans overleden tuinbouwer, 
in Nederland kon worden uitgereikt, was dat hem in 1947 te Wageningen 
het eredoctoraat in de landbouwwetenschap werd verleend. Dit eerbetoon 
van een zijde, die zeker tot oordelen volkomen bevoegd was, heeft onge-
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twijfeld sterk in verband gestaan tot Krelage's arbeid als schrijver op 
tuinbouwgebied. 

Een jaar tevoren was van de pers gekomen het zeer uitvoerige boekwerk: 
"Drie eeuwen bloembollen-export"; tijdens de bezettingsjaren geheel 
voorbereid, was het uitgeven van dit boek in 1946 door het Departement 
van Landbouw een teken van herwonnen levenskracht en voor den bejaar
den schrijver een reden tot grote voldoening. Het boek, door sommigen, 
niet alleen vanwege zijn omvang, de "bloembollenbijbel" genoemd, is 
een bron van gegevens uit de verre historie en het recente verleden en is 
in een de sehrijver typerende, zeer eritisehe sehrijftrant geeoncipieerd. 

Ook heeft hij de leetuur over de plaats van bloembollen in de historie van 
ons land verrijkt met bewerkingen van de pamfietten over de Tulpomanie 1), 
en de sleehts nog antiquariseh verkrijgbare exemplaren van het Florilegium 
Harlemense (1896) getuigen eveneens van de verknoehtheid van Krelage 
aan het historische detail. 

Krelage heeft trouwens veel meer dall anderen, die vroeger leiding 
gaven aan de tuinbouw, de waarde ingezien van het in dienst stellen van 
de wetensehap. Ziektebestrijding, nieuwe eultuurmethoden, bemestings
en sortimentsverbeteringsvraagstukken, zouden zeker niet die aandaeht 
ontvangen hebben, als niet Krelage, als leider van organisaties op het juiste 
moment en met het gezag van de ontwikkelde vakman, gepleit had voor het 
instellen van een onderzoek, het aanstellen van een onderzoeker, het 
oprichten van een wetenschappelijk instituut. 

Het bloembollenvak, dat zijn belangen zo vele jaren aan hem toever
trouwde, heeft ondervonden hoezeer de voor wetensehappelijk onderzoek 
op zijn voorstel besehikbaar gestelde gelden en toewijding, rente opleveren, 
indien de juiste mensen op de juiste plaatsen worden gebraeht en tot werken 
in staat gesteld. 

Krelage heeft in zijn langdurig leven veel tot stand gebraeht, waarvoor 
velen hem dankbaar zullen blijven. Hij heeft aan enkelen veel geleerd, niet 
het minst door een enorme werkkraeht, een eerbiedwekkende kennis en een 
phenomenaal geheugen "ter besehikking" te stellen. Wat zijn aard aan 
soepelheid miste, vergoedde zijn voorgaan in toewijding. 

Het langst zal missehien de herinnering blijven aan Krelage als voorzitter 
van vergaderingen, want deze vrij zeldzame gave bezat hij in hoge mate. 
Zijn redevoeringen, die hij altijd geheel opsehreef, waren in de regel prachtig 
van formulering en stijl en niet zelden met humor doorspekt; zijn kennis 
van de drie moderne talen was benijdenswaard. In kleine, zowel als in grote 
vergaderingen was hij als voorzitter dezelfde: de zaken waren te voren 
door hem overdaeht, de formulering van de conclusie der besprekingen 
was onmiddellijk besehikbaar en kon letterlijk worden genotuleerd. De 
de batten werden steeds op eorreete wijze in de banen van het behandelde 
onderwerp gehouden. Zijn gezag was onbetwistbaar, zijn invloed groot en 

1) E. H. Krelage, De pamfietten van den Tulpenhandel 1636-1637 (Werken 
van de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Arehief, no. 11, 1942). 
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een besluit, door zijn autoriteit gedekt, maakte een grote kans. In geval 
van botsing der meningen bleek Krelage een strateeg; op moeilijke momen
ten wist hij een uitweg, en rnanifesteerde zich de diplornaat. 

In de kringen van het bloernbollenvak kunnen zeer velen er over rnee
praten, dat een vergadering, die Krelage presideerde, bijna steeds tot een 
resultaat kwam. En dit spreekt in dit wereldje niet vanzelf! De ervaring 
van vele jaren heeft geleerd dat deze resultaten vaak heilvol geweest zijn 
voor het bloembollenbedrijf in Nederland, dat Dr. Ernst H. Krelage zo 
voortreffelijk heeft gediend. 

H. J. VOORS. 



J. L. F. DE MEYERE 

Amsterdam, 3 Augustus 1890 - Hilversum, 12 Juli 1952 

Jacob Louis Frederik de Meyere was in hart en nieren Amsterdams 
koopman. Trots op hetgeen de koopmansstand de eeuwen door in zijn 
goede vaderstad had gewrocht, zette hij zijn ganse leven in voor de besten
diging van de beste tradities van het koopmanschap. 

Hij was onkreukbaar; intelligent, had een scherp commercieel inzicht 
en een ondefinieerbare koopmans-intuitie. Kortom hij verenigde in zich 
die combinatie van eigenschappen die iemand tot een persoonlijkheid 
stempelen. Zijn waardering voor het verleden spruitte voort uit een grote 
lief de voor de historie van zijn stad en land. Zijn kennis van de geschiedenis 
van ons vaderland, van het Vorstenhuis en zijn bindingen met andere 
europese hoven, was schier onbegrensd. Een stalen geheugen bewees hem 
daarbij onschatbare diensten. 

Zijn karaktervastheid bracht mee dat hij dikwijls streng en onverbiddelijk 
kon zijn, dat hij met een zekere uiterlijke stroefheid tegenover vele mede
mensen stond. En toch was hij een zeer gevoelig mens. Wie hem het woord 
heeft horen voeren kon daarin vaak een zeer gevoelige toon beluisteren. 
Zijn redevoeringen waren altijd zeer verzorgd, hij had de gave de gedachten 
die in hem leefden gemakkelijk en duidelijk onder woorden te brengen. 

De Meyere was voorbestemd om de door zijn vader in de tachtiger jaren 
gestichte goederenhandel in overzeese producten voort te zetten. Om zich 
voor deze taak voor te bereiden bezocht hij, na de beeindiging van zijn 
schooljaren op de eerste vijfjarige aan de Keizersgracht, Engeland en 
Frankrijk en keerde terug toen hij de talen in woord en geschrift beheerste. 
Daamaast bekwaamde hij zich in boekhouden. Zijn geest was echter te 
levendig om later voldoening te vinden in louter administratieve werk
zaamheden. 

Juist in de tijd dat hij zich actief met de zaken ging bezighouden, meldde 
zich de Mrikaanse Goudkust als nieuw productieland van cacaobonen. 
De ontwikkeling van deze cultuur in de Goudkust en Kameroen was in 
de jaren van 1900 tot 1920 uitermate spectaculair en de jonge De Meyere 
zag onmiddellijk de grote mogelijkheden die voor de europese handel in 
de aanvoer en distributie van dit artikel scholen. Zijn inzicht bleek juist, 
temeer daar men na de oorlog van 1914-1918 tot de conclusie was gekomen 
dat het artikel chocolade door zijn grote voedingswaarde niet slechts een 
luxe genotmiddel was. Zo lukte het De Meyere zijn zaken steeds uit te 
breiden en daaraan een hechte basis te geven. 

Moeilijk was het voor hem zich aan te passen aan de wijzigingen die zich 
allengs in het handelsverkeer voltrokken. Een figuur als hij was wars van 
het verlaten van de vrijhandelstraditie. In de steeds voller en gecompliceerd 
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wordende maatschappij miste hij de ruimte voor vrije verantwoordelijkheid. 
Hij verzette zich tegen het onderworpen raken van het persoonlijke aan 
onpersoonlijke machten. Niet te verwonderen valt het dat hij actief doolnam 
aan het politieke leven van ons land en dat hij waar mogelijk opkwam voor 
de liberale beginselen. 

AI spoedig werd hij hier erkend als iemand geboren om leiding te geven. 
Daar hij van nature resoluut en besluitvaardig was schook op den duur het 
vele vergaderen en het voortdurend schipperen hem goon voldoening. 
Bovendien eisten zijn zaken hem steeds meer op. In zijn eigen branche 
was zijn persoon niet onopgemerkt gebleven en hij werd tot verschillende 
functies in de organisatie van de handel geroepen. 

De vrije ogenblikken die hij zich gunde werden aan sportieve ontspanning 
bestood. Verenigingen met charitatief doel hadden eveneens zijn aandacht. 
Hij had zitting in de besturen van vele Amsterdamse verenigingen (Doof
stommenschool, Tehuis voor Werkende Meisjes, Vereniging voor nazorg 
van zenuwzieken, e.a.). 

Voor zijn sportieve ontspanning koos hij het cricketspel, waaraan hij 
bijzonder was gehecht. Dit spel met zijn mogelijkheden van uiterste span
ning en climax na uren van haast lethargische rust trok hem bijzonder 
aan. De vormende krachten zo eigen aan dit typisch engelse spel, vonden 
bij hem woorklaok. Jarenlang was hij ook organisatorisch oon der promi
nenten van de kleine schare die in Nederland deze sport beoefenen. 

In 1951 openbaarde zich bij De Meyere een hartkwaal waaraan hij ons 
nog onverwacht een jaar later ontviel. De Amsterdamse koopmansstand 
verloor in hem een man die herinneringen opriep aan die krachtige regenten
figuren die in vroeger tijd de hoofdstad haar glans en glorie verleenden. 

D. KApPELLE. 



N.OTIBMA 

Leeuwarden, 4 mei 1874 - Leeuwarden, 22 juni 1955 

Met het heengaan van de ruim tachtigjarige notaris Nanne Ottema op 
22 juni 1955 te Leeuwarden, in leven o.a. lid van de Raad van Advies van 
de Vereniging Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, werd niet 
alleen een merkwaardig leven afgerond. Ons ontviel daarmede tevens een 
vertegenwoordiger van de categorie gemteresseerden in de geschiedenis 
- bij Ottema met een kennelijke voorliefde voor de economische zijde 
ervan - welke groep typisch laat 1ge eeuws genoemd zou kunnen worden. 
Niet behorend tot de historici van professie, wisten zij binnen te dringen in 
Clio's domein met een werkkracht en belangstelling, welke een vaardigheid 
en kennis opleveren, die weldadig aandoet. Wanneer men het woord dilettant 
in dit verband gebruikt, zou het denigrerend kunnen schijnen, ware het 
niet, dat het onder Huizinga's hand gesublimeerd te voorschijn is gekomen. 
In zijn "Wetenschap der Geschiedenis" heeft hij een lans gebroken voor 
het "goed recht en de onmisbaarheid van den historischen dilettant". 
"Op geen gebied van wetenschap", aldus de vroegere Leidse hoogleraar, 
"is hij zoo nuttig en welkom als op dat van de historie, toegankelijk voor 
iedereen als het is." Van deze makelij nu was Ottema. Ottema's weg naar 
de vele onderwerpen, die hij aansneed, wordt duidelijk bepaald in zijn 
uitgangspunt door zijn beroep van notaris. Wanneer de 1ge eeuw plaats 
heeft moeten maken voor haar meer op nuchterheid en efficiency ingestelde 
opvolgster en bezittingen, van genera tie op generatie gekoesterd, en gros 
verboelgoed worden, passeert een stroom van antiquiteiten zijn kantoor. 
Benmaal geboeid door de fraaie voortbrengselen van China's keramiek, 
door de rijkdom van batiks en chitsen, niet onverschillig voor de stalen 
van edele ambachtskunst van goud- en zilversmeden en uurwerkmakers, 
groeit in de inventariserende en registrerende notaris de zucht om de achter
grond van het va-et-vient van wat hem door handen komt los te maken 
uit de wat duffe sfeer van wees- en momboirkamer en zo mogelijk zijn 
oorsprong en geschiedenis te achterhalen. De behoefte om van zijn verwor
yen inzichten mede te delen aan anderen, levert een omvangrijke lijst van 
publicaties op 1). Het hoogtepunt van zijn bij tijden voortreffelijk kunnen 
bereikte Ottema in het handboek over "Chineesche cerarniek", waar 
Sinologen de grote verdiensten van erkennen. Br komen substantiele zaken 
uit de doeken over Nederlands Oost-Indie en de Oostindische Compagnie, 
traits d'union tussen China en Europa, waarbij de voorgeschiedenis van 
de Compagnie een ruime belichting krijgt. 

1) Zie : J. J. Kalma, Nanne Ottema, aartsverzamelaar en museumbouwer, 
Leeuwarden, 1957, waar de lijst is opgenomen. 
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Ongetwijfeld dragen vele publica ties de sporen van een onvoldoend gerijpt 
vakmanscbap, maar tocb zal de beoefenaar van de handelsgeschiedenis aan 
bepaalde opsteilen niet zonder schade voorbij kunnen gaan, al mogen zij 
zijn ingegeven door een meer kunsthistorisch gerichte belangstelling. Voor 
de vermeerdering van onze kennis van het aardewerk, van de middeleeuwen 
af tot aan de latere producten van Delft en Makkum in hun ontwikkeling, 
beeft Ottema zicb blijvende verdiensten verworven. Ook de bloeitijd van 
de ambachten, goud-, zilversmeden, slotmakers, scheepsbouwers, uurwerk
makers, kortom van kunstambacht en volkskunst, is grondig verkend en 
dat niet aileen voor bet Noorden. 

V oor ailes zal in de toekomst de nagedachtenis van deze rusteloze 
verzamelaar en ontleder bewaard blijven om wat hij voor de latere onder
zoeker heeft weten op te tassen aan niet te schatten verzamelingen van 
kostbaarheden en curiosa, welke tevens voor het openbaar bezit werden 
bestemd. Veel daarvan kan getuigenis afleggen van de economische structuur 
van ons verleden. 

Tenslotte, als Huizinga historische zin gelijkstelt aan "een hooge vorm 
van dat gevoel voor qualiteit, waarmee de kunstkenner een echt kunstwerk 
van een va)s en den eenen stijl van den anderen onderscheidt," dan was 
de overledene en historisch en kunstzinnig uitstekend geequipeerd. 

M. P. V. BUUTENEN. 



A. PIERSON 

Amsterdam, 30 november 1884 - Baam, 5 augustus 1955 

5 Augustus 1955 werde de Nederlandse bankiersgemeenschap opgeschrikt 
door het plotselinge overlijden van Allard Pierson, lid van de firma's 
Pierson & Co., Amsterdam en Heldring & Pierson, 's-Gravenhage, die 
meer dan vijftig jaar in velerlei functies van deze gemeenschap deel had 
uitgemaakt. Als nestor van de Nederlandse bankiers laat hij door zijn 
groot vakmanschap en het vele werk dat hij tot stand heeft gebracht een 
levendige herinnering achter, doch hij zal vooral als persoon, als trouw 
vriend en raadsman van velen, ook buiten de bankierswereld, in de geschie
denis blijven voortleven. 

Allard Pierson werd te Amsterdam, op 30 November 1884, geboren 
als zoon van J. L. Pierson, mede-grondlegger van de firma Pierson & Co., 
en als kleinzoon van Professor Allard Pierson. Na zijn eindexamen 
5-jarige H.B.S. en een studieverblijf buitenslands kwam hij 2 September 
1902 op kantoor bij zijn vader, destijds firmant van de firma Adolph 
Boissevain & Co., van welke firma de naam in 1917 in Pierson & Co. 
werd veranderd. 1 Januari 1907 werd hij tot procuratiehouder benoemd, 
waarop 1 Januari 1912 zijn intrede als firmant volgde. 

Meer dan 40 jaren lang beeft A. Pierson medegewerkt aan de groei van 
de firma Pierson & Co., terwijl bij 36 jaar lid was van de Amsterdamsche 
Bankiersvereeniging, van welke vereeniging hij 12 jaar het voorzitterschap 
bekleedde. Na de oprichting van de Nederlandse Bankiersvereniging in 
1949 was hij ook daarvan bestuurslid en meer dan 15 jaar vertegenwoordigde 
hij het bankwezen in de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche 
Bank; sedert kort bekleedde hij daar de functie van President-Commissaris. 

De bankier Allard Pierson wordt op treffende wijze gekarakteriseerd 
door de President van De Nederlandsche Bank, Dr. M. W. Holtrop, die 
in zijn herdenkingsrede o.m. het volgende zeide: 

"A. Pierson is voor mij de verpersoonlijking geweest van het beste dat 
wij ons denken bij het begrip bankier. Hij was dat niet door vertoon van 
uiterlijke bekwaamheden, maar uit de kracht van zijn gehele persoonlijk
heid. Het beroep van de bankier is v66r alles gevestigd op vertrouwen. 
Weinig mensen aan wie men zo gemakkelijk vertrouwen schonk als aan 
A. Pierson. Vertrouwen wekt wie trouw is. Pierson heeft die trouw veel
vuldig bewezen. Aan zijn vrienden voor wie hij altijd klaar stond; aan zijn 
werk dat hij nooit heeft kunnen vaarwel zeggen en aan de bankiersgemeen
schap die hij zo vele jaren heeft gediend. Het vertrouwen, dat men de 
bankier schenkt, kan slechts gerechtvaardigd worden door diens wijsheid, 
rechtschapenheid en evenwichtigheid. Van deze eigenschappen getuigden 
Pierson's raad en daad. Zijn rustige oordeelleek nooit gegrond te zijn op 



A. PIERSON 201 

slechts intellectuele verworvenheden, maar op eigen rijpe ervaring en op 
de tradities van ve1e generaties van dat begaafde geslacht, waaruit hij 
voortkwam. " 

Naast vele commissariaten in het bedrijfsleven vervulde hij de functie 
van Voorzitter van de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf en uit 
dien hoofde was hij lid van het Bestuur van het Centraal Sociaal Werkgevers 
Verbond. Dat ook het bankbedrijf een Collectieve Arbeids Overeenkomst 
kent is mede aan zijn werkzaamheid op dit gebied te danken. In de oorlogs
jaren werd door de bankiers de Commissie-Pierson gevormd, die geregeld 
overleg pleegde over de arbeidsvoorwaarden en andere sociale aangelegen
heden in het bankbedrijf en met wier medewerking de eerste officiele regeling 
op dit stuk tot stand kwam, waarmede de grondslag werd gelegd voor de 
c.A.O., die na de oorlog op instigatie van de Stichting van den Arbeid, 
in het bankbedrijf werd afgesloten. Het behoeft wei geen betoog, dat 
vele vergaderingen over deze moeilijke materie met de werknemers-organi
saties vereist waren en het is dan ook aan zijn evenwichtigheid, sociaal 
gevoel en natuurlijke gaven met mensen om te gaan, te danken, dat deze 
ingewikkelde onderhandelingen tenslotte met succes zijn bekroond. Uit 
de geciteerde Commissie Pierson is tenslotte de Werkgeversvereniging voor 
het Bankbedrijf voortgekomen. 

Van 1931 af was A. Pierson Voorzitter van de Postraad, die bij het 
begin van de tweede wereldoorlog werd opgeheven. Ook aan zijn Consul
Generaalschap van Hongarije, dat hij sedert 1922 op zich had genomen, 
kwam door deze oorlog een einde. In 1932 werd hij benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. 

Naast zijn veelomvattende werkzaamheden in bankiers- en bedrijfs
wereld had hij een grote belangstelling voor de opvoeding van de jeugd, 
hetgeen culmineerde in zijn voorzitterschap van het Bestuur van het 
Baamsch Lyceum, waarvan hij medeoprichter was. Tot zijn dood toe 
nam hij actief aan de leiding van de school deel en voor de Baamse jeugd 
was hij dan ook een zeer levend en reeel begrip. 

Voor zijn vrienden en allen die zijn raad nodig hadden, stond Allard 
Pierson altijd klaar en er zal zelden een figuur in onze geschiedenis gevonden 
worden, die in zo brede kring, van hoog tot laag, algemeen grote waarde
ring heeft genoten door zijn bijzondere gaven van geest en hart, zijn trouw, 
de hoge opvatting van zijn plichten en door de charme van zijn persoon
lijkheid. 

TJ. GREIDANUS 



L. G. J. VERBERNE 

29 september 1889 - Breda, 5 januari 1956 

De op 5 januari 1956 in zijn woonplaats Breda overleden hoogleraar 
Verbeme, sedert 1948 lid van het bestuur der vereniging "Nededandsch 
Economisch-historisch Archief", was misschien minder een vakman in de 
praktijk van de economisch-historische geschiedvorsing dan een kenner 
van de nieuwste geschiedenis met uitgesproken voorkeur voor de sociale 
en economische sectoren. Aan eerste-handswerk op dit terrein is hij niet 
toegekomen, maar hij had zich in de loop der jaren grondig in het yak 
ingelezen en doceerde het met de hem eigen toewijding. Zijn goede naam 
dankt hij echter aan zijn meer algemeen-historische publicaties, speciaal 
aan het proefschrift over Gijsbert Karels leerjaren, waarop hij in 1931 
cum laude te Nijmegen promoveerde, aan zijn medewerking aan de acht
delige Geschiedenis van Nederland, die onder de leiding van zijn leermeester 
H. Brugmans werd uitgegeven en waarvan hij de delen VII en VIII schreef, 
bovenal aan zijn speciale deskundigheid in zake de periode 1795-1810, 
tot welker rehabiliterende herwaardering hij veel heeft bijgedragen en 
waarvoor hij de term Bataa/se tijd ter vervanging van het globaliserende 
Franse tijd ingang deed vinden. 

Grotendeels langs de autodidactische weg had hij zich een erkende plaats 
in de wetenschap veroverd; als onderwijzer begonnen, eindigde hij zijn 
loopbaan met een dubbel hoogleraarschap. Sinds het najaar van 1947 
bekleedde hij het ambt van gewoon hoogleraar in de sociale en economische 
geschiedenis aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, 
sinds het voorjaar van 1948 bovendien dat van buitengewoon hoogleraar 
in de nieuwste geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Vermoedelijk door zijn levenslang behouden belangstelling voor Gijsbert 
Karel van Hogendorp en de daardoor verworven deskundigheid in een 
veelzijdige problematiek tot de sociale en economische geschiedenis geko
men, concentreerde hij daarop steeds meer zijn aandacht. Dit trad vooral 
naar buiten in boekbeoordelingen, tijdschriftartikelen, een veelgelezen 
Patria-boekje over De Nederlandse arbeidersbeweging (1940, 1950 2), een 
kleine monografie over Noord-Brabant in de negentiende eeuw (1947), een 
tweetal academische oraties en kort voor zijn dood nog door zijn belangrijk 
aandeel in het Gedenkboek der Staatsmijnen. 

In de omgang met anderen onderscheidde deze Noordhollander met 
zekere Brabantse allures zich door een neiging tot een wat uitbundige 
jovialiteit, die niet alleen met zijn gentleman-like voorkomen in tegenspraak 
kwam, maar ook met een bijna angstvallige geslotenheid ten aanzien van 
zijn innerlijk leven. Op bepaalde punten liet zijn persoonlijkheid echter 
geen twijfel: allen, die hem gekend hebben, gedenken hem als een man, 
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in wie geen bedrog woonde en die vrij was van religieuze en politieke 
vooroordelen. Zijn leven was een voorbeeld van nauwgezetheid, soberheid 
en nooit aflatende toewijding aan het uit liefde gekozen yak, van gestreng
heid ten opzichte van de eigen plichtsbetrachting en mildheid in het oordeel 
over de presta ties van anderen, speciaal van de velen, die hij te examineren 
kreeg. Zijn ontijdig heengaan aan een slopende kwaal bracht verslagenheid 
en weemoed teweeg bij de velen, die een zwak voor hem hadden, speciaal 
aan de universiteit en de hogeschool, die hij met zo grote gaven van hoofd 
en hart had gediend. 

L. J. ROGIER 



A. W. WICHERS HOETH 

Almelo, 5 november 1880 - Zeist, 3 februari 1957 

Op 3 Februari 1957 overleed te Zeist in de boge leeftijd van 80 jaar 
Albert Willem Wiebers Hoetb, die van 1935 tot zijn dood als bestuurslid 
aan bet Economiseb Historiseb Arebief was verbonden, in welke periode 
bij gedurende de eerste 10 jaren bovendien de functie van penningmeester 
vervulde. 

Of schoon geboren te Almelo, bracht hij zijn jeugd tocb voomamelijk 
door te Leeuwarden en Amsterdam, waar zijn vader toen vice-president 
van de Reebtbank was. Aanvankelijk bestemd om diens loopbaan te 
volgen, bezoebt bij er bet gymnasium, maar aangezien de ban del bern al 
spoedig meer bleek aan te trekken dan de reebtenstudie, ging bij over naar 
de bandelssebool, waar bij in 1897 eindexamen deed, om nog in betzelfde 
jaar in dienst te treden bij de firma Van Heekeren & Co. Hij is dit kantoor 
trouw gebleven en, nadat in 1914 de laatste firmant was overleden, besloot 
Wiebers Hoetb om met G. van Musscbenbroek en H. de Vries als beberende 
vennoten de zaken voort te zetten. Gedurende 26 jaren berustte de leiding 
der firma in bun banden, maar nadat Wiebers Hoetb zieb in 1939 te Hil
versum bad gevestigd, besloot hij het jaar daama zieh uit het aetieve 
zakenleven terug te trekken. Echter is hij nog tot 1953 als commanditair 
vennoot aan de firma verbonden gebleven. 

Reeds op jonge leeftijd boeide hem de gescbiedenis en toen in de jaren 
van de eerste wereldoorlog meer vrije tijd ter bescbikking kwam dan hem 
lief was, heeft hij deze gelegenheid aangegrepen om een onderzoek in te 
stellen naar de gescbiedenis zijner firma. Wat hij yond, leek hem van vol
doende belang om in druk te worden uitgegeven en zo kon in 1929 bij het 
tweehonderdjarig bestaan een gedenkboek verscbijnen, waarin hij een schat 
van gegevens heeft verwerkt en dat een boeiende lectuur vormt voor een 
ieder, die in handelsgescbiedenis belang stelt. 

Tot de belangrijkste zaken van Van Heekeren behoorde de handel in 
Indische producten en het is niet te verwonderen dat Wichers Hoeth bij 
zijn onderzoekingen veel had gevonden, wat voor de gescbiedenis van de 
koffiehandel van belang was. Toen dan ook bij de nadering van het jaar 
1937 de Vereeniging voor de Koffiehandel zich opmaakte om met enige 
luister haar 50-jarig bestaan te vieren, heeft zij niet gel arzeld zich tot hem 
te wenden met het verzoek voor haar een gedenkboek samen te stellen, c1.at 
de lezer een goed denkbeeld zou kunnen geven van wat die handel in de 
laatste halve eeuw had betekend. Zeker pleit het voor de grote werkkracht 
van de auteur dat hij daarvoor, niettegenstaande zijn drukke werkkring 
bij Van Heekeren, de nodige tijd wist te vinden, zodat het gedenkboek 
prompt op tijd het licht heeft gezien. 
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Het moet ook reeds in die tijd zijn geweest, dat hij het plan heeft opgevat 
om de geschiedenis der firma Louis Bienfait & Soon op papier te zetten. 
Familiebanden waren oorzaak, dat hij voor dit oude handelshuis een meer 
dan gewone belangstelling had en zodra hij de zekerheid kreeg, dat het 
binnen niet lange tijd zou worden opgeheven, besloot hij een historisch 
onderzoek niet langer uit te stellen, of schoon ook het lidmaatschap van de 
Kamer van Koophandel hem in die jaren het nodige extra-werk bezorgde. 
Gemakkelijk was de ondemomen taak niet, want een geordend archief 
bleek ten enenmale te ontbreken. Gelukkig konden Rijks- en Gemeente
archief vele leemten aanvullen en zo is dan toch tegen het einde van 1941 
een werk verschenen dat een uitstekend overzicht geeft van de lotgevallen 
der in 1781 opgerichte firma. Voor de schrijver evenwel was het een grote 
teleurstelling, dat te elfder ure, nadat het boek juist ter perse was gegaan, 
toch nog een gedeelte van het archief voor de dag kwam, helaas te laat, 
om dit nog in het boek te kunnen verwerken. Besloten is toen, het later 
als aanvulling te doen verschijnen, hetgeen ook inderdaad einde 1943 is 
geschied. Hiermede en daama ook met een bewerking der averij-grosse
boeken is Wichers Hoeth tot aan het einde van de oorlog bezig gebleven. 

Ging zijn belangstelling in de eerste plaats uit naar het historisch-econo
mische gebied, levendig interesseerde hem ook de geschiedenis van Amster
dam, waarvan artikelen in de jaarboeken van het Genootschap Amsteloda
mum nader kunnen getuigen. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis onzer 
handelsvaart; de rederijzaken, zowel van de Bienfaits uls die van Van 
Heekeren brachten hem herhaaldelijk in contact met het Amsterdamse 
scheepvaartmuseum en zo heeft hij ook gedurende een reeks van jaren deel 
uitgemaakt van het bestuur dier instelling. 

Na de oorlog is Wichers Hoeth niet meer op de voorgrond getreden. 
In 1949 ontviel hem zijn trouwe gade en de laatste jaren leefde hij terug
getrokken in Zeist, waar hij zich onledig hield met genealogische onder
zoekingen betreffende zijn familie. Met recht kan van hem worden getuigd, 
dat hij heeft gewerkt zolang het dag voor hem was. 

W. VOORBEUTEL CANNENBURG. 





JAARVERSLAGEN 1955-1957 





VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER RET JAAR 1955 

Gelijk in het vorige jaarverslag werd vermeld, is het Bestuur in 1954 
overgegaan tot benoeming van een Financieel Comite, dat maatregelen zou 
beramen ter verkrijging van grotere steun aan de Vereniging van de zijde 
van het bedrijfsleven, speciaal met het oog op de bibliotheek, die wegens 
onvoldoende middelen ten achter dreigde te raken bij de snelle ontwik
keling van de economische geschiedbeoefening. Tot onze grote voldoening 
kunnen wij thans mededelen, dat de actie van het Comite een bevredigend 
resultaat heeft opgeleverd. Dank zij het grote aantal circulaires, dat door 
het Comite onder meer kapitaalkrachtige bedrijven is verspreid, meestal 
vergezeld van een persoonlijke aanbeveling van een der Comiteleden, 
heeft het aantal onzer donateurs een niet onbelangrijke uitbreiding onder
gaan, terwijl verschillende bedrijven, die wij reeds onder onze donateurs 
mochten tellen, tot verhoging hunner bijdrage besloten. Bij het schrijven 
van dit verslag was uit dien hoofde een bedrag van /3743.- 's jaars toe
gezegd, waarin zowel de jaarlijkse bijdragen van de nieuwe donateurs 
als de verhogingen van de zijde der vroegere zijn begrepen. Voorts werd 
aan bijdragen ineens een bedrag van / 12.615.- ontvangen. Een lijst 
van de instellingen, die op een dezer wijzen steun hebben verleend aan het 
werk der Vereniging, is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

Bij het overzien van de resultaten, die tot dusver met de financiele actie 
zijn bereikt, trekt het de aandacht, dat Rotterdam sterker op de oproeping 
heeft gereageerd dan Amsterdam; wellicht doordat Amsterdam naar ver
houding reeds meer donateurs telde dan Rotterdam. Een circulaire, nader
hand door de waarnemende directeur gericht tot de directie van 74 
Amsterdamse bedrijven, leidde slechts in 3 gevallen tot succes. In het 
algemeen blijkt, dat in het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds niet 
voldoende begrip bestaat voor de betekenis van het werk der Vereniging, al 
is dit begrip stellig groeiende. 

Dank zij de hogere inkomsten, die aldus in 1955 werden genoten, zijn de 
financien van de Vereniging weer op een meer solide basis gevestigd. Voor 
de aanschaffing van boekwerken ten behoeve van de bibliotheek kon 
op de begroting voor 1956 een bedrag van/3000.- worden uitgetrokken in 
plaats van het vroegere bedrag van/900.-. Tevens werd nu de gelegenheid 
geboden het balansbeeld te verduidelijken. Gelden van derden ontvangen 
met een speciale bestemming, met name voor het Studiefonds, voor het 
uitgeven van het aandeelhoudersregister der O.I.Compagnie en voor 
het Koningin Wilhelmina-fonds, zijn op de balans per 31 december 1955 
opgenomen als: Bijzondere reserveringen voor bepaalde doeleinden. 
Alle andere vroegere reserves (welke door de Vereniging zelfwaren ter zijde 
gezet) zijn nu verenigd in een daartoe gecreeerd "Algemeen Reservefonds", 
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welk fonds eveneens is gecrediteerd voor de gelden, voortkomend uit de 
actie tot instandhouding van de bibliotheek; het verliessaldo van vooraf
gaande jaren is daarop in mindering gebracht. Het Algemeen Reservefonds 
bedraagt thansf5.197,71. Het moet beschouwd worden als een stootkussen 
voor het opvangen van eventuele tekorten in de exploitatie in de toekomst, 
terwij1 eventuele overschotten er aan zullen worden toegevoegd. 

Helaas is het Algemeen Reservefonds voor dit doel nog te gering. Een 
stijging van de jaarlijkse inkomsten met nog f 1.500 per jaar en een opvoe
ring van het Algemeen Reservefonds tot ten minste f 10.000 moet gezien 
worden als minimum vereiste om de doeleinden van de Vereniging naar 
behoren te kunnen uitvoeren. Deze doeleinden zijn niet zo hoog gegrepen, 
dat zij niet te verwezenlijken zouden zijn. Waar de actie tot instandhouding 
van de bibliotheek een toeneming van jaarlijkse baten met ruim f 3.500 
heeft bewerkstelligd moet met verdere krachtsinspanning toeneming tot 
f 5.000 tot de mogelijkheden behoren. 

Het vorenstaande betekent derhalve niet, dat het Bestuur zich voorshands 
geen zorgen meer behoeft te maken over de financie1e toestand der Vereni
ging. In de eerste p1aats blijven de uitgaven als gevolg van stijging van lonen 
en prijzen de tendens ener toeneming vertonen; te denken valt onder meer 
aan hogere prijzen van boeken, brandstoffen en onderhoudswerken. Zelfs 
bij gelijkblijven van de werkzaamheden der Vereniging dient het Bestuur 
dus op verhoging der inkomsten bedacht te blijven. Bovendien kan voor
alsnog van een uitbreiding der bemoeiingen van de Vereniging, hoe wenselijk 
veelal ook, geen sprake zijn; te denken valt b.v. aan de aankoop van kost
bare en zeldzame werken, waarvoor vroeger een speciaal boekenfonds 
bestond dat door particuliere giften werd bijeengebracht. Het is dan ook 
ten zeers te gewenst dat de actie van het Financieel Comite wordt voortgezet 
en dat ook de werving van individuele leden, die de laatste jaren op 
de achtergrond is geraakt, weer ter hand wordt genomen. Intussen menen 
wij thans reeds de leden van het Financieel Comite te moeten dank zeggen 
voor de moeite, die zij zich hebben getroost om in de financiele toestand 
van de Vereniging, die gaandeweg onhoudbaar was geworden, verbetering 
te brengen. Dat hun actie resultaat heeft opgeleverd zal hen evenzeer 
verheugen als ons. Een woord van dank past ook aan de Heer Prof. Mr. Dr. 
G. M. Verrijn Stuart, die op verzoek van de waarnemende directeur wist 
te bewerken, dat enkele Amsterdamse bankinstellingen hun bijdrage 
verhoogden. 

Prof. Van Dillen, die van 1 augustus 1954 af als waarnemend directeur 
optrad we gens verblijf van Prof. Brugmans in de Verenigde Staten, droeg 
zijn functie op 1 october 1955 weer aan laatstgenoemde over. Het Bestuur 
wenst op deze plaats zijn grote dank te betuigen aan de heer Van Dillen, 
die zijn taak met evenveel toewijding als bekwaamheid heeft vervuld. 
Met name ook op het gebied van de financiele actie heeft hij zich veel 
moeite gegeven, zodat de goede resultaten daarvan mede aan zijn in
spanning te danken zijn. Het Dagelijks Bestuur nodigde hem uit, zijn 
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bijeenkomsten te blijven bijwonen, zodat de Vereniging ook op deze 
wijze van de kennis en ervaring van Prof. Van Dillen, die reeds jaren 
lang lid van het Bestuur is, kan blijven profiteren. 

Het Archief te 's Gravenhage mocht zich in het verslagjaar wederom in 
toenemende belangstelling verheugen, ook van buitenlandse zijde. Van de 
aanwinsten, die niet talrijk waren, geeft het verslag van de directeur een 
opsomming. Enkele stukken werden door aankoop verworven. Ter voor
ziening in de ongewenste toestand, dat het archiefgebouw aan de Laan 
Copes van Cattenburch voor het publiek gesloten was telkens wanneer de 
beheerster Mej . W. van der Burg werkzaarnheden had te verrichten in een 
der beide andere depots, hebben wij Mej. M. C. van der Burg in het genot 
van een toelage gesteld, waartegenover zij zich verplicht heeft de dienst 
waar te nemen telkens Wanneer haar zuster niet in het hoofdgebouw aan
wezig kan zijn. Deze regeling blijkt goed te voldoen. 

De gedachtenwisseling met het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
betrefIende de overbrenging der archivalia uit het schoolgebouw aan de 
Hilversumsestraat naar het gebouwencomplex Prinsestraat-Nobelstraat
Oude Molstraat, waarin voorheen de cooperatie "Eigen hulp" was ge
vestigd, werd in het verslagjaar voortgezet. In februari berichtte het college 
van Burgemeester en Wethouders, dat het bereid was aan de gemeenteraad 
voor te stellen, niet alleen de voor deze ruimte verschuldigde huursom te 
restitueren door middel van een subsidie tot een gelijk bedrag, maar ook 
de helft van de verhuiskosten ten laste van de gemeente te nemen. Hoewel 
dit voorstel een te waarderen tegemoetkoming aan onze Vereniging bete
kende, konden wij ons daarmede niet aanstonds accoord verklaren, aan
gezien het gevolg zou zijn, dat toch nog de helft van de verhuiskosten, 
aanvankelijk op f 7500 begroot, ten laste van de Vereniging zou blijven: 
een uitgave die volstrekt onaanvaardbaar moest worden geacht. Daarom 
wendden wij ons tot de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
met het verzoek, dit deel van de verhuiskosten aan de vereniging te ver
goeden. Op 3 januari 1956 berichtte de Minister dat het verzoek zou worden 
toegestaan, behoudens goedkeuring van de Minister van Financien. Bij 
het schrijven van dit verslag was reeds officieus bericht ontvangen, dat 
laatstgenoemd ministerie de vereiste goedkeuring had verleend. Dien
tengevolge kon aan Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage 
worden bericht, dat de Vereniging de aangeboden archiefruimte, die overi
gens aan redelijke eisen voldoet, kon aanvaarden. Het laat zich dus ver
wachten dat de verhuizing van de Hilversumsestraat naar de Prinsestraat 
in de loop van 1956 zal plaats hebben. 

Sinds geruime tijd is de Vereniging in het bezit geweest van een aantal 
werktuigen, in gebruik bij de voormalige meekrapindustrie in Zeeland. 
Deze werktuigen, verworven in een periode toen de Vereniging nog hopen 
mocht op de totstandkoming van een technisch museum, waarvan art. 4 
van de statuten gewag maakt, nam in het archiefdepot in het Haagse 
Slachthuis betrekkelijk veel plaats in, zonder dat hun aanwezigheid aldaar 
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nut afwierp. Toen dan ook de directeur van het Agronomisch-historisch 
Instituut te Groningen, Dr. J. M. G. van der Poel, ons opmerkzaam 
maakte op de oprichting van een historisch-agronomisch museum te 
Wageningen, traden wij in onderhandeling met de betrokken hoogleraar, 
Prof. Sticher van Bath. Ben en ander heeft er toe geleid, dat de werktuigen 
aan bedoeld museum zijn overgedaan. 

De Bibliotheek te Amsterdam stond, zoals in het vorige verslag reeds kon 
worden vermeld, van 1 februari af weer onder leiding van Mej. D. Sachse, 
hist. dra. Ondanks een geringe terugloop van het aantal bezoekers in 
vergelijking met het voorafgaande jaar kan de belangstelling voor de bi
bliotheek bevredigend worden genoemd. Vooruitlopend op de reeds vermel
de verhoging van het voor boekenaankoop beschikbare bedrag konden wij 
op grotere schaal boekwerken aanschaffen dan te voren. De John Ray 
Whitney Foundation te New York, die het optreden van Prof. Brugmans als 
gasthoogleraar in de Verenigde Staten mede had bewerkstelligd, bood de bi
bliotheek een aantal boeken betreffende de economische geschiedenis van dit 
land ten geschenke aan in dier voege, dat tot een waarde van 100 dollar 
kon worden gekozen uit een overgeJegde boekenlijst. De directeur heeft de 
dank van het Bestuur aan de secretaris van genoemde Stichting overge
bracht. De boeken hebben de bibliotheek in het begin van 1956 bereikt. 
Ret gemeentebestuur van Amsterdam beschikte goedgunstig op een aan
vraag om een extra subsidie voor noodzakelijk bindwerk; een bedrag van 
f 1500 werd hiervoor uitgetrokken. Dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam ook hierdoor wederom getuigd hebben van hun waardering 
voor de bibliotheek stemt tot voldoening. 

De in het vorige verslag uitgesproken verwachting, dat het 26e Econo
misch-historisch Jaarboek in 1955 zou kunnen verschijnen, is niet in ver
vulling gegaan. WeI was de tekst bij het einde des jaars geheel gezet, doch 
de correctie en het bindwerk dienden nog plaats te hebben. Verschijning 
in de aanvang van 1956 is dus verzekerd. Ret Jaarboek zal onder meer de 
studie bevatten van Dr. Elisabeth Zimmermann, waarvan ten vorigen jare 
gewag is gemaakt; de bijdrage moest echter door de waamemende directeur 
belangrijk worden bekort en gewijzigd, alvorens zij voor opneming in het 
Jaarboek geschikt kon worden geacht. 

In verband met de vertraagde verschijning van het Jaarboek zal ook de 
publicatie van het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amster
dam der Oost-Indische Compagnie enige tijd moeten worden verschoven. 
Er mag op worden gerekend, dat de leden deze publicatie in 1957 zullen 
kunnen ontvangen, aangezien de bewerker Prof. van Dillen zijn arbeid 
weldra geheel zal hebben voltooid. 

Prof. Posthumus zette de bewerking der statistieken van de uitvoer van 
Amsterdam over de jaren 1543-1545 geregeld voort. De verwerking van het 
overvloedige cijfermateriaal in tabelvorm blijkt een tijdrovende arbeid te 
zijn, zodat nog niet kan worden voorspeld wanneer de wetenschappelijke 
voorbereiding voltooid zal zijn. WeI is reeds komen vast te staan dat 
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publicatie van het volledige cijfermateriaal niet noodzakelijk zal zijn; 
mede met het oog op de gewenste beperking van de drukkosten zal wellicht 
kunnen worden voistaan met publicatie van de cijfers over 1545. 

Met het oog op de omstandigheid, dat de kosten van gedrukte publica ties 
een tendens tot stijging blijven vertonen, wendden wij ons tot de Stichting 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek [Z.W.O.] te 's-Gravenhage met het 
verzoek, de toekenning van subsidie voor het Economisch-historisch 
Jaarboek in overweging te nemen, zulks in verband met de bekendmaking, 
dat de Stichting in beginsel bereid was tot verlening van financiele steun 
aan wetenschappelijke periodieken. Na gedaan onderzoek verwees de 
directie van de Stichting de Vereniging naar het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en weI uit overweging, dat dit Ministerie reeds 
een subsidiepost voor het Jaarboek op zijn begroting had staan, en het 
verlenen van subsidie voor hetzelfde object door twee overheidsinstanties 
minder gewenst werd geoordeeld. In verband hiermede voerde de direc
teur besprekingen ten Departemente over de mogelijkheid ener verhoging 
van het Jaarboeksubsidie; op grond van de verkregen inlichtingen werd 
begin 1956 een verhoging van f 3000 tot f 4000 aangevraagd. 

Sedert enige jaren streeft het Bestuur er naar, de leden en donateurs 
der Vereniging in het bezit te stellen van gedenkboeken en andere pu
blicaties van bedrijven, die uit economisch-historisch oogpunt van betekenis 
moeten worden geacht [zie jaarversiag 1952 bIz. 5]. In het versIagjaar 
verkregen de leden en donateurs de gelegenheid, tegen betaling van een 
bedrag van f 5 het jubileumboek van Dekker's houthandel te Zaandam te 
verwerven. Aangezien een dergelijke maatregel alleen mogelijk is, wanneer 
v66r de verschijning van het desbetreffende boekwerk een regeling kan wor
den getroffen, zal bij het 26e Jaarboek een inlegvel worden gevoegd, waar
bij de leden worden opgewekt tijdig aan de directeur mededeling te doen 
van publicaties, die op dit gebied in voorbereiding zijn; het Bestuur besioot 
tot deze maatregel op voorstel van de heer D. Salomons, lid van de Ver
eniging. 

Op 31 December bedroeg het aantalleden der Vereniging 258, tegen 264 
ten vorigen jare. Tegenover deze vermindering stond een stijging van het 
aantal donateurs van 69 tot 81. Er waren bovendien nog 12 donateurs 
voor het leven en 9 donateurs van het Publicatiefonds. 

Het Bestuur had in het verslagjaar het verlies te betreuren van zijn lid 
de heer G. J. Honig te Zaandijk. Met hem ontviel aan de Vereniging niet 
aIleen een van de oudste Bestuursleden [de heer Honig trad in 1919 tot 
het Bestuur toe] maar ook een der weinige in Ieven zijnde oprichters. 
De overledene, die tot op hoge leeftijd de bestuursvergaderingen placht 
te bezoeken, zal moeilijk te vervangen zijn. Daar het 26e Jaarboek bij zijn 
verscheiden reeds ter perse was, zal een beschrijving van zijn werkzaam 
leven eerst in het 27e Jaarboek plaatsing kunnen vinden. 

Ook de Raad van Advies verloor door de dood een van zijn oudste leden: 
notaris N. Ottema te Leeuwarden. Ben necrologie van dit gewaardeerde lid, 
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die reeds in 1923 tot de Raad van Advies toetrad, zal in het 27e Jaarboek 
worden opgenomen. 

De algemene ledenvergadering, op 7 juli 1955 gehouden, benoemde tot 
leden van het Bestuur de heren Mr. D. A. Delprat, Dr. H. M. Hirschfeld, 
Prof. Mr. A. M. de Jong, Mr. J. Meynen, Mr. M. P. L. Steenberghe, 
W. N. H. van der Vorm en Dr. M. Weisglas, allen leden van het eerder 
vermelde Financieel Comite, alsmede de heren S. J. van den Bergh, Mr. 
R. P. Cleveringa en Mr. J. J. Oyevaar. Tot lid van de Raad van Advies 
werd voorts benoemd de heer P. Huet. Behalve Mr. Meynen namen aile 
genoemde heren hun benoeming aan. 

De volgende bestuursleden, wier beurt van aftreden was gekomen, werden 
herbenoemd: Mr. A. J. d'Ailly, Prof. Ir. R. J. Forbes, Dr. F. Ph. Groene
veld, Dr. M. W. Holtrop, Ir. H. 1. Keus en A. W. Wichers Hoeth. Op 
voorstel van de Kascommissie, bestaande uit de heren Mr. J. ter Meulen 
en Mr. N. Kolff, werd het Bestuur wegens zijn financieel beleid over 1954 
gedechargeerd. De ledenvergadering benoemde tot leden van de Kas
commissie-1955 de heren Mr. N. Kolff en Ir. G. Doorman. 



BIJLAGE 

LIJST VAN INSTELLINGEN EN PERSONEN 
DIE IN 1955 lNGEVOLGE DE ACTIE VAN HET FlNANClEEL COMrrE AAN DE 

VERENlGlNG GELDELUKE STEUN HEBBEN VERLEEND 

N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, te Amsterdam 
Amsterdamsche Bank N.V., te Amsterdam 
Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij, te Amsterdam 
Banque de Paris et des Pays-Bas, te Amsterdam 
N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, te 's-Gravenhage 
Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers, te Breda 
N.V. Biscuit- en Chocoladefabrieken "Victoria", te Dordrecht 
Koninklijke N.V. Dobbelman's fabrieken, te Rotterdam 
Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij, te Amsterdam 
Van Doome's Automobielfabriek N.V., te Eindhoven 
Douwe Egberts Tabakfabriek, Koffiebranderij en Theehandel N.V., te Joure 
Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V., te Amsterdam 
Van Gelder en Zonen, N.V. Koninklijke Papierfabrieken, te Amsterdam 
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam 
Heemaf N.V., te Hengelo (0) 
Heinekens Bierbrouwerij, te Amsterdam 
Heldring & van Marken, te Amsterdam 
Heldring & Pierson, te Amsterdam 
Hollandsche Algemeene Verzekering Bank (HA V Bank), te Schiedam 
Hollandsche Bank Unie, te Amsterdam 
Hollandsche Belegging en Beheer Maatschappij N.V., te Amsterdam 
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken, te Umuiden 
Hope & Co., te Amsterdam 
Kersten & Hunik's Intemationaal Transportbedrijf, te Rotterdam 
Algemeene Kunstzijde Unie, te Amhem 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, te Amsterdam 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam 
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam 
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, te Hengelo 
Laboucbere & Co., te Amsterdam 
N.V. Magazijn De Bijenkorf, te Amsterdam 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam 
N.V. Metaalbuizenfabriek "Excelsior", te Rotterdam 
Mr. J. Meynen, te Amhem 
Mirandolle, Voute & Co., te Amsterdam 
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam 
Nederlandsche Scheeps-Hypotheekbank, te Rotterdam 
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Nederlandsch Verkoopkantoor voor Chemische Producten N.V., te 
Amsterdam 

N.V. van Nievelt & Goudriaan, te Rotterdam 
Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf, te Rotterdam 
N.V. Oranje Lijn, te Rotterdam 
Pakhuismeesteren van de Thee, te Amsterdam 
N.V. Papierfabriek "Gelderland", te Nijmegen 
Pierson & Co., te Amsterdam 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, te Rotterdam 
Rubbercultuur Maatschappij Amsterdam, te Amsterdam 
Staatsmijnen in Limburg, te Heerlen 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam 
Abraham van Stolk, te Rotterdam 
Arie van Spaendonck, te Tilburg 
N.V. Stuwadoors Maatschappij "Progress", te Rotterdam 
N.V. Com. Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij, te Rotterdam 
Teerunie, te Uithoorn 
Unieena (Concern Brenninkmeyer), te Amsterdam 
Vereniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam 
Wambersie en Zoon, te Rotterdam 
N.V. Werf "Gusto", te Rotterdam 
Werf "De Noord", te Rotterdam 
Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V., te Wormerveer 
Wilton-Fijenoord Dok- en Werfmaatschappij, te Schiedam 
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Het aantal bezoekers aan de Bibliotheek bedroeg gedurende het afgelopen 
jaar 746, een kleine achteruitgang dus vergeleken bij het jaar daarv66r, 
toen 805 personen de bibliotheek bezochten. In verband hiermede liep ook 
het getalder uitgeleende boeken enigszins terug (1014, tegen 1147 in 1954). 
Ook in 1955 telde de bibliotheek onder haar bezoekers enige buitenlanders, 
nl. Dr. A. E. Lieber uit Israel, Prof. Rondo E. Cameron van de Universiteit 
van Wisconsin in verband met een onderzoek naar de ontwikkeling van het 
Credit Mobilier in Nederland, en Mej . Dr. E. Zimmermann uit Greiffenberg 
(Silezie) in verband met de bestudering van de garen- en linnenhandel 
tussen Greiffenberg en andere steden in Silezie en de Nederlanden in de 16de 
en 17de eeuw. In Maart bracht Prof. Van Dillen met enige studenten van 
het Instituut voor Sociale Studies te 's-Gravenhage een bezoek aan de 
bibliotheek. 

Het colloquium van studenten, onder lei ding van Prof. Romein en Dr. 
Suys, werd op 20 October voor de laatste maal in de bibliotheek gehouden. 
Het werd sindsdien gehouden in het Historisch Seminarium van de Univer
siteit. 

In het aantal nieuw ingeschreven en gecatalogiseerde boeken kwam, 
vergeleken bij het vorige jaar, weinig verandering; het waren er 512 tegen 
530 in 1954. Vermelding verdient de aanschaffing van twee belangrijke 
verhandelingen over de Nederlandse scheepsbouw, n.!. de werken van 
L. van Zwijndregt en W. Udemans Jr., beide uit het jaar 1757. Ook nu 
weer bevond zich onder de nieuwe aanwinsten een groot aantal gedenk
boeken van binnen - en buitenlandse ondernemingen, die veelal ten geschenke 
werden verkregen. De bibliotheek is langzamerhand in het bezit gekomen 
van een belangrijke collectie van dergelijke gedenkschriften. Het ligt in 
de bedoeling daarvan in het komende voorjaar een kleine tentoonstelling 
te organiseren. Door Universiteitsbibliotheken in binnen- en buitenland 
werd een groot aantal dissertaties ter beschikking van de bibliotheek gesteld. 

De bibliotheek ontving boeken en tijdschriften ten geschenke van de 
Universiteitsbibliotheek en de Handelseconomische Bibliotheek te Amster
dam, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en van de heren Ir. 
P. M. DuyvisteKooga/d Zaan en J. Fred. Bianchi te Amsterdam. De John 
Hay Whitney Foundation te New York stelde $ 100 ter beschikking van de 
bibliotheek voor de aankoop van Amerikaanse boeken. 

De bestaande tijdschriftabonnementen werden gehandhaafd en uit
gebreid met een abonnement op de Explorations in Entrepreneurial History, 
dat door het Research Center in Entrepreneurial History van Harvard 
University aan de bibliotheek werd aangeboden. 

De assistente Mej. Zeeman hield zich voornamelijk bezig met het catalo-
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giseren van de nieuwe aanwinsten en met een contrOle van de systematiscbe 
catalogus. Een aanvang werd gemaakt met een algehele contrOle van de in 
de bibliotheek aanwezige boeken aan de hand van de systematiscbe cata
logus. Het is noodzakelijk van tijd tot tijd een dergelijke contrOle te houden, 
daar de boeken nogal eens op de verkeerde plaats terecht komen en daar
door onvindbaar worden. Dat dit tijdrovende werk ter hand kon worden 
genomen is te danken aan de hernieuwde tewerkstelling aan de bibliotheek 
van de beer Hoppenbrouwers per 30 mei. Bebalve met de bovengenoemde 
contr6le hield de beer Hoppenbrouwers zicb bezig met bet uitzoeken en or
denen van het op de zolder van de Bank van Lening aanwezige materiaal, 
voomamelijk kranten en tijdschriften. 

In verband met ziekte van de concierge moest in december een stoker 
in tijdelijke dienst worden genomen. 

Door de gemeente Amsterdam werden weer verschillende werkzaamheden 
aan bet gebouw der bibliotheek uitgevoerd. Het houtwerk van de acbter
gevel werd geschilderd en de achtergevel van het voorgebouw gerepareerd. 
Bovendien werd de voordeur gerepareerd en gevemist, de directeurskamer 
bebangen; in het gebele gebouw werden nieuwe vitrages aangebracht. 

Het aantal bezoekers aan het Archlef nam wederom toe. Evenals vorige 
jaren werden schriftelijke aanvragen om inlichtingen beantwoord en 
fotocopieen gemaakt ten behoeve van binnen- en buitenlandse onderzoekers. 
Het archief van de Maatschappij voor Handel en Nijverbeid werd zoals 
gebruikelijk veelvuldig geraadpleegd. De beer P. Kleyburg te Zeist ver
zamelde daarin gegevens over vlaswinning en vlashandel ; de heer L. A. C. M. 
van Rijckevorsel te 's-Gravenhage over ontginningen bij 's-Hertogenboscb; 
de heer J. A. Hulster te 's-Gravenhage over de oprichting van de hoofd
commissie voor de Normaalschool in Nederland; de heer P. J. Reus te 
Heerlen over bevordering van de veeartsenijkunde aan het einde der 18e 
eeuw. De heren H. G. Schuddebeurs te Rotterdam en Mr. E. A. Janssen 
te Apeldoom raadpleegden bescheiden over veeverzekeringen en andere 
onderlinge verzekeringsinstellingen. De heer H. Ing te Rotterdam raad
pleegde de jaarverslagen van verschillende textielfabrieken over de periode 
van 1920-1930. De heer J. J. P. M. Elkhuizen te 's-Gravenhage zocht 
gegevens over de olieslagerij in de 17e en 18e eeuw en zag diverse prijs
lijsten in. 

Ook verschillende buitenlanders bezochten het archief. De heer Richard 
M. Westebbe kwam ditjaar met zijn studie over de financiering van Neder
landse ondememingen in de tweede helft der 1ge eeuw gereed; hij keerde 
in November naar Amerika terug. Prof. Rondo E. Cameron zette zijn reeds 
in het vorig verslag vermeld onderzoek in het archlef van de Maatschappij 
van Handel en Nijverheid voort en raadpleegde ook bet archief-Sillem. 
De heer H. van der Wee te Antwerpen bestudeerde de verzameling-Velle 
betreffende prijzen in de 16e eeuw. Prof. Luis Ribeiro Soares, hoogIeraar 
aan de Universiteit te Lissabon en bibliothecaris van de Banco de Portugal, 
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deed onderzoekingen betreffende handels- en financiele relaties tussen 
Portugal en Nederland in de 17e en 18e eeuw; een dertigtal brieven uit de 
verzameling-Velie, prijslijsten en wisselkoerslijsten, werden gemierofilmd 
en hem nagezonden. 

Het Eeonomiseh-historiseh Arehief wordt in toenemende mate als in
liehtingenbureau op het gebied van de eeonomisehe gesehiedenis vooral 
door buitenlanders geraadpleegd. Zo werden aan de heer P. Marshall 
te Glasgow, die zich bezig gehouden heeft met de uitgave van het dag
boek van de Schotse mijneigenaar en muntdeskundige Sir James Hope, 
enige inliehtingen verstrekt betreffende personen, die Hope op een reis 
in de Republiek in 1646 heeft ontmoet. Aan het Provineiaal Genootschap 
van Kunsten en Wetensehappen in Noord-Brabant konden inliehtingen 
worden gegeven over de rentestand in de Franse tijd [1810-1813], zulks 
ten behoeve van een lid van dit genootschap die een academiseh proefschrift 
voorbereidt. De firma's Beels & Co. en De Clercq & Boon Hartsinck 
ontvingen desgevraagd gegevens betreffende vroegere firmanten. 

De volgende aanwinsten van het arehlef, verworven in 1955, verdienen 
vermelding: 

1. Arehlef van W. H. Sloot, smederij, fietsenreparatie-inrichting en auto
garage te Tiel, over de jaren 1904-1935 [geschenk van de erfgenamen 
van de eigenaar]. Dit archief heeft enige betekenis als voorbeeld van 
een klein bedrijf uit de eerste helft der 20e eeuw. 

2. Arehief van de gefailleerde N.V. Hutheco te Amsterdam, 1950-1954. 
Genoemde vennootsehap was een filiaal van de N.V. Huth te Neuchatel. 
De ondememing, die zich met intemationale handel in pantserplaten 
voor bewapening bezig hield, was na de Koreaerisis, toen de wapenprijzen 
een sterke daling vertoonden, tot een faillissement gedwongen. De 
arrondissementsrechtbank heeft het Economisch-historisch Archief 
aangewezen voor de bewaring van het arehief, dat een uitgebreide en 
grotendeels intemationale eorrespondentie bevat. 

3. Arehief van de exameneommissie voor modeme bedrijfsadministratie 
[1943-1953], ontvangen van de heer W. B. Reynen te Heemstede. 

4. Van de Directie van de N.V. Dok- en Werfmaatsehappij Wilton-Fyen
oord werden enkele documenten ontvangen, behorend bij het arehief
Fyenoord. Hieronder zijn te noemen de veilingseatalogus der boeken, 
prenten en tekeningen uit het kabinet van G. M. Roentgen, opriehter 
van Fyenoord, alsmede een gedrukte levensbeschrijving van Ludwig 
Roentgen, de vader van eerstgenoemde. 

5. De heer Dr. J. ter Meulen te 's-Gravenhage stond in bruikleen af vier 
boeken betreffende een door de familie ter Meulen geexploiteerde 
loodwitfabriek te Bodegraven n.l. grootboek 1805-1822, kasboek 
1816-1848, in- en verkoopboek 1806-1840 en goederenrekeningboek 
1823-1880. 

6. Zeven en zeventig eognossementen, ingebonden in perkamenten band, 
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van het handelshuis Antoine Laville te ArIes, betreffende verzending 
van goederen per schip van ArIes naar Marseille en Toulon [aankoop 
op veiling Menno Rertzberger te Amsterdam]. 

7. Grootboek van een glasfabriek te Veere over de jaren 1761-1764. Dit 
grootboek bevat een opgave van verzending van flessen naar diverse 
plaatsen met vermelding van de kopers. Ret werd door het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap aangekocht op een veiling bij Menno 
Rertzberger te Amsterdam, doch kon na de veiling van het Genootschap 
worden overgenomen tegen veilingprijs. 

8. Excerpt van het college over Oeconomia Politica van Prof. Ackersdijck 
te Utrecht, 1852-'53 en 1853-'54 [aankoop bij Martinus Nijhoff te 
's-Gravenhage]. 

In het verslagjaar werden ook enige toezeggingen gedaan betreffende 
de verwerving van nieuwe archieven. De firma van Reekeren & Co. te 
Amsterdam zegde een aanvulling toe bij haar oudere archieven, die reeds 
onder onze berusting zijn. De N.V. Tieleman & Dros in liquidatie te 
Leiden verklaarde zich in beginsel bereid, haar archiefstukken aan onze 
Vereniging over te dragen; helaas zijn de oudere gedeelten van het archief 
der vennootschap verloren gegaan. Enkele pogingen tot verwerving van 
archieven had den geen uiteindeJijk succes. Ret archief van de Bond van 
Nederlandse brouwerijen werd ten slotte in het Amsterdamse gemeente
archief gedeponeerd, terwijl het aanvankelijk toegezegde archief van een 
zoutkeet te Leiden uiteindelijk aan het gemeente-archief aldaar werd 
geschonken. Ret is te betreuren dat in deze gevallen het gemeente-archief 
ter plaatse verkozen werd boven ons Economisch-historisch Archief. 
Centralisering toch van de bedrijfsarchieven te 's-Gravenhage is voor het 
wetenschappelijk onderzoek, dat meestal niet een ondememing betreft 
doch zich pleegt uit te strekken over een groot aantal ondememingen in 
diverse plaatsen, van grote waarde. Daar komt bij, dat de invloedssfeer 
van vele ondememingen veel verder reikt dan de plaats waar zij gevestigd 
zijn, zodat ook uit dien hoofde onderbrenging in een centraal depot, dat 
het gehele land bestrijkt, de voorkeur verdienen moet. 

De werkzaamheden van Mejuffrouw W. van der Burg in het archief be
stonden in de eerste plaats in het voorbereiden van de verhuizing uit de 
Hilversumse straat; veellosse stukken en andere bescheiden werden bijeen 
gepakt. In het depot bij het Openbaar Slachthuis werden de nog resterende 
archieven op nieuwe rekken geplaatst, zodat hier ter plaatse de ordening 
voltooid is. In het gebouw Laan Copes had een nieuwe rangschikking en 
herinventarisering plaats van het archief-Fyenoord en het archief-Loopuyt. 
In het hoofdgebouw werden de vestibule, de deuren in de gang gelijkvloers 
en de trap naar de eerste verdieping gerepareerd en geverfd. Ben pijp van 
de centrale verwarming werd vernieuwd; lekken in de goot aan de achter
gevel werden gedicht. Aan de voorzijde van het gebouw werden nieuwe 
glasgordijnen aangebracht. 



VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1956 

De werkzaamheden van de Vereniging hebben zich gedurende 1956 op 
bevredigende wijze ontwikkeld. Het bezoek aan de bibliotheek nam in 
belangrijke mate toe, hetgeen stellig mede te danken is geweest aan de 
tentoonstelling van binnen- en buitenlandse bedrijfsgeschiedenissen en 
bedrijfsgedenkboeken, die van 28 april tot 12 mei in het bibliotheekgebouw 
werd gehouden. Dat deze tentoonstelling werd geopend door de heer Mr. D. 
A. Delprat, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Amsterdam, is door het Bestuur ten zeerste gewaardeerd. Ook het archief te 
's-Gravenhage gaat meer en meer bekendheid genieten, hetgeen onder meer 
blijkt uit de omstandigheid, dat meermalen archiefcollecties aan de Vereni
ging werden aangeboden ter plaatsing in haar depot. Aldus werden verwor
yen: het archief van de N.V. Koninklijke Stoomweverij en -Spinnerij 
Nijverdal te Almelo over de jaren 1858-1935, het archief van de machine
fabriek Kalimas-Amsterdam over de jaren 1914-1922, het archief van de N . V. 
Werkspoor te Amsterdam over 1891-1920 en een aantal boeken van een leer
looierij te Silvolde. Voorts werd het archief van de firma van Heekeren 
en Co. te Amsterdam, dat reeds bij de Vereniging berustte, aangevuld 
met stukken over de jaren 1909-1940. Bijzonderheden over deze alchief
collecties vinden vermelding in het verslag van de directeur. De directie 
van de N .V. Nijverdal stelde een bedrag van f 150.- beschikbaar voor 
aankoop van portefeuilles en ander opbergmateriaal, dat bij de ordening 
van het archief dezer vennootschap nodig was gebleken. Voor deze tege
moetkoming zijn wij dankbaar. 

De opberging van de nieuw verworven archieven begint zorg te baren. WeI 
is in het gebouw bij het Openbaar Slachthuis te 's-Gravenhage nog enige 
ruimte beschikbaar, doch het depot aan de Hilversumsestraat aldaar was 
reeds geheel bezet, terwijl het hoofdgebouw aan de Laan Copes van Catten
burch nog slechts plaats biedt voor nieuwe collecties van geringe omvang. 
Binnen niet te lange tijd zal dus naar nieuwe bergruimte moeten worden 
uitgezien. In dit verband vaH te vermelden, dat in het verslagjaar het 
depot aan de Hilversumsestraat in opdracht van het gemeentebestuur 
werd ontruimd; de zich aldaar bevindende archivalia werden overgebracht 
naar de zolders van het gebouwencomplex Prinsestraat-Nobelstraat
Oude Molstraat, dat vroeger bij de cooperatieve vereniging Eigen Hulp 
in gebruik was en thans door de gemeentelijke administratie wordt geoccu
peerd. De verhuizing, die van 26 november 1956 tot 12 januari 1957 plaats 
had, heeft niet tot een vergroting van de beschikbare opslagruimte geleid; 
Van Dillen spreekt zijn spijt uit dat slechts enkele meters planklengte 
zijn DOg beschikbaar gebleven. 

Zoals reeds in het vorige verslag werd vermeld hebben het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en het gemeentebestuur van 's-Gra-
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venhage zich bereid verklaard, elk de helft van de kosten der genoemde ver
huizing aan de Vereniging te vergoeden. Ten gevolge van het feit, dat 
de Haagse transportondernemers hun tarieven kort tevoren met 20 % hadden 
verhoogd, overschreden de verhuiskosten de aanvankelijk door de ge
meente gemaakte raming. Aan het onzerzijds gedane verzoek, de vergoeding 
aan de Vereniging dienovereenkomstig te verhogen, werd door het minis
terie geredelijk voldaan; een woord van erkentelijkheid voor deze tegemoet
koming is hier zeker op zijn plaats. Van de gemeente 's-Gravenhage was 
bij het schrijven van dit verslag nog geen bericht ter zake ontvangen. 

Op een in december te Utrecht gehouden veiling werd een collectie 
brochures en pamfietten aangeboden, betrekking hebbende op de befaamde 
tulpenhandel van 1637. Aangezien de Vereniging niet over fondsen beschikte 
om deze voor de economische geschiedenis waardevolle verzameling aan te 
kopen, wend den wij ons tot enkele grote ondernemingen en instellingen. 
met het verzoek om een bijdrage tot dit doe!. Binnen enkele dagen kon 
aldus een bedrag van f 3100.- worden bijeengebracht. De collectie bracht 
echter op de veiling meer dan het dubbele van dit bedrag op, zodat aan 
de gevers moest worden bericht dat de aankoop niet kon doorgaan. Het 
Dagelijks Bestuur besloot nu tot de vorming van een boekenfonds over te 
gaan, hetwelk de Vereniging in de toekomst in staat zou stellen in gevallen 
als het onderhavige kostbare en zeldzame boeken aan te kopen, die niet 
uit het lopende budget kunnen worden bekostigd. Nagenoeg aIle instanties, 
die een bijdrage voor de aankoop te Utrecht hadden toegezegd, bleken 
bereid deze om te zetten in een bijdrage voor het nieuwe fonds. Aldus 
is een boekenfonds tot stand gekomen dat thans over een bedrag vanf2800.
beschikt, hetwelk afzonderlijk op de balans zal paraisseren. Wij stellen 
het op prijs te dezer plaatse uiting te geven aan onze grote erkentelijkheid 
tegenover de lichamen, die tot de vorming van het fonds hebben bijgedragen: 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Koninklijke Nederlandsche 
Stoomboot Maatschappij, de Holland-Amerika Lijn, de Rotterdamsche 
Bank, de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken en de Amsterdamse Kring. 
Dat aldus van de zijde van het bedrijfsleven de betekenis van het werk der 
Vereniging is erkend stemt het Bestuur tot bijzondere voldoening. 

De financiele toestand van de Vereniging blijft de voortdurende aan
dacht van het Bestuur opeisen. Het jaar 1956 werd afgesloten met een 
nadelig saldo van f 7.369.71, waar tegenover de balans per 31 december 
1956 slechts een reserve vermeldt vanf5.722.71. Bedoeld nadelig saldo is in 
hoofdzaak te wijten aan de uitgave van het Economisch-historisch jaarboek, 
dat bijna f 8.000 heeft gekost, terwijl het Rijkssubsidie slechts f 3.000.
bedroeg. Bovendien zijn de onkosten der brandstoffen aanmerkelijk ge
stegen [f 4.049.20, tegen f 2.458,53 in 1955]. Aangezien bezuiniging op de 
personele en materiele uitgaven, welke laatste voortdurend stijgen, niet 
mogelijk is, wil de Vereniging haar taak blijven vervuIlen, zal andermaal 
moeten worden omgezien naar verhoging van de inkomsten. Het Bestuur 
kan tot zijn grote voldoening mededelen, dat de Minister van Onderwijs, 
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Kunsten en Wetenschappen het Rijkssubsidie ingaande 1957 van/6.ooo.
tot / 8.000.- verhoogde; voorts deed het ministerie de toezegging, voor 
het eerstkomende jaarboek het minimum-subsidie van/3.ooo.- op /4.000.
te brengen. Het ligt voorts in de bedoeling, bij het gemeentebestuur van 
Amsterdam een aanvraag tot subsidieverhoging in te dienen, welke de 
Vereniging in staat zal stellen de salariering van het bibliotheekpersoneel, 
die bij de recente ontwikkeling met haar talrijke loonronden is achterge
bleven, te verbeteren. Het bibliotheekpersoneel ontving in het verslagjaar 
een uitkering van 3 % van het salaris over 1955 in afwachting van de over
eenkomstige verhoging, die het subsidie van de gemeente Amsterdam zou 
ondergaan. Bij het opstellen van dit verslag was hieromtrent echter door 
het gemeentebestuur nog niet beslist. De vermeerdering van het Rijks
subsidie maakte herziening van het salaris van Mejuffrouw van der Burg, 
de beheerster van het archief, mogelijk. 

Het is duidelijk, dat in de gegeven omstandigheden vergroting van het 
aantal donateurs en leden bij voortduring moet worden nagestreefd. Nu het 
in 1955 ingestelde Financieel Comite zijn taak, zoals het zich die voorstelde, 
heeft volbracht, dienen hiertoe nieuwe wegen te worden bewandeld. Het 
Bestuur is bezig zich daarover te beraden. 

Omtrent de werkzaamheden van de Vereniging op publicistisch terrein kan 
in de eerste plaats worden medegedeeld, dat het 26e Economisch-historisch 
jaarboek in de loop van de maand mei verscheen. Overeenkomstig de ten 
vorigen jare getroifen regeling werd bij het jaarboek een inlegvel gevoegd 
waarbij de leden werden opgewekt, tijdig aan de directeur mededeling 
te doen van in voorbereiding zijnde gedenkboeken en andere publicaties 
van bedrijven, die uit economisch-historisch oogpunt van betekenis moeten 
worden geacht. Deze maatregel had het binnenkomen van een drietal 
mededelingen ten gevolge, waarvan een aanstonds resultaat opleverde: de 
N.V. D. Jordaan en Zonen's Textielfabrieken te Haaksbergen stelde een 
zestigtal exemplaren van het gedenkschrift, door haar uitgegeven ter ge
legenheid van het 175-jarig bestaan dezer onderneming, kosteloos ter be
schikking van de Vereniging ter uitreiking aan diegenen onder de leden en 
donateurs, die daartoe de wens te kennen zouden geven. Door bijzondere 
omstandigheden kon een mededeling van deze strekking aan de leden en 
donateurs niet v66r het einde van het verslagjaar worden verzonden. 

De voorbereiding van de publica tie van Prof. van Dillen over het oudste 
aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Com
pagnie is thans zover gevorderd, dat het boek tegen het einde van 1957 zal 
kunnen verschijnen als no. 14 in de Werken van de Vereniging. Het ligt in 
de bedoeling, iedere twee jaren een Jaarboek het licht te doen zien, zodat 
in 1958 op het 27e jaarboek kan worden gerekend, mits de financiele 
toestand van de Vereniging de publicatie toelaat. 

Prof. Posthumus werkte regelmatig verder aan zijn studie over de uitvoer 
van Amsterdam in de jaren 1543-1545. Wanneer deze arbeid zal zijn vol
tooid laat zich thans nog niet vaststellen. De uitgave is verzekerd dank 
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zij de toezegging van de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
van een subsidie. 

De Harvard University te Cambridge [Mass.], die een Engelse uitgave van 
de Confusion de confusiones van Josseph de la Vega voorbereidt, verzocht 
ons vergunning de inleiding tot De la Vega's werk, geschreven door Dr. 
M. F. J. Smith in zijn uitgaaf voor de Vereniging [Werken no. 10], in het 
Engels te vertalen. Deze vergunning werd verleend. Aan de gedachte, deze 
in1eiding aan te vullen met gegevens, die na de publicatie in 1939 beschikbaar 
zijn gekomen, kon voorshands geen gevolg worden gegeven, aangezien Dr. 
Smith gedurende de daarover lopende onderhandelingen kwam te overlijden. 

Het Ferdinand DomeJa Nieuwenhuisfonds, dat sedert 1934 in het tuinhuis 
van de Economisch-historische bibliotheek een aantal boeken en voorwerpen 
bewaarde, welke aan wijlen F. Domela Nieuwenhuis hebben toebehoord, 
zegde het hierover lopende contract op in verband met het voornemen, een 
en ander over te brengen naar het Internationaal Instituut voor soci.ale 
geschiedenis te Amsterdam. Voor het thans ontruirnde tuinhuis is nog geen 
bestemrning gevonden. 

Het aantalleden der Vereniging bleefnagenoeg constant en bedroeg op 1 
januari 1957 252, tegen 258 op 1 januari 1956. Het getal der donateurs 
steeg van 81 tot 83. Donateurs voor het leven waren er 11 [vorig jaar 12]; 
het aantal donateurs van het publicatiefonds handhaafde zich op 9. 

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur onderging een wijziging in 
verband met het bedanken van Ir. H. I. Keus, die zijn functie meende te 
moeten neerleggen tegelijk met zijn aftreden als directeur van de N.V. 
Heemaf te Hengelo. Op deze plaats wenst het Bestuur tot de heer Keus een 
woord van dank te richten voor de energieke en kundige wijze, waarop hij 
de belangen van de Vereniging steeds heeft behartigd. De op 21 juni ge
houden algemene vergadering benoemde tot opvolger de heer Ir. E. A. 
Gelderman te Oldenzaal, die zijn benoeming tot onze voldoening aanvaardde. 
Als nieuwe leden van het Algemeen Bestuur benoemde de algemene vergade
ring voorts de heren Dr. P. Rijkens te Rotterdam en Dr. W. S. Unger te 
Middelburg; laatstgenoemde was reeds lid van de Raad van Advies. Tot 
leden van de Raad van Advies werden benoemd de heren Dr. H. F. J. M. 
van den Eerenbeemt te Tilburg en Dr. G. W. A. Panhuysen te Maastricht. 
Voorts werden herbenoemd de Bestuursleden Ir. G. Doorman, Dr. W. A. 
Engelbrecht, Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Mr. H. C. Hintzen, 
H. J. Manschot en Mr. W. Suermondt Wzn. 

De Kascommissie, bestaande uit de heren Mr. N. Kolff en Ir. G. Doorman, 
stelde aan de algemene vergadering voor het Bestuur te dechargeren van zijn 
financieel beleid; dit voorstel werd aangenomen. De vergadeling benoemde 
als leden van de Kascommissie over 1956 de heren Ir. G. Doorman en Dr. 
J. F. G. M. de Meijer. 

Aangezien het zijn samenstelling wenste te verbreden verzocht het bestuur 
van het Nederlands Agronomisch-historisch Instituut te Groningen ons, een 
vertegenwoordiger aan te wijzen in plaats van Prof. Brugmans, die reeds 
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uit anderen hoofde zitting had in genoemd bestuur. Wij hebben als zodanig 
aangewezen de heer Prof. Dr. T. S. Jansma, lid van de Raad van Advies. 

Tot ons leedwezen moeten wij melding maken van het overlijden van 
jhr. D. F. Reuchlin, die sedert 1927 lid was van de Raad van Advies. 

Op voorstel van het Dagelijks Bestuur benoemde het Algemeen Bestuur in 
zijn vergadering van 21 juni de heer Prof. Dr. J. G. van Dillen tot erelid 
van de Vereniging wegens zijn verdiensten voor de economische geschiedenis 
in het algemeen en voor de Vereniging tijdens zijn tijdelijk directoraat 
in het cursusjaar 1954-'55 in het bijzonder. 
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Het aantal bezoekers aan de bibliotheek was in 1956 belangrijk hoger 
dan in het voorafgaande jaar, n1. 928 tegen 746 in 1955. In verband hiermede 
nam ook het aantal uitleningen toe en weI tot 1374, tegen 1014 in 1955. 
Ook ditjaar waren er enige buitenlandse bezoekers n1. Prof. Dr. V. Rau uit 
Lissabon, de heer A. Renstrom uit Brugtsfors (Zweden), de heer Matti J. 
Castren uit Helsinld, die hier de Nederlandse seheepvaartbeweging uit de 
jaren 1830 tot 1880 bestudeerde in verband met zijn dissertatie over de 
Europese seheepvaartbeweging uit die periode, en Prof. S. Herbert Frankel 
uit Oxford (U.S.A.), die een onderzoek instelde naar de organisatie van de 
diamanthandel in Amsterdam in de jaren 1860-1890. Dr. H. Klompmaker 
braeht een bezoek aan de bibliotheek met een groep leerlingen van de School 
voor Maatsehappelijk Werk. 

Het aantal nieuw ingesehreven en gecatalogiseerde boeken bleef ook dit 
jaar vrijwel stationnair: 526, tegen 512 in het vorige jaar. Hieronder waren 
de boeken die door de John Hay Whitney Foundation te New York aan 
de bibliotheek waren aangeboden. De bibliotheek ontving van Dr. Jane de 
Iongh te Londen een lijst van Engelse industriele- en handelsondernemingen, 
die in de loop der jaren gedenkboeken hebben uitgegeven. Daardoor was 
het mogelijk weer een groot aantal van deze jubileumuitgaven voor de 
bibliotheek te verkrijgen. Door schenking en ruil met universiteitsbiblio
theken in binnen- en buitenland kwam de bibliotheek in het bezit van talrijke 
dissertaties. 

De bibliotheek ontving boeken en tijdschriften ten geschenke van de 
Nederlandsche Handel-Maatsehappij, de Nederlandsehe Bank, de Handels
economische Bibliotheek, het Amsterdamse Gemeente Arehief, Mej. Dr. 
E. Zimmermann, Dr. W. S. Unger en de heer C. de Jong. 

De reeks der bestaande tijdsehriftabonnementen werd aangevuld met een 
abonnement op Tradition, Zeitschrift fiir Firmengeschichte und Unter
nehmerbiographie. 

Van 28 april tot 12 mei werd in de bibliotheek een tentoonstelling van 
bedrijfsgedenkboeken en bedrijfsgeschiedenissen gehouden, die door 129 
personen werd bezocht. De tentoonstelling werd geopend door Mr. D. A. 
Delprat, die er in zijn openingsrede op wees dat de bedoeling van het gedenk
boek is om in wijdere kring belangstelling te wekken voor het bedrijfsleven 
en om bekendheid te geven aan de inzichten en de gedachtengang van hen, 
die het bedrijf en daarmede zijn traditie opbouwden. Ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling stond het Amsterdamse Gemeente-Archief een aantal 
prenten en tekeningen aan de bibliotheek in bruikleen af. 

De assistente Mej. Zeeman hield zich in het verslagjaar voomamelijk 
bezig met het catalogiseren van de binnengekomen boeken en met het con-
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troleren van de aanwezige boeken aan de hand van de systematische cata
logus. Intussen begint de bibliotheek met ruimtegebrek te kampen te krijgen. 
Een voorlopige oplossing is gevonden door in de studiezalen een rij boeken 
bovenop de kasten te plaatsen. De heer Hoppenbrouwers bleef als te werk 
gesteld hoofdarbeider werkzaam op de zolder van de Bank van Lening, 
waar hij zich bezig houdt met het ordenen van de grote hoeveelheid aldaar 
aanwezige kranten en tijdschriften. 

In verband met ziekte van de concierge moest ook dit jaar een stoker in 
tijdelijke dienst genomen worden. 

De gemeente Amsterdam heeft weer verschillende reparaties aan het ge
bouw der bibliotheek doen verrichten. De topgevel aan de grachtzijde van 
no. 218 werd vernieuwd; de achtergevels zowel aan de binnenplaats als aan 
de achterzijde werden hersteld. Bovendien werd de centrale-verwarmings
schoorsteen vernieuwd, mede met het oog op zuiniger kolenverbruik, en 
werden aan enige radiatoren nieuwe kranen aangebracht. 

Het bezoek aan het archief te 's-Gravenhage was ook in het verslagjaar 
bevredigend. De heer J. E. Velthuyzen van Zanten te Wageningen raadpleeg
de het archief van de Cooperatieve zaadhandelsvereniging te Groningen; 
de heer Dr. H. E. van Gelder te 's-Gravenhage bestudeerde 16e eeuwse 
stukken uit de verzameling-Velle; de heer Mr. H. Wagenvoort te 's-Graven
hage onderzocht het ontstaan van tontines en andere vormen van levens
verzekering; de heer Dr. J. A. P. G. Boot uit Hobart (Tasmanie) raadpleegde 
de archieven van verscheidene textielondernemingen, alsook van andere 
Nederlandse industrieen; met het oog op een onderzoek naar vracht- en 
marktprijzen in de jaren 1830-1860 deed de heer M. Castren uit Helsinki 
onderzoekingen in de archieven van de graanhandel P. W. Jansen, de scheeps
werf de Nagtegaal en de firma's Loopuit, Crommelin en Mees & Moens. Ten 
behoeve van binnen- en buitenlandse aanvragers werden talrijke microfilms 
en fotocopieen vervaardigd met medewerking van het Algemeen Rijksarchief. 

De rijksarchivaris van Finland, Toivo T. Rinne, bracht met een aantal 
studenten een bezoek aan het archief. Voorts ontving het archief bezoek van 
een groep personen, die bij de N.V. Unilever en enkele daaraan onderhorige 
maatschappijen in opleiding waren voor de functie van archivaris-registrator. 
De Directeur hield voor deze groep een voordracht over betekenis en 
werkwijze van het archief en leidde het gezelschap door het archiefgebouw 
rond, waarbij gelegenheid bestond een aantal documenten van bijzondere 
betekenis te tonen. 

Evenals in de voorafgaande jaren werden herhaaldelijk schriftelijke in
lichtingen gevraagd omtrent economisch-historische onderwerpen; meestal 
kwamen de aanvragen uit het buitenland. Inlichtingen werden o.a. verstrekt 
over de builgaasweverij, speciaal te Haarlem, over heide- en ontginnings
gronden in Nederland en over houtvervoer langs de Rijn in de 17e eeuw. 

Gedurende het jaar 1956 werden wederom diverse archiefcollecties ver
worven. Dat deze collecties werden aangeboden zonder dat dezerzijds daar
toe een aanvraag was gedaan stemt tot verheugenis, omdat daaruit een 
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groeiende bekendheid van het archief in de bedrijfswereld blijkt. De ver
worven archieven zijn de volgende: 

1. Aanvulling van het arehief van de firma Van Heekeren en Co. te 
Amsterdam over de jaren 1909-1940 [gesehenk van Van Heekeren 
en Co.]. 

2. Het archief van de Koninklijke Stoomweverij en -spinnerij Nijverdal 
over de jaren 1858-1935. Dit omvangrijke archief, waarvan de inven
taris in bijlage 1 vermelding vindt, is als een zeer belangrijke aanwinst 
te beschouwen; Nijverdal was de oudste stoomweverij in Twente. 
Het arehief werd aangeboden door de direetie dezer vennootsehap. 

3. Arehief van de N. V. Werkspoor te Amsterdam over de jaren 1891-1920 
[gesehenk van de direetie]. Ook deze aanwinst is van bijzonder be
lang te achten; het oudere archief is verI oren gegaan. 

4. Stukken betreffende de machinefabriek Amsterdam-Kalimas over de 
jaren 1914-1922. Deze stukken, aangeboden door ons bestuurslid Ir. 
M. H. Damme, betreft de N.V. die in 1913 is ontstaan door fusie van 
de maehinefabriek Amsterdam [opgerieht 1905] en de maehinefabriek 
Kalimas te Soerabaja. Voor de inventaris zie bijlage 2. 

5. Boekhouding van een leerlooierij te Silvolde (gesehenk van de heer 
A. H. M. ten Have te Delft). De colleetie omvat een rekeningboek 1894-
1898, een dagboek 1882-1898, een contraboek 1893-1910 en een groot
boek 1873-1896. Achter in dit laatste boek worden huren van percelen 
bouwland vermeld van 1896 tot 1902. Ten slotte bevat de collectie aan
tekeningen omtrent huishoudelijke ontvangsten en uitgaven over de 
jaren 1886, 1887 en 1895. 

Naast aanwinsten had het arehief ook een verlies te boeken. Het arehief 
van de loodwitmolen te Bodegraven, in 1955 aan de Vereniging in bruikleen 
gegeven door de heer Dr. J . ter Meulen te s'-Gravenhage, moest worden 
overgebraeht naar het gemeente-arehief van Amsterdam, alwaar zieh reeds 
de familiepapieren-ter Meulen bevonden. Aanleiding tot deze overbrenging 
was een brief van de gemeente-arehivaris van Amsterdam Mr. W. F. H. 
Oldewelt, waarin deze als zijn mening te kennen gaf, dat familie- en bedrijfs
arehieven een organiseh geheel vormen en niet mogen worden geseheiden. 
Dezerzijds werd daartegenover het standpunt ingenomen, dat een familie
arehief en een ondernemingsarehief twee versehillende zaken zijn, die 
zeer weI voor geseheiden bewaring in aanmerking komen. Ons bestuurslid 
Jhr. Dr. D. P. M. Graswinekel, oud-Algemeen Rijksarehivaris, wiens arbitra
Ie beslissing over deze kwestie werd ingeroepen, sprak zieh over de prinei
piele zijde van het vraagstuk niet uit, doeh gaf als zijn oordeel te kennen 
dat de beide arehiefbestanddelen zo gering van omvang waren, dat zij 
beter bijeen bleven; hij adviseerde, het geheel onder te brengen in het 
Eeonomiseh-historiseh Arehief. Met dit laatste kon eehter Dr. ter Meulen 
zieh niet verenigen; hij wenste, dat de familiepapieren in elk geval te 
Amsterdam bewaard zouden blijven. Onder deze omstandigheden bleek 
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geen andere oplossing mogelijk dan dat het archief van de loodwitmolen, 
die destijds door de familie ter Meulen werd geexploiteerd, alsnog aan het 
gemeente-archief van Amsterdam werd overgedragen. Het schijnt gewenst, 
het aldus naar voren gekomen vraagstuk van de relatie tussen bedrijfs-

. archief en familiepapieren in breder verband in studie te nemen. 
Het archief van de N. V. E. ter Kuile en Zoon's textielfabrieken te Enschede, 

dat enige jaren geleden aan de Vereniging werd toegezegd, is ten gevolge van 
een niet opgehelderd misverstand aan de Vereniging ontgaan; het werd ge
geven aan de Stichting Textielgeschiedenis te Hengelo. Met genoemde 
Stichting is in het verslagjaar nauwere relatie aangeknoopt in dier voege, dat 
de Stichting lid is geworden van ooze Vereniging en dientengevolge onze 
publicaties ontvangt. De Stichting zegde van haar kant de toezending van 
hare pUblicaties toe. 

Voor het archief van de Holland-Land Company, ondergebracht in de 
Economisch-historische bibliotheek, werd van Amerikaanse zijde belang
stelling getoond. In het verslagjaar bezichtigde een vertegenwoordiger van 
de Library of Congress te Washington dit archief met het oog op de moge
lijkbeid, een deel hiervan te fotocopieren. Voors werd onzerzijds in het 
archief van de Holland-Land Company een onderzoek ingesteld naar de 
aanwezigheid van brieven van en aan Alexander Hamilton, zulks in verband 
met een vraag daaromtrent van de culturele attache bij de Amerikaanse 
ambassade te 's-Gravenhage ; de vraag vond zijn oorsprong in een in de 
Verenigde Staten bestaand plan, de brieven van Hamilton uit te geven 
[Alexander Hamilton Bicentennial Commission]. Inderdaad bleken na voor
lopig onderzoek verscheidene brieven van en aan Hamilton aanwezig te zijn. 
Omtrent het verdere verloop van deze aangelegenheid zal in het volgende 
versJag mededeling worden gedaan. 

Van de curator in het failJissement der C.V. Tieleman en Dros te Leiden 
werd bericht ontvangen, dat het archief dezer vennootschap in verband 
met de liquidatie nog enige tijd ter beschikking van de curator diende te 
blijven, alvorens het in ons archiefdepot kon worden opgenomen. Een en 
ander leidde tot een onderzoek naar het bestaan van oudere archieven van 
de Nederlandse conservenfabrieken, omtrent welker historische ontwikke
ling weinig bekend is. Het onderzoek, dat verricht werd door de secretaris 
van de Vereniging der Nederlandse groenten- en fruitverwerkende industrie, 
leverde echter weinig op; de oudere archieven blijken te zijn vemietigd of 
op andere wijze verloren gegaan. 

De werkzaamheden van Mej. van der Burg, die de archiefcollecties be
heert, bestonden naast de gebruikelijke administratieve arbeid in het ordenen 
van het omvangrijke archief van de Stoomweverij Nijverdal. De inhoud van 
elf kisten met ingekomen brieven moest daarbij worden gesorteerd en in 
portefeuilles verpakt. De verwerving van andere archieven noodzaakte 
telkenmale tot tijdrovende interne verplaatsingen. 

Op 26 november werd een aanvang gemaakt met de verhuizing van het 
depot in het schoolgebouw aan de Hilversumsestraat naar de door de ge-
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moonte 's-Gravenhage beschikbaar gestelde zolderruimte van het gebouwen
complex Prinsestraat-Nobelstraat-Oude Moistraat. Berst op 12 januari 1957 
was de verhuizing voltooid. Dank zij de voortdurende zorg en contr6le, door 
Mej. van der Burg uitgeoefend, bleek het mogelijk het volledige materiaal 
in het nieuwe gebouw onder te brengen. Mej. van der Burg verdient een 
woord van dank voor de grote inspanning die zij zich heeft getroost om 
deze verhuizing behoorlijk te doen verlopen. 

De schoorsteen van de centrale verwarming in het gebouw aan de Laan 
Copes van Cattenburch, die dreigde in te storten, moest worden gesloopt 
en door oon nieuwe worden vervangen. Aan de achterzijde van de tuin 
werd de schutting door stutten verstevigd, terwijl de tuindeur die toegang 
gooft tot de brandgang werd vernieuwd. 



BIJLAGEI 

Archie/ van de Koninklijke Stoomweverij en -spinnerij "Nijverdal", pIm. 200 
strekkende meter groot, over de jaren 1858-1935. 
Ret bestaat uit de grootboeken, journalen, kasboeken en memorialen over 
deze periode, en voorts uit ongeveer 3000 mappen met in- en uitgaande 
brieven 1895-1935. 
275 portefeuilles met ingekomen brieven, 1858-1894. 
Portefeuilles met telegrarnrnen over de jaren 1868, 1871-1875, 1877-1880, 

1883-1885, 1887-1894, 1896-1897. 
Katoenberichten van Bezemer & Co.: 1890, 1892, 1894, 1895, 1896. 
Prijsnota's van garens, 1868, 1869, 1871, 1874, 1875 (Manchester). 
Dagrapporten blekerij, 1894, 1895, 1896, 1897. 
Betalingslijsten blekerij, 1889, 1892, 1894, 1895, 1896. 
Dagelijkse voorraadstaten weverij, 1894-1895, 1896. 
Voorraad ruwe goederen, 1873, 1888, 1898. 
Dagrapporten weverij, 1888, 1889, 1893, 1894, 1896. 
Staat van ruwe goederen aanwezig in de meetkamers, 1888-1890, 1894-1895, 

1896, 1898. 
Kassarekeningen met voorraadstaat: 1861, 1868, 1870, 1871, 1873, 1875, 

1876, 1879, 1880, 1889, 1890, 1893-1896. 
Cognossementen over de jaren 1857-1872. 
4 kwitanties van het schip Jan Rendrik voor 1/5 aandeel voor G. en R. 

Sa1omonson 1843. 
Verkoop- en afrekeningboeken, over de jaren 1857-1858, 1862, 1865-1874, 

1878, 1880, 1888-1889, 1893, 1894-1898. 

BIJLAGE 2 

Archie/van de machine/abrieken "Kalimas-Amsterdam". 
Maandelijkse balansen, over de jaren 1914, 1915, 1918. 
Maandelijkse verlies- en winstrekeningen, over de jaren 1913, 1914, 1916, 

1918, 1921 en 1922. 
Exploitatierekeningen (maandelijks) over dejaren 1913-1916. 
Onkosten rekeningen, over de jaren 1918, 1921 en 1922. 
Lijsten vlottende bezittingen, 1915. 
Niet vlottende bezittingen, 1915. 
Rapport van de heer A. Laarman uit Soerabaya, 16januari 1918. 
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Het jaar 1957 heeft zich, wat de werkzaamheden van de Vereniging be
treft, niet in belangrijke mate van het voorafgaande jaar onderscheiden. 
Het bezoek aan het Archief te 's-Gravenhage was geringer dan ten vorigen 
jare; ook van de Bibliotheek te Amsterdam werd in iets mindere mate ge
bruik gemaakt dan in 1956. De oorzaak van deze teruggang moet vermoode
lijk gezocht worden in de van overheidswege gepropageerde bestedings
beperking, waardoor de mogelijkheid ener publicatie van wetenschappelijke 
werken geringer is geworden en dus de animo tot het verrichten van weten
schappelijke onderzoekingen kan zijn verminderd. In ieder geval blijft het 
zaak, aan het werk van de Vereniging meer bekendheid te geven dan het 
tot dusver geniet. Het organiseren van tentoonstellingen is daarvoor een 
zeer geschikt midde1 te achten. Van 12 tot 21 december werd daarom een 
tentoonstelling gehouden in het archiefgebouw te 's-Gravenhage, alwaar 
naast archivalia die tot de ondememingsbookhouding behoren zoals groot
boeken, joumalen, memorialen enz., ook affiches, cargalijsten, cognosse
men ten, paspoorten, beurskoorslijsten, veilinglijsten en dergelijke docu
menten werden tentoongesteld. Het Bestuur heeft ten zeerste gewaardeerd 
dat de wethouder van Onderwijs en Kunstzaken te 's-Gravenhage, de heer 
J. van Zwijndregt, bereid werd gevonden de tentoonstelling te openen. 
Ben woord van dank aan het adres van de heer van Zwijndregt is hier dan 
ook op zijn plaats; het Bestuur verheugt zich er over dat het gemeente
bestuur van 's-Gravenhage in toenemende mate van de betekenis van het 
Economisch-historisch Archief blijkt te zijn overtuigd. Veel autoriteiten 
hebben aan de uitnodiging om de openingsplechtigheid bij te wonen gehoor 
gegeven. 

Het aantal nieuw verworven archiefcollecties was in 1957 minder groot 
dan in het voorafgaande jaar. Vermeld moet worden het archief van de 
Amerikaanse Kamer van Koophandel te Amsterdam, een aantal boeken 
en bescheiden afkomstig van de N.V. Hudig en Veder te Rotterdam, en 
het archief van het apothekersbedrijf van de heer H . T. de Groot te Am
sterdam. 

Het Bestuur verleende aan de beheerster van het Archief, Mejuffrouw 
W. van der Burg, de titel van conservator. 

In het vorige verslag is reeds vermeld, dat de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen zich bereid had verklaard het eerder too
gezegde bijzonder subsidie wegens de onkosten der verhuizing van het 
depot aan de Hilversumsestraat naar het gebouwencomplex "Eigen Hulp" 
aan de Prinsestraat te verhogen met f 500 in verband met het feit, dat de ver
huiskosten ongeveer f 1000 hoger waren uitgevallen dan was geraamd. Het 
stemt tot voldooning dat het gemeentebestuur van 's-Gravenhage hetzelfde 
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standpunt heeft ingenomen en in het verslagjaar zijn subsidie eveneens met 
± /500 verhoogde, zodat op deze wijze het budget van de Vereniging 
niet belast werd met de kosten van een verhuizing, die niet op haar verzoek 
doch op dat van het gemeentebestuur was geschied. De ondertekening van 
de overeenkomst met de gemeente 's-Gravenhage betreffende de huur van 
het genoemde gebouwencomplex had in de loop des jaars plaats. 

De andere overheidsinstanties, waarmede de Vereniging geregelde be
trekkingen onderhoudt, hebben eveneens getuigenis afgelegd van begrip 
voor de betekenis der werkzaamheden der Vereniging op · het gebied der 
economische geschiedenis. De gemeente Amsterdam verhoogde haar sub
sidie te beginnen met 1958 van /9400 tot / 11.400, terwijl het Rijkssubsidie 
voor 1958 eenzelfde verhoging onderging waardoor het op /10.000 is 
gekomen. Dat aldus ondanks de door de overheid toegepaste bestedings
beperking de Vereniging in staat werd gesteld haar werkzaamheden voort 
te zetten stemt het Bestuur tot grote erkentelijkheid. De toegekende ver
hogingen zijn niet bedoeld om de Vereniging een uitbreiding van haar 
arbeidsveld te veroorloven, doch stellen haar in staat de budgettekorten in 
te lopen die in de laatste jaren regel waren geworden. 

Op het ogenblik van de samenstelling van dit verslag had het gemeente
bestuur van Amsterdam nog geen beslissing genomen omtrent het verzoek, 
het subsidie over 1956 en 1957 bij suppletoire begroting te verhogen ten 
einde het Bestuur in staat te stellen, de salarissen van het personeel der 
bibliotheek enigszins te verbeteren. Zoals in het vorig verslag is vermeld 
ontving het personeel in 1956 een tijdelijke verhoging van 3 %, betrekking 
hebbende op het jaar 1956. Deze verhoging werd toegekend in de stt'llige 
verwachting, dat het gemeentebestuur de aldus ontstane extra uitgave zou 
vergoeden in de vorm ener subsidieverhoging. Aangezien het gemeente
bestuur hieromtrent tot dusver geen beslissing heeft genomen hebben wij 
gemeend, de toeslag van 3 % in 1957 voorshands achterwege te moeten laten. 
Ret is zeer te hopen dat de beslissing ten stadhuize gunstig voor de Ver
eniging zal uitvallen, aangezien het personeel op de bedoelde verhoging, 
die achter blijft bij hetgeen aan het overheidspersoneel is toegekend, zeker 
aanspraak mag maken. Nu het uitgebreide boekenonderzoek, dat van ge
meentewege werd verricht, inmiddels tot afsluiting is gekomen, mag worden 
verwacht dat de gemeente Amsterdam thans overtuigd is van de onmogelijk
heid, de bedoelde salarisverhoging ten laste van de kas der Vereniging 
te brengen. 

Publicaties vanwege de Vereniging hadden in het verslagjaar niet plaats, 
doordien de in uitzicht gestelde studie van Prof. van Dillen over het oudste 
aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Com
pagnie niet van de pers kwam. Aan het eind des jaars was de copie geheel 
gezet, met uitzondering van het register. Verschijning in 1958 is derhalve 
zeker. De financiering dezer publicatie, die als nr. 14 in onze serie "Werken" 
het licht zal zien, levert gelukkig geen moeilijkheid meer op, aangezien de 
Directie van de Nederlandsche Randel-Maatschappij te Amsterdam de 
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toezegging deed, het nadelig saldo te zuBen dekken tot een maximum van 
f 4.000. Het behoeft geen betoog, dat het Bestuur ten zeerste erkentelijk is 
voor dit hernieuwde bewijs van belangsteBing van . de zijde der Neder
landsche Handel-Maatschappij voor de economische geschiedenis van 
Nederland in het algemeen en de arbeid der . Vereniging in het 
bijzonder. 

De vraag, of in verband met het gereed komen van de publicatie van 
Prof. van Dillen de verschijning van het 27e Economisch-historisch Jaar
boek tot 1959 dient te worden uitgesteld, hebben wij ontkennend beant
woord, zulks vooral met het oog op het feit, dat de Rijksbegroting voor 
1958 op een subsidie van ten hoogste f 4.000 voor dit doel reeds heeft ge
rekend. Bovenelien zou voor de auteurs der verschillende bijdragen een 
verder uitstel minder welkom zijn te achten. Behoudens onvoorziene om
standigheden zal derhalve het eerstvolgende jaarboek overeenkomstig de 
vroegere bedoeling hetzij nog in 1958 hetzij begin 1959 het licht zien. 

Prof. Posthumus werkte geregeld voort aan zijn studie over de uitvoer 
van Amsterdam over de jaren 1543-1545. De afwerking ondervindt ver
traging doordat de verwerking van het omvangrijke statistische materiaal 
zeer tijdrovend blijkt te zijn. In afwijking van de aanvankelijke opzet zuIlen 
ook de namen van de schippers en de bevrachters worden gepubliceerd. 
Wanneer het werk voor de druk gereed zal komen kan nog niet worden 
vastgesteld. 

Twee maal gedurende het verslagjaar werden de leden en donateurs der 
Vereniging in de gelegenheid gesteld, op bijzondere voorwaarden in het 
bezit te komen van een publicatie op economisch-historisch gebied. De 
Directie van de N.V. D. Jordaan en Zonen's textielfabrieken te Haaksbergen 
stelde het gedenkschrift, dat zij publiceerde ter gelegenheid van het 175-
jarig bestaan dezer ondememing, kosteloos op aanvraag ter beschikking. 
Een zeventigtal leden hebben van deze aanbieding gebruik gemaakt. 
Voorts stelde de Directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij het door G. H. Knap geschreven gedenkboek "Gekroonde 
koopvaart", uitgegeven ter gelegenheid van het l00-jarig bestaan dezer 
rederij, tegen verminderde prijs beschikbaar. Een twintigtal leden hebben 
zich hiervoor opgegeven. 

Het Bestuur stelde een bedrag van f 400 beschikbaar aan de Heer P. C. 
Korteweg te Bennebroek als financiele steun voor zijn in 1957 verschenen 
boekwerk ,,300 jaar postmerken van Nederland, 1570-1870". Dit bedrag, 
dat reeds in 1950 was toegezegd, werd geput uit het studiefonds, dat der
halve na verscheidene jaren van werkloosheid weder actief is geworden. 
Het schijnt gewenst te dezer plaatse de aandacht te vestigen op dit in 1945 
opgerichte stueliefonds, dat ten doel heeft aan de beoefening van de eco
nomische geschiedenis steun te verlenen door het subsidieren van publi
caties op elit terrein of van archiefonderzoek in het buitenland. 

Het Bestuur heeft zich in het afgelopen jaar bezig gehouden met de 
vraag wat zou moeten geschieden met het bij de Vereniging berustende 
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omvangrijke materiaal betreffende de Delftse plateelbakkerij. Dit materiaal, 
vele jaren geleden op kosten van de Vereniging in het Delftse gemeente
archief gecopieerd, was bestemd om door Mevrouw J. M. Dutilh-'s Jacob 
te worden bewerkt tot een academisch proefschrift. Mevrouw Dutilh be
richtte echter in de loop des jaars, dat zij geen gelegenheid kon vinden 
de bewerking voort te zetten. Het Bestuur is doende een nieuwe bewerker 
te vinden, die deze uit economisch-historisch en kunsthistorisch oogpunt 
zo belangrijke materie zal kunnen ter hand nemen. 

De financiele toestand van de Vereniging blijft de voortdurende aandacht 
van het Bestuur opeisen. Dat het jaar 1957 slechts met een klein nadelig 
saldo afsloot was uitsluitend het gevolg van het feit, dat geen publica ties 
op het budget drukten. In 1958, wanneer een nieuw jaarboek zal verschijnen, 
zal het veel moeilijker zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, 
ondanks de verhoging der subsidies van het Rijk en van de gemeente 
Amsterdam. Daarom blijft verhoging der inkomsten geboden. Werd de 
laatste jaren de aandacht veelal uitsluitend gericht op het verwerven van 
donateurs in de bedrijfswereld, in 1957 werden weder pogingen gedaan tot 
het aantrekken van individueIe leden. Gezien het lage niveau van de contri
butie had zulks echter minder een financieel dan een ideeel doel: wij wensen 
zoveel mogelijk belangstellenden uit de kringen van wetenschap en praktijk 
in de arbeid der Vereniging te betrekken. In verband daarmede onderging 
het aantal leden voor het eerst sinds 1950 een stijging; het bedroeg 269 
op 1 januari 1958, tegen 252 op 1 januari 1957. Het getal der donateurs 
bleef 83. Evenals verleden jaar bedroeg het aantal donateurs voor het leven 
11, dat van het publicatiefonds 9. Aangetekend worde hierbij, dat een 
poging om een aantal middelgrote bedrijven te Arnhem en Zwolle, alsmede 
in de omgeving dezer steden, het donateurschap te doen aanvaarden geen 
enkel resultaat opleverde. 

Het Bestuur leed een gevoelig verlies door het overlijden van de heer 
A. W. Wichers Hoeth, die van 1935 af bestuurslid is geweesten bovendien 
als penningmeester gedurende de jaren 1939-1946 lid was van het Dagelijks 
Bestuur. Hij heeft voorts de vereniging aan zich verplicht door te haren 
behoeve excerpten samen te stellen van de in het Amsterdamse gemeente
archief berustende averij grosse-registers, welker betekenis voor de 
handels- en scheepvaartgeschiedenis van de Republiek is gedemonstreerd 
o.a. door de studie van Dr. I. Schaffer in het 26ste Economisch-Historisch 
Jaarboek. 

In de te Amsterdam op 14 juni gehouden algemene ledenvergadering 
werden als nieuwe leden van het Bestuur benoemd de heren Mr. J. A. 
Grothe van Schellach, C. A. Klaasse en A. A. van Sandick. Een be
noeming tot lid van de Raad van Advies ontvingen de heren Prof. Dr. 
H. Baudet, Dr. E. A. B. J. ten Brink, Mr. H. Hardenberg, Mr P. F. J. de 
Kok en Mr. P. Plantenga. De heren J. Goedkoop en Hendrik Muller 
bedankten als lid van dit college. Herbenoemd als lid van het Bestuur 
werden de heren Prof. Dr. J. G. van Dillen, J. W. B. Everts, Mr. W. Cnoop 
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Koopmans, Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, Prof. Dr. T. P. van der Kooy, 
Mr. H. van Riel en Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter. 

Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren G. Doorman 
en Dr. J. F. G. M. de Meyer, werd het Bestuur van zijn financieel beheer 
ged6chargeerd. Tot leden van de kascommissie voor hetjaar 1957 benoemde 
de algemene vergadering de heren Dr. J. F. G. M. de Meyer en Prof. 
Dr. Ir. R. J. Forbes. 
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Het aantal personen, dat in 1957 de bibliotheek bezocht, was vrijwel 
even groot als in het voorafgaande jaar, nl. 914, tegen 928 in 1956. Het 
aantal uitleningen daarentegen liep in het afgelopen jaar aanrnerkelijk terug 
en weI tot 1180, tegen 1374 in 1956. Onder de bezoekers aan de bibliotheek 
waren ook nu weer enige buitenlanders nl. Mejuffrouw I. Hasenberg van 
Duke University, North Carolina, die hier gegevens kwam verzamelen voor 
haar dissertatie over het Nederlandse economische denken in de 1ge eeuw, 
de heer Joao M. Dos Santos Simoes uit Lissabon in verband met een onder
zoek naar hier te lande wonende Armeense kooplieden in de 2e helft der 
17e eeuw, Mr. en Mrs. R. H. van Zwaluwenburg uit Honolulu, die het 
arehief van de Holland Land Company raadpleegden, Professor M. Braure 
van de Universiteit van Bordeaux in verband met een door hem te sehrijven 
geschiedenis van Nederland, en de heer R. T. van Hytven uit Leuven, die 
zich op de hoogte kwam stellen van de nieuwste literatuur op economisch
historisch gebied. Ben groep studenten in de economie aan de Vrije Uni
versiteit bracht in februari een bezoek aan de bibliotheek; een aantalleer
lingen van de Hogere Confectie School bezichtigde in juni, onder leiding 
van een leraar, de eollectie-Van Deventer. 

Het aantal nieuw ingeschreven boeken bedroeg in 1957 509, tegen 526 
in het vorige jaar. Bijzondere vermelding verdient de aanschaffing, uit het 
kortgeleden gestichte boekenfonds, van de verhandeling van Simon Stevin: 
"Vorstelicke bouckhouding op de Italiaensche wyse", uit het jaar 1607. 
Van deze uitgave zijn slechts twee exemplaren bekend. Het andere exem
plaar bevindt zich te Lund in Zweden. Evenals vorige jaren werden ook nu 
weer talrijke gedenkboeken van industriele en handelsondernemingen ver
kregen, grotendeels ten gesehenke, een enkele maal door aankoop. Door 
vele universiteitsbibliotheken in binnen- en buitenland werden dissertaties 
ter beschikking van de bibliotheek gesteld. 

Van de volgende personen en instellingen werden in de loop van 1957 
schenkingen voor de bibliotheek ontvangen: Mevrouw V. R. van Poelgeest
Spatkowa, Mr. H. M. Wertheim, Prof. Dr. P. Hennipman, de heren A. 
Bierens de Haan en C. de Jong, N .V. Uitgevers Mij. Elsevier, de Neder
landsche Bank, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en 
de Handelseconomische Bibliotheek. 

In de tijdsehriftabonnementen kwam in 1957 geen verandering. 
Enige malen werd materiaal beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen. 

Ter gelegenheid van de Textielbeurs van de Federatie van Textiel Grossiers 
Bonden in het RAI-gebouw te Amsterdam van 21 tot 25 januari, werd 
aldaar een kleine tentoonstelling van boeken en platen uit de collectie
Van Deventer ingericht. Aan de R.K. Middenstandsvereniging te Rotterdam 
werden, ten behoeve van een door haar georganiseerde tentoonstelling, 
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een aantal boeken uit dezelfde collectie uitgeleend. Op verzoek van de rector
magnificus werd tijdens de lustrumweek van de Universiteit van Amster
dam van 3 tot 8 juni een kleine tentoonstelling ingericht in de coIlegezaal. 
Deze tentoonstelling werd later verlengd tot 21 juni; de belangstelling van 
de zijde van het publiek was zeer matig. 

De assistente, mejuffrouw Zeeman, hield zich in het verslagjaar voor
namelijk bezig met het catalogiseren van de nieuwe aanwinsten en met 
enige controle-werkzaamheden. De heer Hoppenbrouwers voltooide zijn 
werkzaamheden op de zolder van de Bank van Lening. AI het daar aan
wezige materiaal is nu geordend en op alfabetische lijsten gebracht, waar
door eindelijk een compleet overzicht van hetgeen daar is ondergebracht 
is verkregen. In verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd werd 
door de gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken aan de tewerkstelling van 
de heer Hoppenbrouwers een einde gemaakt. Een woord van waardering 
voor de wijze waarop de heer Hoppenbrouwers zich gedurende de tijd, dat 
hij als hoofdarbeider bij de bibliotheek was te werk gesteld, van zijn taak 
heeft gekweten, is hier zeker op zijn plaats. 

In verband met de gezondheidstoestand van de concierge moest ook 
dit jaar een stoker in tijdelijke dienst worden genomen. 

De werkzaamheden, die de gemeente aan het gebouw der bibliotheek 
liet verrichten, bleven dit jaar beperkt tot het schilderen van de keuken 
en het aanleggen van een riolering van het tuinhuis naar het bibliotheek
gebouw. 

Het bezoek aan het Arehief te 's-Gravenhage was in 1957 geringer dan 
ten vorigen jare. De voomaamste onderzoekingen, die werden verrieht, 
waren ,die van de heren Mr. C. A. Jansen te Apeldoom en H. G. Schudde
beurs te Rotterdam betreffende de onderlinge veeverzekering in Nederland, 
alsmede die van Dr. J. A. P. G. Boot te Hobart [Tasmanie] betreffende 
de Twentse textielindustrie. Hierbij dient te worden aangetekend dat zich 
in de aanvang van 1958 een duidelijke omkeer heeft vertoond; het getal 
en de frequentie der bezoeken was toen belangrijk groter dan gebruikelijk. 
Bedaeht moet overigens worden, dat het Archief zijn diensten voor het 
economiseh-historiseh onderzoek meermalen verleent zonder dat een per
soonlijk bezoek plaats heeft. Diverse studerenden in binnen- en buitenland 
ontvingen op hun verzoek microfilms of fotocopieen van stukken uit het 
archief. 

Niet aileen door het verstrekken van archiefmateriaal werd de beoefening 
der economische gesehiedenis bevorderd; ook door het versehaffen van 
inlichtingen, meestentijds aan buitenlanders, werd dit doel bereikt. In het 
verslagjaar werden onder meer inliehtingen gegeven over de volgende onder
werpen: de waarde van de HoIlandse gulden in de 17e eeuw, de opkomst 
van het entrepotverkeer, maten en gewiehten bij de Oost-Indische Com
pagnie, kinderarbeid in Nederland en litteratuur over het mercantilisme 
in Nederland. Het blijkt, dat deze zijde der werkzaamheden van het Arehief 
een tendens tot toeneming vertoont. 
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De volgende aanwinsten ten behoeve van het Economisch-historisch 
Archief werden in het verslagjaar verkregen: 

1. Archieven van de Amerikaanse Kamer van Koophandel te Amsterdam 
[20 kisten]; geschenk van Jhr. P. J. Six te Amsterdam. 

2. Stukken uit het archief van de N.V. Hudig en Veder, reders, cargadoors 
en expediteurs te Rotterdam, en weI: 
a. boeken en huishoudboeken van J. H. Veder, commissionnair te Rot

terdam, over de jaren 1898-1936. 
b. boeken van J. C. Veder, firmant van de firma Hudig en Veder, over 

de jaren 1898-1901. 
c. boeken van Veder en Fraiser over het jaar 1889. 

3. Archief van het apothekersbedrijf van H. T. de Groot te Amsterdam, 
over de jaren 1887-1942. [geschenk van de heer J. de Groot te Maarn). 

4. Drie boekjes van vader en zoon Theyset, n.1. 
a. Reis- en uitgavenboekje 1757-1782. 
b. Suite de mon journal de voyage en France, september 1782. 
c. Journal de mon voyage d'Altona, mei 1794. 

Deze drie boekjes werden ten geschenke ontvangen van de heer Mr. 
L. Wichers Hoeth te Amsterdam. 

Van het financieel archiefvan het dagblad "Het Vaderland" te's-Graven
hage werd een grote partij jaarverslagen van naamloze vennootschappen 
ontvangen, waarbij ongeveer 500 exemplaren geheel nieuw waren in de 
verzameling jaarverslagen, welke in het Economisch-historisch Archief 
worden bewaard. Voorts werd van Mejuffrouw Dr. E. Zimmermann te 
Marburg door bemiddeling van Prof. J. G. van Dillen een stuk oud 
Silezisch borduurwerk ten geschenke ontvangen. 

Gezien de betrekkelijk geringe omvang der verworven archieven bleef 
genoeg tijd beschikbaar voor het ordenen en inventariseren van de reeds 
aanwezige collecties. Aldus kwam na lange voorbereiding een inventaris 
tot stand van de collectie-Velle; dit is een verzameling van documenten 
op economisch-historisch gebied van de meest uiteenlopende aard, door 
een particulier te Antwerpen bijeengebracht en in 1926 door de Vereniging 
aangekocht [zie Economisch-historisch Jaarboek, dl. 13, bIz. XXXIII]. 
Slechts enkele documenten, welker lezing moeilijkheden opleverde, zijn 
nog buiten inventarisatie gebleven. 

Hoewel de verhuizing van het depot aan de Hilversumsestraat naar het 
gebouwencomplex aan de Prinsestraat eind januari was voltooid, vergde 
het plaatsen en ordenen van de diverse aldaar ondergebrachte archief
collecties nog veel tijd. Aan het eind des jaars was mejuffrouw Van der 
Burg met deze arbeid nog niet gereed gekomen, mede doordat des winters 
op de onverwarmde zolders niet kan worden gewerkt. 

Van 12 tot 21 december werd in het archiefgebouw te 's-Gravenhage een 
tentoonstelling gehouden, die tot doel had het publiek een indruk te geven 
van het belangrijke materiaal, dat de Vereniging onder haar berusting heeft 
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Het bezoek aan de tentoonstelling is niet onbevredigend geweest; ruim 
150 personen hebben de expositie bezocht, waaronder een aantal studenten 
van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam onder leiding 
van Prof. Dr. J. H. van Stuyvenberg. De leden van de afdeling 's-Graven
hage en omstreken van de Nederlandse Vereniging van bedrijfsarchivarissen 
werden desgevraagd in de gelegenheid gesteld de tentoonstelling, die ove
rigens slechts 's ochtends en's middags open was, op een avond te be
zoeken. Ben persconferentie, door de directeur voor de opening gehouden, 
had tot resultaat dat de dagbladen van 's-Gravenhage ruime aandacht 
aan de tentoonstelling hebben gewijd. 

Op verzoek van de Alexander Hamilton Bicentennial Commission te 
New York, die onder auspicien van de Columbia University aldaar de uit
gaaf van Hamilton's briefwisseling beoogt, werden uit het archief van de 
Holland Land Company, dat zich in de Economisch-historische Biblio
theek bevindt, een 27-tal rapporten en brieven van en aan Hamilton ge
microfilmd en aan genoemde commissie verzonden. Ter toelichting diene, 
dat Hamilton gedurende de jaren 1796-1801 juridisch adviseur van de 
Holland Land Company is geweest. Het archiefonderzoek geschiedde 
onder leiding van de directeur door een tweetal candidaten in de econo
rnischewetenschappen, de heren 1. E.Dijkstraen Y. B. de Wit. De commissie, 
die de onkosten volledig heeft vergoed, heeft schriftelijk getuigenis afgelegd 
van haar grote erkentelijkheid voor de medewerking, in dezen van de Ver
eniging ondervonden. 

Op uitnodiging van de Stichting Textielgeschiedenis te Hengelo woonde 
de directeur op 12 september aldaar de onthulling bij van een gedenkplaat, 
ter plaatse aangebracht ter herinnering aan Willem de Clercq, Charles 
de Maere en Thomas Ainsworth, die de grondslagen legden voor een 
nieuwe ontwikkeling van de Twents-Gelderse textielnijverheid .. 
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