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Dit proefschrift is voortgekomen uit een kandidaatsscriptie, handelend ovei de
eerste firmant van het bankiershuis Firma F. van Lanschot en een doktoraalscriptie over de tweede firmant van dit huis te 's-Hertogenbosch. Op uitnodiging
van de tegenwoordige firmanten heb ik mijn studie over het onderwerp voortgezet
en uitgewerkt tot een academische dissertatie onder leiding van prof. dr. P. H.
Winkelman.
De geschiedenis van het huis Van Lanschot wordt behandeld vanaf het
stichtingsjaar 1737 tot het einde van de onderneming onder firma in 1901. In
dit jaar werd een andere ondememingsvorm gekozen, namelijk de commanditaire
vennootschap onder de naam F. van Lanschot. Bestudering van de lotgevallen van
het huis in de twintigste eeuw is overwogen, doch moest vooralsnog achterwege
blijven. De dokumenten over de periode 1901 tot 1940 verkeren in nagenoeg
ongeordende toestand.
Bij het onderzoek der achivalia over het tijdvak 1737 tot 1901 heb ik in
eerste instantie gebruik gemaakt van een voorlopige inventaris, die omstreeks
twintig jaar geleden is samengesteld door drs J. A. ten Cate, chartermeester aan
het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. Tijdens het onderzoek is mij gebleken dat
een nadere specifikatie der dokumenten gewenst was. Ik heb van de gelegenheid
gebruik gemaakt een dubbele indicering aan te brengen. Ten eerste een ononderbroken oplopende nummering van alle folianten en losbladige dokumenten
die tot de inventaris behoren. Binnen dit totaal kunnen deelarchieven onderscheiden worden, die ieder een afzonderlijke nummering hebben gekregen. De tweede
en de derde firmant hebben namelijk in respectievelijk 1767 en 1799 de boekhoudkundige periode van hun voorganger afgesloten en nieuwe boeken in gebruik
genomen. Augustinus Comelis van Lanschot, de vierde firmant heeft in 1851
de voorbeelden niet nagevolgd. Zijn administratie werd opgenomen in de voorhanden folianten van zijn voorganger.
Naarmate het bedrijfshistorisch onderzoek vorderde, werd het mij duidelijk
dat ook een persoonsbeschrijving van de diverse firmanten buiten firma-verband
noodzakelijk was om hun levensgang en hun betekenis volledig tot hun recht te
doen komen. Deze overweging heeft geleid tot een afwisselende behandeling van
respectievelijk het geslacht Van Lanschot in een bepaald tijdvak, inbegrepen het
optreden van leden der familie in het openbare leven buiten het beperkte kader
van de geschiedenis der firma en daarop aansluitend de eigenlijke bedrijfsgeschiedenis in dezelfde periode in het volgende hoofdstuk. De beschrijving van
de familie Van Lanschot overschrijdt enigszins de temporale begrenzing die in
acht genomen is tegenover de Firma F. van Lanschot. Voor de familiegeschiedenis ben ik teruggegaan tot vóór 1737, terwijl de twintigste eeuwse personalia beknopt zijn vernoemd. In enkele opzichten zijn de gegevens doorgetrokken tot
heden. Bij de studie van de dokumenten betreffende het geslacht Van Lanschot,
afkomstig van het kasteel Maurick te Vught, stond mij een inventaris ten dienste
samengesteld door drs. J. A. ten Cate. De familiepapieren die bewaard zijn in
huize Zwijnsbergen te Helvoirt heb ik zelf geordend en in een aparte inventaris
beschreven. Bovendien heeft de heer L. H. M. van Lanschot te Nijmegen
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familiepapieren in zijn bezit ter bestudering afgestaan. Hiervoor betuig ik hem
mijn erkentelijkheid. Ten tijde dat de tekst van dit boek voltooid was, verscheen
in jaargang 58 (1972) van de vereniging „Het Nederlands Patriciaat" de genealogie van de zundertse tak van het geslacht Van Lanschot. Het was mij niet
mogelijk mededelingen uit deze publikatie in tekst en notenapparaat te benutten.
De firmanten Van Lanschot betuig ik dank voor de opdracht die zij mij gegeven hebben de geschiedenis van hun firma te schrijven. Zij hebben mijn positie als wetenschappelijk scribent onbeperkt gerespecteerd. Zij vergunden mij
volledige vrijheid van handelen. Ik draag zelf uitsluitend de verantwoordelijkheid
voor wat ik heb geschreven.
De beambten der diverse rijks-, provinciale- en gemeente-archieven zijn mij
steeds behulpzaam geweest bij het verzamelen en bewerken van documentatie.
Ik betuig mijn erkentelijkheid aan de Stichting Zuidelijk Historisch Contact,
die deze studie in haar Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederhnd heeft willen opnemen. Belangstelling die mij van de zijde van medewerkers der Firma F. van Lanschot ten deel viel, heeft mij gestimuleerd in mijn
arbeid. Mijn bijzondere dank gaat uit naar enige van deze employés, die een bijdrage hebben geleverd in de tot standkoming van het manuscript. Ik veroorloof
mij hierbij met name mevrouw G. Bast-Meijjer te vermelden, die met bekwaamheid de tekst heeft getypt
F. G. G. Govers
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migratie naai 's-Hertogenbosch en het geslacht Van Lanschot 3; C. van
Lanschot sedert 1737 meester van het kiamersgilde te 's-Hertogenbosch 4;
het pand De Gulden Ketel aan de Markt te 's-Hertogenbosch 4; het gezin
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Nalatenschap echtpaar Van Lanschot-Van den Hove 1762.
Korrespondentie С. van Lanschot 1775.
Stukken betreffende nalatenschap F. A. A. van Lanschot 1792-1852.
Nalatenschap echtpaar Van Lanschot-Potteis 1789-1838.
Stukken betreffende het echtpaar A. J. A. van Lanschot-Fuchs 18661886.
Stukken betreffende Catharina Christina Potters 1786-1833.
Stukken betreffende het echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1889.
Testamenten van F. A. A. van Lanschot en zijn echtgenote 1809,
1835, 1851.
Afschriften testament Godefridus van Lanschot 1886.
Stukken betreffende geslacht Van Berckel en Potters 1758-1898.
Huwelijkse voorwaarden echtpaar mr. W . M . van Lanschot-Van
Meeuwen 1896.
Rente Boek A. C. van Lanschot, A.
Rente Boek Godefridus van Lanschot dl. I, 1772-1784.
Rente Boek Godefridus van Lanschot dl. II, 1784-1799.
Rente Boek F. A. A. van Lanschot dl. I, 1811-1851.
Rente Boek F. A. A. van Lanschot dl. II, 1811-1851.
Stukken betreffende giften door H . J. van Lanschot 1871-1888.
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169 A
170
173
173 A
176
177
178
178 A
180
180 A
181
182
184
187
188
188 В
188 С
188 D
191
197
198
209 A
217

226

228
230 A

230 В
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Stukken betreffende „Van Lanschot Stichting", ingekomen bij A. W.
J. van Lanschot 1915-1918.
Korrespondentie betreffende giften door echtpaar H. J. van LanschotVan der Kun 1856-1887.
Stukken betreffende overlijden en uitvaart mr. H. Oomen 1815.
Korrespondentie E. Oomen-Ingen-Housz 1792-1837.
Binnengekomen korrespondentie bij F. A. A. en A . C . van Lanschot
1803-1868.
Bij mr. H. Oomen binnengekomen korrespondentie 1799-1802.
Stukken betreffende mevrouw A. C. van Lanschot-Oomen 1835-1874.
Stukken betreffende geslacht Ingen-Housz.
Stukken betreffende gebroeders mr. F. A. J., A. J. A. en G. L. H. van
Lanschot 1834-1886.
Stukken betreffende het echtpaar A. J. A. van Lanschot-Fuchs 18661886.
Stukken betreffende echtpaar Oomen-Rops 1783-1821.
Stukken betreffende benoeming van mr. H . F . M , van Lanschot tot
burgemeester van 's-Hertogenbosch 1880.
Akten van patent ten name van mr. H. Oomen 1806-1808.
Stukken betreffende A. W. J. van Lanschot, burgemeester van Vught,
1910-1923.
Stukken betreffende verkiezing A. J. A. van Lanschot tot lid gemeen
teraad 's-Hertogenbosch 1888.
Stukken betreffende huwelijk mr. W. M. van Lanschot met L. J. R.
van Meeuwen 1896.
Stukken betreffende installatie A. W. J. van Lanschot tot burge
meester van Vught 1899.
Stukken betreffende Maurick en Muyserick te Vught en Ruwenberg
te St. Michielsgestel 1802-1916.
Stukken betreffende verkiezingen voor gemeenteraad 's-Hertogen
bosch en Provinciale Staten van Noord-Brabant 1868-1906.
Stukken betreffende de viering van de bruiloft mr. W. M. van Lan
schot en L. J. R. van Meeuwen 1896.
Aantekeningen betreffende historie van Maurick te Vught 1885-1906.
Notities betreffende bezittingen geslacht Van Lanschot 1860-1863.
Stukken betreffende verblijf A. W. J. van Lanschot te Osnabrück
(1886-1887), Londen (1887-1888), Bordeaux (1888-1890) en 's-Hertogenbosch (1890-1892).
Stukken betreffende nalatenschap Godefridus, H. J. en Theodora van
Lanschot, weduwe A. C. van Lanschot-Oomen en weduwe mr. F.
A. J. van Lanschot-Fuchs 1886-1915.
Stukken betreffende „Van Lanschot Stichting" 1894-1945.
Stukken betreffende F. A. A. van Lanschot als thesaurier van de
kommissie tot verzachting van het lot der slachtoffers van de overstromingen in Noord-Brabant 1834.
Stukken betreffende F. A. A. van Lanschot als thesaurier van de
kommissie tot verzachting van het lot der slachtoffers van de over
stromingen in Noord-Brabant 1834.
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235
236
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241
243
244
247 В
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254

Stukken betreffende begrafenis J. С A. van Lanschot 1859-1860.
Stukken betreffende echtpaar G. L. H . van Lanschot-Van Baerle
1835-1907.
Stukken betreffende A. J. A. van Lanschot 1881-1908.
Genealogische aantekeningen betreffende geslacht Van Lanschot
door onder andere mr. W . M. van Lanschot 1895-1965.
Stukken betreffende echtpaar G. L. H . van Lanschot-Van Baerle
1835-1907.
Stukken betreffende overlijden mr. F. A. J. van Lanschot te Rome
1903.
Stukken betreffende openbare verkoop kasteel Maurick te Vught
1884.
Stukken betreffende G. A. W . van Lanschot 1895-1933.
Stukken betreffende G. A. W . van Lanschot 1886-1935.
Stukken betreffende overlijden weduwe mr. F. A. J. van LanschotFuchs 1914.
Deklaratie begrafenis Gerardus van Lanschot 1827.
Stukken betreffende voogdijschap over Maria Helena Oomen 1817.
Korrespondentie echtpaar A . C . van Lanschot-Oomen 1840-1874.
Stukken betreffende lidmaatschap van de raad der gemeente 's-Hertogenbosch van A. J. A. van Lanschot 1888-1909.

Documentenhezit Huize Zwijnsbergen, Helvoirt
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille

Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Portefeuille
Collectie L.

C. van Lanschot 1711-1789.
G. van Lanschot 1793-1886.
A . C . van Lanschot 1794-1874.
H . J. van Lanschot 1797-1887.
mr. F. A. J. van Lanschot 1833-1903.
A. J. A. van Lanschot 1834-1919.
G. L. H . van Lanschot 1835-1907.
mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
mr. F. J. van Lanschot 1875-1948.
geslacht Van Lanschot te Antwerpen.
geslacht Fuchs „Stamboom Fuchs opgemaakt door E.
Moes, directeur van 's Rijks Prenten-Kabinet te Amster
dam anno 1910".
geslacht Ingen-Housz 1730-1799.
geslacht Oomen.
geslacht Van Rijckevorsel.
geslacht Van Tomputte.
Maurick.
Zegenwerp.
H . M. van Lanschot, Genealogie van het geslacht Kraemer, manuscript.
K.B. de dato 18-10-1880.
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Historisch archief firma F. van Lanschot, 's-Hertogenhosch
1717-1907
Comelis van Lanschot 1737-1767
Groot Clat- of Winkelboek, 1739-1767, nr. 1-12
Groot Schuld Boek, 1755-1768, nr. 13
Klein Schuld Boek, 1737-1754, nr. 14
1759-1767, nr. 15-16
Ontfang Boek, 1737-1765, nr. 17-19
Godefridns van Lanschot 1767-1799
Groot Clat- of Winkelboek, 1767-1799, nr. 1(20)-19(38)
Groot Schuld Boek, 1767-1799, nr. 20(39)-25(44)
Klein Schuld Boek, 1767-1792, nr. 26(45)-32(51)
1798-1799, nr. 33(52)
Ontfang Boek, 1767-1797, nr. 34(53)-39(58)
Overzicht van de leveranties door V.O.C, en anderen aan G. en F.
van Lanschot, 1787-1803, nr. 40(59)
1793-1795, nr. 41(60)
Franciscus van Lanschot 1799-1851 en
Augustinus Comelis van Lanschot 1851-1874
Groot Clat- of Winkelboek, 1799-1831, nr. I(61)-51(lll)
Goederenjournaal, 1831-1834, nr. 52(112)-55(115)
1836-1855, nr. 56(116)-67( 127)
Wisseljoumaal, 1831-1851, nr. 68(128)-83(143)
1853-1856, nr. 84(144)-86(146)
Groot Schuld Boek, 1799-1838, nr. 87(147)92(152)
Klein Schuld Boek, 1799-1844, nr. 93(153)-103(163)
Rekening-Courantboek, 1814-1854, nr. 194(164)-117(177)
Ontfang Boek, 1798-1826, nr. 118(178)-125(185)
1829-1832, nr. 126(186)
1840-1849, nr. 127(187)
Overzicht van de inkopen op veilingen, 1805-1880, nr. 128(188)
Wisselboek, nr. 129(189)
Wisselregister, 1825-1828, nr. 130(190)
Tabakboek, 1829-1836, nr. 131(191)-132(192)
Textielboek, 1824-1835, nr. 133(193)-! 34(194)
Godefridus Luclovictis Hubertus van Lanschot 1874-1907
Balansboek, 1875-1900, nr. 135(195)-137(197)
Losbladige dokumenten
6. Specimina van handtekeningen, ontvangen bij firma F. van
Lanschot 1792-1836.
13. Openstaande posten groot- en kleinhandel F. van Lanschot
1803-1823.
20. Akten van patent ten name van respectievelijk F. Α. Α., Α. С.
en Godefridus van Lanschot 1806-1856.
24. In- en verkoop tabak en voorraadstaten tabak 1828-1839.
31. Stukken betreffende Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen
1823-1839 en Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 18391848.
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32 Stukken betreffende firma F van Lanschot 1851 1874
33. Stukken betreffende firmanten en firma F. van Lanschot 18741890.
40. Handtekeningenkaarten firma F van Lanschot 1859-1954.

Algemeen Rijfaarchief, 's-Gravenhage
Staten Generaal voor 1795
Lias Reqesten 1786, nr 7970-7971.
Loketkas Peelland, nr 12557.
Patriottische Vaderlandsche Sociëteit te 's Hertogenbosch 1786-1787,
nr 12653, 12656, 12657, 12659, 12663, 12664.
Staatssecretane onder Lodewtjk Napoleon
Originele Koninklijke Decreten en Besluiten, nr. 87.
Archief van Ftnancten 1795-1813
Minuut-Notulen, nr.-^OO
Ingekomen stukken, nr 688
Archief Staatssecretane
Stukken betreffende Vergadering van Notabelen, ter goedkeuring
Ontwerp Grondwet 1814, nr 6054-6056, 6540
Minútele Koninklijke Besluiten, nr 153, 266, 1854, 1895, 2756.
Kabinet des Kontngs
Minútele Koninklijke Besluiten, nr 27, 40, 391.
Binnenlandse Zaken, Negende afdeling, Nationale Nijverheid
Verbaal van de Administrateur 1841, nr 493.

Rijksarchief in Noord-Brahant, 's-Hertogenbosch
Collectie Doop-, Trouw en Begraafboéken
Loon op Zand, nr 5, 6, 7, 14.
Rijsbergen, nr 3.
Vught, nr. 12.
Ondertrouwboek van het Stadhuis van Bamis tot Bamis 1737.
Register van verkochte doodskisten 1782-1806, nr 910.
Secretariële Protokollen van de stad 's Hertogenbosch
nr 1741, 1746, 1750, 1769, 1772, 1792
Archief Leen- en Toïkamer
Register van Resoluben van Rentmeester-Generaal en Leen en Toïkamer, nr 32, 36, 38, 40.
Rechterlijke Archieven
Loon op Zand, nr 93 94.
Notartele Archieven
Notarissen met standplaats 's-Hertogenbosch, nr. 3103, 3116, 3158,
3160, 3162, 3165, 3170, 3171, 3173, 3179, 3185, 3332, 3349, 3396,
3397, 3398, 3406, 3408, 3495, 3924, 3927, 3930, 3951.
Notanssen met standplaats Oirschot, nr. 5189
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Archief Rechtbank van Koophandel
Register van ingekomen en uitgegane missieven 1811-1816, nr. 0.
Algemene Zaken 1811-1838, nr. 1-2.
Zaken van contentieuse rechtspraak, nr. 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20.
Griffiezaken, register van inschrijving op de rol, nr. 42-44.
Archief der Gewestelijke Besturen
Archief van de Centrale Administratie van de veroverde landen van
Holland te 's-Hertogenbosch 1795, nr. 1.
Archief der Provinciale Griffie
Registers van resolutiën 1814-1850, nr. 3703-3706, 3734.
Presentie-Registers der Statenleden, nr. 3755.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1814-1850, nr. 39633964.
Collectie Martini
Stukken verzameld door Jhr. Antoni Martini van Geffen, nr. 119.

Rijfaarchief Antwer-pen, Antwerpen
Notariële

Archieven
nr. 209, akte nr. 40.
nr. 221, akte nr. 24.
Schefenregtster
nr. 1301.

Rijksarchief in Limburg, Maastricht
Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken
Overlijdensregisters Venlo, nr. 975, 1684-1734.

Gemeente-archief 's-Hertogenbosch
Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken
's-Hertogenbosch, nr. 23, 24, 25, 189, 190, 272, 273.
Vught, nr. 12.
Magistraatsarchief
Resolutiën van de Stads Regeering, nr. A 117, A 122, A 132, A 150,
A 167, A 170.
Resolutiën van Heeren Scheepenen Beginnende met Januarij 1736,
nr. A 187.
Namen der Meesters die in het Cramers Gilde geadmitteerd zijn,
nr. A 434, A 486, A 487.
Gilden der Ambachten en Kamers van Rhetorica, nr. A 473.
Bijzondere Verzamelingen van Stukken van allerlei aard, nr. A 499.
Collectanea van pensionaris mr. Antony van Heum; van de vroegste
tijden tot het jaar 1746. 6 din, nr. A 565.
Verbaal van den Maire juli-december 1810.
Ing. St. 1810, 15 Blœimaand nr. 3.
Ing. St. 1813, tweede kwartaal.
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Diversen (ongeordend) 4 mei 1813.
Notulen van de gemeenteraad 1839, 1840, 1841, 1851, 1855.
Bijlagen notulen gemeenteraad, vierde kwartaal 1839 en eerste
kwartaal 1840.
Journaal van uitgegeven patenten door of op last van het gemeentebestuur der stad Den Bosch in 1806, 1808, 1810.
Contributions des patents de l'an 1813.
Poirterboek nr. 2, nr. 8086.
Knipsel-Archief
Kiesrecht-Verkiezingen, portefeuille nr. 324.

Gemeente-archief .Antwerpen
Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken
nr. 208, 1734-1780.
nr. 300, 1779-1797.
Overlijden 1841, akte nr. 1150.
Tafel <ier Poorterboeken
dl. IX 1701-92: M-Z.
Schepenregisters
nr. 1230, 1232, 1287, 4121.
Officieel Wijkboek
2de reeks nr. 8, nr. PK 2311.
Notariële Archieven
nr. 4121, akte nr. 76.

Gemeente-archief Rotterdam
Notariële

Archieven
Protokol 3357, notaris I. Valeton, akte nr. 389.

Gemeente-archief Venlo
Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken
Doopboek D. 1680-1686.
Liber Baptismale Parochiae Sancii Martini 1701-1712.
Trouwregister H. 1687-1719, nr. 2.
Trouwregister H. 1720-1745, nr. 3.

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch
33 A 89

HS IB 17
HS C l 5 9 A + B

Recensies, correcties en aanvullingen op Jhr. mr.
A. F. O. van Sasse van IJsselt, De voorname huizen
en gebouwen van 's-Hertogenbosch 1911-1914, 3 din.
Handschrift Palier, verzameling van handtekeningen.
J. H. van Heum, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch, 2 din.

XXVII

HS D70
HS 203

HS 450A
Map ІП-23
Map X C4

91B

Verschillende aantekeningen over de vier Schutte
rijen, welke men oudtijds te 's-Hertogenbosch had.
Alfabetische lijst van hen, die ambtenaren waren in
de Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch vanaf 17461815.
Album voor bezoekers en bokaaldrinkers op de Hui
ze Zegenwerp bij St. M. Gestel.
Geslacht Van Rijckevorsel.
P. J. van der Does de Bije, Catalogus van het ar
chief der Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te
's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1874.
Geslacht Van Lanschot.

Historisch archief van De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Algemeen dossier agentschap te 's-Hertogenbosch.
Dossier A. J. A. van Lanschot, 16 juli 1864, 1 december 1864,
3 april 1909.
Dossier plaatsvervangend agent J. C. A. Hezenmans.
Dossier mr. W. M. van Lanschot, 20 oktober 1909.
Dossier plaatsvervangend agent te 's-Hertogenbosch, 5, 6, 12 en 14
december 1907.

Archief der Godshuizen, 's-Hertogenbosch
nr. 12, 13, 15, 22, 23. Voorin.
Legger der Heeren Armenverzorgers
493.

binnen 's-Hertogenbosch, nr.

Provinciaal archief C.S.S.R., Amsterdam
Inventarium Collegii C.S.S.R.
Buscoducensis: Inventaris der Kerk en Sacrisdj, hoofdstuk I, nr. 12,
p. 4.
Kronyken
van het klooster der EE.PP. Redemptoristen te
's-Hertogenbosch, dl. I, p. 270, 30 maart 1873.
Codex Praecipuorum Benefactorum Collegii C.S.S.R. Buscoducensis,
nr. 9, p. 5.

Archief Paleis van Justitie, 's-Hertogenbosch
Notariële
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Archieven
Notaris V. F. J. J. van de Mortel te 's-Hertogenbosch, akte de dato
3 augustus 1871.
Notaris V. F. J. J. van de Mortel te 's-Hertogenbosch, akte de dato
4 oktober 1873.
Notaris mr. H. F. C. Rits te 's-Hertogenbosch, akte de dato 14 maart
1901.
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XLI

HOOFDSTUK I

HET GESLACHT VAN LANSCHOT IN DE
ACHTTIENDE EEUW

§ 1. Cornells van Lanschot 1711-1767i
Zundert, vooral bekend om het verblijf van Vincent van Gogh,2
is het verst achterhaalbare beginstation van het geslacht Van Lanschot. Leden van dit geslacht zullen zich vanuit Zundert via Rijsbergen en Loon op Zand in 's-Hertogenbosch vestigen en in deze
stad hun geluk als handelaren beproeven.
Cornelius Comelis van Lanschot, zoon van Comelis Paulus van
Lanschot, vorster te Zundert, is met zijn eerste vrouw Paulina
Junckers woonachtig te Rijsbergen, een vlek even boven Zundert. s
Hier werd op 4 maart 1682 hun zoon Adrianus Franciscus geboren,
die zijn geboorteplaats ruim twintig jaar later verliet.4 Op 19 juli
1705 trad hij in het huwelijk met Elisabeth van den Hove te Loon
op Zand 8 en was aldaar werkzaam als brouwer' in het pand Het
Gekroonde Hart. 7 Nog geen vijftig jaar oud, werd hij op 15 oktober
1731 te Loon op Zand begraven.8 Zijn echtgenote bleef met haar
') Ten tijde dat de tekst van dit boek gereedkwam, verscheen in Het Nederlands
Patriciaat, jrg. LVIII (1972), blz. 160-182 de genealogie van de Zundertse tak
Van Lanschot. Dit materiaal hier te herhalen lijkt overbodig.
!
) G. J. A. Manders, Geboorte- Akte en Doopceel van het Van Gogh-monument
te Zundert (Zundert 1964). Het Van Gogh-monument te Zundert (1964) is een
schepping van Ossip Zadkine en door de Firma F. van Lanschot aan de gemeente
Zundert geschonken.
') J. A. ten Cate, Cfcristiaen Jan Massone te Zundert en zijn afkomélingen in ntanr
nelijke lijn, in De Brabantse Leeuw, jrg. XIII (1964), blz. 172.
Voor verklaring van het ambt van vorster raadplege men: J. W. A. Gommers,
Beschrijving van Rijsbergen (Den Bosch 1909), blz. 78.
*) R.A.B., Col. D.T.B. Rijsbergen, nr. 3.
5
) t.a.p., Loon op Zand, nr. 5.
·) Doe. Zw., Portefeuille С van Lanschot 1711-1789.
') R.A.B., Rechterlijk Archief Loon op Zand, nr. 93, f. 21 e.v.
e
) R.A.B., Col. D.T.B. Loon op Zand, nr. 14.
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kinderen Het Gekroonde Hart bewonen en hertrouwt een jaar
later. ·
Cornells van Lanschot, op 3 oktober 1711 te Loon op Zand ge
doopt, 1 0 verlaat — evenals zijn oudere broer Lambertus 11 — enkele
jaren na de dood van zijn vader Loon op Zand. Hiermee houdt niet
temin iedere overeenkomst op. Lambertus verkiest het beroep van
brouwer, door zijn vader en andere familieleden uitgeoefend en
vestigde zich in Waalwijk.12 Cornells sloeg een geheel andere weg
in. De personen die hierop invloed bij hem uitoefenen en hem de
mogelijkheden tonen, zijn niet bekend; evenmin bij wie en waar hij
de opleiding ontvangt voor het beroep dat hij verkoos.
In 1737 treffen wij hem aan te 's-Hertogenbosch, waar hij op 15
juni in ondertrouw gaat met Henrica Cecilia Henrici, 13 waarna hij
op 23 juni te Venlo met haar in het huwelijk treedt. 14 Zijn vrouw
is gedoopt te Venlo op 23 november 1708 als de dochter van Henricus Henrici en Godefrida van Cousvelt,15 op 19 juni 1706 te Venlo
gehuwd.1β Comelis van Lanschot heeft zijn schoonvader niet ge
kend: Henricus Henrici, als zoon van Johannes Henrici en Henrica
Weijmans te Venlo op 3 december 1682 geboren,17 overlijdt op 15
oktober 1720 aldaar. 18 Onzekerheid bestaat over tijdstip van ge
boorte van zijn schoonmoeder, aangegeven te Venlo op 29 april 1681
als dochter van Godefridus van Cousvelt en Catharina Ketels.1β
Comelis van Lanschot werd op 19 juli 1767 geadmitteerd als

·) t.a.p., nr. 7.
'·) t.a.p., nr. 6.
" ) t.a.p., nr. 5; Prov. Gen., Geslacht van Lanschot, nr. 91 B.
1г
) R.A.B., Rechterlijk Archief Loon op Zand, nr. 94, f. 128.
1
') R.A.B., Ondertrouwboek van het Stadhuis te 's-Hertogenhosch van Bamis tot
Bamis 1737.
·«) G.A.V., Trouwregister H 1720-1745, nr. 3.
") G.A.V., Liber Baptismale Parochiae Sancii Martini 1701-1712, f. 156.
" ) G.A.V., Trouwregister H 1687-1719, nr. 2.
») G.A.V., Doopboek D 1680-1686.
le
) R.A.L., Overlijdensregisters Venlo 1684-1734, nr. 795.
" ) G.A.V., Doopboek D 1680-1686. De doopdatum van Godefrida van Cousvelt is
ontleend aan een aantekening van wijlen Hubert Michels, in leven gemeente
archivaris van de stad Venlo; in het doopregister staat abusievelijk vermeld Gode
fridus.
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poorter van de stad 's-Hertogenbosch.20 Zijn vrouw wordt niet aangetekend als nieuwe inwoonster. In de poorterboeken vindt namelijk
alleen notitie plaats van de pater familias.21 Hierdoor is het niet
mogelijk zich een exakt beeld te vormen van het aantal personen,
dat gedurende een bepaalde periode 's-Hertogenbosch binnenkomt.
Gedurende bijvoorbeeld de periode 1742-1800 bedraagt het aantal
ingeschreven poorters — dus zonder vrouw en kinderen —, 1575 in
totaal. Vanuit de Meierij trokken 375 personen naar de stad. Dit is
om en nabij 25%. Ongeveer 30% van het totaal aan binnengekomen
personen was afkomstig uit de Republiek der Verenigde Nederlanden, waarvan het merendeel uit Holland, waar door de verminderde
werkgelegenheid armoede heerste. Uit Limburg kwam 8%, onder
meer 12 inschrijvingen uit Venlo en uit het Roomse Rijk 14%.22
Het inwoneraantal der stad 's-Hertogenbosch blijft in de tweede helft
van de achttiende eeuw nagenoeg gelijk. In 1747 telde de stad
12.574 en in 1796 12.627 inwoners.23 Tussen deze twee data raamt
Hermans het inwoneraantal voor de jaren 1783 en 1784 op respectievelijk 11.856 en 11.928. In de eerste helft van de negentiende
eeuw is er een stijging geweest van 13.156 in 1805 naar 19.013 in
het jaar 1840.24
De keuze van 's-Hertogenbosch verdient de aandacht, gezien in
het licht van de traditie van het geslacht. De Van Lanschots oriënteerden zich namelijk van oudsher op West-Brabant, langs de handelsroute Breda—Antwerpen. Met name in Zundert, Rijsbergen, Essen, Breda, Halsteren, Bergen op Zoom, Loenhout en verder in Antwerpen treft men Van Lanschots aan.2S Een oom van Cornells, de
M

) G.A.H., Resolutiën van Heeten Scheepenen Beginnende met Januari] 1736, nr.
A-187.
*') G.A.H., Poirterboek nr. 2; Collectie Aanwinsten nr. 8086.
и
) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse
Tijd 1794-1814, bijdrage tot de kennis van sociaal-economische structuur (Nijmegen
1955), blz. 8.
Μ
) St. Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meiëry
van 's-Hertogenbosch (Nijmegen 1803), blz. 125 en 246.
") C. R. Hermans, Hulpmiddelen tot nasporing der oude bevolking in de Provincie
Noord-Braband, in Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek
en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband, dl. II (Den Bosch 1845),
blz. 82 en 84.
") Ten Cate, t.a.p., blz. 148-152, 168-175, 177-182.
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in 1679 te Rijsbergen geboren Cornells van Lanschot2' werd in 1708
geadmitteerd als poorter van de stad Antwerpen27 en is een der Cornelissen van Lanschot, die aldaar tijdens de eerste jaren der achttiende eeuw kinderen ten doop hield.28 Johannes Comelis van Lanschot wordt in 1672 poorter van Breda en geldt als de stamvader
der Bredase Van Lanschots.29 Adrianus Franciscus verlaat WestBrabant en vestigt zich in Loon op Zand. Zijn twee zoons continueren de aldus verkregen band met Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. De oudste zoon oefent in 1737 te Waalwijk het vaderlijke
beroep uit. Cornelis van Lanschot begint in dit jaar te 's-Hertogenbosch een klein- en groothandel in koloniale waren. De eerste inkopen zijn op 22 juli 1737 gedateerd.30
Volgens de reglementen van het Kramers- en Tingietersgilde van
's-Hertogenbosch mag niemand als meester worden toegelaten die
geen poorter van de stad is.31 In dit jaar 1737, derhalve ná 19 juli,
wordt Cornelis van Lanschot als meester geadmitteerd,32 na tevens
de aan de toelating verbonden betaling van 18 guldens te hebben
voldaan.33 Tot het gilde behoren winkeliers in textiel, kruidenierswaren en koek. Voorts degenen die boter, kaas en spek verkopen en
honing, was, olie, zeep, vetwaren en kaarsen. De drogisten in de
stad zijn ook tot dit gilde te rekenen, evenals de handelaren en détail
— „met het pond" — in tin en lood.34
Waar Comelis van Lanschot gedurende de eerste jaren van zijn
huwelijk en de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheden heeft
gewoond binnen 's-Hertogenbosch, was niet te achterhalen. Bij onderhandse akte van 4 februari 1744 huurt hij het pand De Gulden
Ketel aan de Markt met kelder en pakhuis, dat uitkomt in de Kerkstraat. Het kontrakt geldt voor de periode van zes jaren en gaat in op
»») T e n Cate, ί.α,ρ., biz. 177.
" ) G.A.A., Tafel der Poorterboeken, dl. I X , 1701-92, 2: M-Z.
2e
) T e n Cate, t.a.p., blz. 177.
*») t.a.p., blz. 172.
"») H.A.F.V.L., O.B. 1737-1744, n r . 17.
" ) G . A . H . , n t . A . 565, f. 1075 en 1075 verso.
si
) G . A . H . , N a m e n d e r Meesters die in h e t Cramers Gilde geadmitteerd zijn, n r .
A. 4 8 6 .
M
) G . A . H . , n r . A . 565, f. 1079 verso.
**) t.a.p., f. 1077 e n 1077 verso.
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1 mei 1744. Na prolongatie der verhuring op 1 mei 1750,35 verwerft
hij al spoedig De Gulden Ketel met aangrenzende huizen De Hemel
en Het Wit Lam in eigendom. De koopsom bedraagt ƒ9.400,—.36
Diverse generaties Van Lanschot zullen De Gulden Ketel bewonen
en van hieruit tot 1880 leiding geven aan hun zaken.37 De twee
aangrenzende panden werden als pakhuis gebruikt. De bestemming
van het in 1752 aangekochte pand Het Vergulde Duifke is niet
zeker aan te duiden. Mogelijk heeft Cornells van Lanschot dit huis
verhuurd.38
Het eerste kind, Franciscus Henricus, werd geboren op 20 oktober
1741.3e Het kind overlijdt op jeugdige leeftijd, vermoedelijk voor
1743, toen het oudste bewaard gebleven bossche overlijdensregister
werd aangelegd.40 Op nieuwjaarsdag 1743 wordt een tweeling
geboren. De zoon wordt Godefridus genoemd, de dochter ontvangt
de namen Maria Christina.41 Ruim vier jaar later, 20 mei 1747,
werd de geboorte van Franciscus Christianus aangegeven. Na op
26 september 1749 het leven te hebben geschonken aan Henricus
Cornells,42 overlijdt de moeder enkele weken later en wordt op 21
oktober begraven. Haar zoon Henricus Comelis overleeft zijn moeder niet lang. Op 26 november van hetzelfde en voor de familie Van
Lanschot zo rampzalige jaar komt ook hij te overlijden.43 Comelis
van Lanschot blijft in De Gulden Ketel als weduwnaar achter met
zijn nog jonge kinderen Godefridus, Maria Christina en Franciscus
Christianus. Hij zal in zijn verdere, lange leven niet tot een tweede
huwelijk besluiten. Op 5 februari 1750 treft hij bij testament voorzieningen voor het geval van overlijden, in het bijzonder ten behoeve
van zijn eventueel nog minderjarige kinderen. **
S5

) A.F.L., Stukken betr. D e G u l d e n Ketel te 's-Hertogenbosch 1612-1875, nr. 6 5 .
) R.A.B., Secretariële Protokollen van de stad 's-Hertogenbosch, nr. 1750, f. 7 0 e n

3e

7 0 verso.
" ) H.A.F.V.L., K.K.B., n i . 4 4 1 .
,8

) R.A.B., Secretariële Protokollen van de stad 's-Hertogenbosch, nr. 1 7 4 1 , f. 165.

»») G . A . H . , Col. D . T . B . 's-Hertogenbosch, nr. 2 3 .
40

) T e n Cate, t.a.p.,

blz. 1 8 1 .

" ) G . A . H . , Col. D . T . B . 's-Hertogenbosch, nr. 2 3 .

«) t.a.p., nr. 24.
4S

) La.p., nr. 189.

«*) R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3 1 1 6 , f. 2 0 , 2 0 verso e n 2 1 .
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Zijn dochter huwt in 1761 — dus op vrij jeugdige leeftijd — met
de te Loenhout geboren en in Antwerpen wonende arts Petrus van
den Elsacker.4S Het was niet voor de eerste keer dat deze families
door een huwelijk aan elkaar werden verbonden. Cornells Paulus van
Lanschot (1603-1669), vorster te Zundert, huwt Maria van den Els
acker, dochter van de te Loenhout wonende schepen Michael van
den Elsacker en Anna Jordaens.46 Mogelijk hebben sedert die tijd
bestaande relaties mede geleid tot het huwelijk van 1761. Maria
Christina volgt haar man naar Antwerpen, waar hij zijn praktijk uit
oefent. Haar vader Comelis blijft met zijn twee zoons in 's-Hertogenbosch werkzaam, die te zamen in 1760 zijn geadmitteerd als meester
van het kramersgilde aldaar.47 Men mag dus veronderstellen, dat het
de bedoeling is geweest beiden in de firma op te nemen. Maar de
jongste zoon voelt zich niet aangetrokken tot de handel en distancieert
zich hiervan. *e
In 1767 treft Comelis van Lanschot voorbereidingen 's-Hertogenbosch te verlaten en eveneens in Antwerpen te gaan wonen. 49 Er
zijn geen bronnen bewaard gebleven waaruit de redenen die tot dit
besluit geleid hebben, duidelijk blijken. Cornelis heeft zijn kinderen
volwassen zien worden. Zijn oudste zoon Godefridus bezat de capa
citeiten het bedrijf geheel op eigen kracht voort te zetten. Zijn enige
dochter woonde in Antwerpen en wellicht heeft hij het verlangen
gehad zijn laatste levensjaren in haar nabijheid door te brengen.
Tenslotte is er de jongste zoon, die de handel afwijst en voorkeur
te kennen geeft voor de medische studie en voor Antwerpen. Uit
dokumenten van latere datum blijkt inderdaad, dat hij in Antwerpen
als arts gevestigd was. 50 Tenslotte zal Petrus van den Elsacker aan
de verandering van woonplaats niet vreemd zijn geweest.

«) G.A.H., Col. D.T.B. 's-Hertogenbosch, ni. 272.
,e
) B. W. van Schijndel, Hoogstraten's оіміе huizen en familie's, dl. II (Biecht
1941), stamlijst tussen bladzijden 368 en 369.
" ) G.A.H., Namen der Meesters die in het Cramers Gilde geadmitteerd zijn, dl. I,
nr. A. 487.
ω
) A.F.L., Gedichtenbundel i.v.m. Geslacht Van Lanschot 1773-1775, nr. 87.
" ) A.F.L., Stukken betr. echtpaar Van Lanschot-Potters 1767-1799, nr. 24 K.
и) G.A.A., Col. D.T.B., nr. 208, 1734-1780, f. 159 verso.
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Cornells heeft aldus zijn oom en naamgenoot gevolgd die, afkom
stig uit Rijsbergen, op 10 januari 1708 poorter van Antwerpen was
geworden.51 Een nog oudere voorvader van het geslacht was „den
schatrijken koopman Cornells Lantschot", burger van Antwerpen,
die van 1572 tot 1656 leefde.52 Hij is begraven in de Sint Jacobskerk. 53 Hij had er tot zijn nagedachtenis een gedenkstuk in marmer
laten aanbrengen, versierd met de beeltenis van de apostel Paulus
met vier engelen, uitgevoerd in albast. ** In een kapel in de Sint
Jacobskerk zijn op koperen kolommen de namen der stichters aan
gebracht, waaronder „Cornells Lantschot" 1621-1622.55 Verder is
bekend, dat Comelis kort voor zijn dood het godshuis Lantschot op
de Falconrui heeft gesticht.5e Zijn portret in de Sint Jacobskerk is
beurtelings toegeschreven aan Antoon van Dijck en Cornelis de
Vos,57 maar behoort in werkelijkheid tot het oeuvre van Abraham
van Diepenbeeck (1596-1675).58 Het is voorzien van de volgende
tekst:
Cornelis Lantschot die hier light,
Heeft met syn deucht den mens gesticht,
Met geldt en goet, Ca-pel en Kerck;
En liet den Armen, naar dit werck,
Noch hondert dusenden daer toe;
Ja maeckt de miltheyt selver moe.
Mits elck daer iet hegeerden van,
Is doot gedeijlt die grooten man:
Werelt, syn lof: aerd 't lyf hehiel:
Den armen 't geldt; en God syn siel.
" ) Zie noten 23 en 24.
и
) F. H. Mertens en K. L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, dl. VI (Antwerpen
1848), blz. 97 en 98.
a
) Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen, dl. II
(Antwerpen 1863), blz. 280.
**) a.w., blz. 168.
" ) a.w., blz. 89 en 90.
5e
) Mertens en Torfs, a.w., blz. 97 en 98; M. Rooses, Ouâ-Antwerpen (Brussel
1894), blz. 54.
") Ch. C. V. Verreyt, De Gïas- en Kunstschilders )an Roelofsx. van Diepenbeeck
en Abraham van Diepenbeeck, in Taxandría, jrg. VII (1900), blz. 178 en 218.
»») t.a.p., blz. 145 en 191.
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Men wint den Hemel met geweit,
Of h te koop Met kraCht Van geLDt.59
De letters I, M, C, V, L en D zijn groot gebeiteld en rood ingelegd.
Zij hebben de betekenis van romeinse cijfers, waarvan de som het
sterfjaar 1656 verbeeldt.eo
De naam Van Lanschot had in Antwerpen dus al een bekende
klank, toen Cornells er zich in augustus 1767 vestigde.61 Voor zijn
vertrek uit 's-Hertogenbosch had hij met zijn oudste zoon de overdracht der handelszaken financieel geregeld. Vooruitlopend op zijn
vestiging had hij in zijn toekomstige woonplaats enkele panden
aangekocht.62 Hij verwerft drie naast elkaar gelegen huizen in de
Roode Straat.63 De eerste twee zijn tot één geheel samengevoegd. De
drie panden waren gelegen „teghens over de poorten van het Beggijnhoff".64 In de transakties waren ook begrepen acht schilderijen,
„waeronder twee Van Eyckens", twee marmeren tafels met vergulde
voeten en negen stoelen, met fluweel bekleed en de opbrengst van
„vruchtboomen, blommen, Haegen, palm", die bij de huizen behoorden. e5 Blijkens de adressering op brieven aan hem gericht, heeft
Cornells van Lanschot deze panden ook bewoond.ββ Korte tijd na
de aankoop verwierf hij op 9 juli nog twee en eveneens naast elkaar
in de Roode Straat gelegen panden. β7 Na de loon op zandse en voor
ons zo belangrijke 's-hertogenbossche periode, brak voor hem nu het
antwerpse tijdvak aan. Het was een terugkeer naar het aloude ope
ratieterrein van het geslacht Van Lanschot, dat bij overlevering ge
legen was tussen Breda en Antwerpen.
sg

) Doe. Zw., Portefeuille Van Lanschot te Antwerpen.
) St. M. Neyrink, Berucht inschrift der Sint Jacohskerk te Antwerpen, in Het
Schild, jrg. XXI (1939), nr. 5 blz. 215-217. Explikatie van dit inschrift, met name
van de twee laatste regels.
«') H.A.F.V.L., G.C1.B. 1766-1767, nr. 12.
« ) A.F.L., Stukken betr. echtpaar Van Lanschot-Potters 1767-1799, nr. 24 K.
•o) G.A.A., nr. PK 2311 Officieel Wijkboek, 2de reeks, nr. 8, f. 380, 381 en 382.
•4) G.A.A., Schepenregisters, nr. 1230, f. 16 verso, 17, 17 verso en 18. Het betreft
o.m. Roode Straat nummer 44 en thans eigendom van drukkerij-uitgeverij Mercurius.
»5) t.a.p., f. 17.
ββ
) A.F.L., Stukken betr. het geslacht Henrici te Venlo 1758-1783, nr. 80.
<") G.A.A., nr. PK2311, f. 383 en 384; Schepenregisters, nr. 1232, f. 91 en 91
verso.
eo
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§ 2. Godefridus van Lanschot 1741-1799
Godefridus van Lanschot, geboren op 1 januari 1741 en zijn vader
sinds 1759 in de firma behulpzaam,68 huwt op 15 februari 1767 —
dus vóór het vertrek van Cornells naar Antwerpen — met Anna Regina Maria Potters.69 Zij was het achtste kind van Francis Potters,
koopman te 's-Hertogenbosch en Anna Maria van Berckel, dochter
van zilversmid Theodorus Caspar van Berckel (1660-1734) en Theodora van Meverden.70 De familie Potters en de familie Van Berckel
behoorden tot de aanzienlijke en van ouds te 's-Hertogenbosch gevestigde families.
In een in het jaar 1775 uitgegeven verklaring der stedelijke regering te 's-Hertogenhosch omtrent de oudheid en het aanzien der
familie Van Berckel wordt onder meer gesproken „van aansienlijke
familie, wiens naamen en wapenen, mitsgaders grafsteede in onse
Kerke van St. Jan Evangelist nog voor ogen zijn..." 71 In 1270 wordt
Aernout van Berckel reeds vermeld als schepen der stad 's-Hertogenbosch en sedertdien zijn leden van het geslacht aldaar gevestigd gebleven. 72 Een van de tijdgenoten van Godefridus van Lanschot is
Petrus Josephus van Berckel, in 1741 geboren als zoon van Theodorus Everardus (1708-1770). In later jaren werd hij lid van het departementaal bestuur van Bataafsch Braband.73 Koning Lodewijk
Napoleon benoemde hem bij besluit van 20 januari 1808 tot burgemeester der stad en keizer Napoleon bij decreet van 15 mei 1810 tot
maire. Voor deze laatste benoeming heeft hij bedankt vanwege zijn

«e) H.A.F.V.L., K.K.B., nr. 48.
e») G.A.H., Col. D.T.B. Vught, nr. 12.
'·) W . J. F. Juten, De familie de Pottere, (Kath.), in Taxandria, jrg. IV (1897),
blz. 300; F. Beelaerts van Blokland, De familie de Pottere, (Prot.), in Taxandria,
jrg. IV (1897), blz. 301-304; T h . Nijman, Oude, West-Brabantse Families, in jaarboek De Ghulden Roos, dl. Х Ш (1958), blz. 96-114. Met name de Gastelse de
Pottere's; te onderscheiden verder Belgische, Zeeuwse en Bossche de Pottere's.
71
) A.F.L., Stukken betr. het geslacht Van Berckel en Potters 1758-1898, nr. 30.
n
) Afstamming van het geslacht Van Berckel, in Dietsche Waranda:
Tijdschrift
voor Neclenandsche Oudheden, Staatsgeschiedenis, Kunst/Letteren,
dl. IX, afleve
ring II (1870), blz. 164-165.
'») A.F.L., zie noot 71.
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hoge leeftijd.74 Op 20 mei 1817 is hij te 's-Hertogenbosch overleden.75 Zijn oudere broer Theodorus Victor van Berckel (17391808), die bijna twintig jaren te Brussel werkzaam is geweest als
„Graveur-General" en als zodanig europese vermaardheid heeft verworven, was reeds in 1808 overleden, ook in 's-Hertogenbosch.7e
Franciscus Potters77 was een bemiddeld koopman in koffie, thee
en andere koloniale waren.78 Zijn zoon Christiaan, later zwager van
Godefridus van Lanschot, wordt in 1763 als meester van het kramersgilde toegelaten.79 Op 8 december van dat jaar werd hij reeds gekozen tot deken. Dit gebeurde andermaal op 15 november 1770 en
nogmaals op 10 december 1771.80 Zijn oudste zuster Catharina
wordt in 1772 meesteres van het kramersgilde.81 Na het overlijden
van haar moeder in ditzelfde jaar, besluit zij samen met haar broer
de handelszaken voort te zetten.82 Behalve Catharina en Christiaan
treden als erfgenamen op Gijsbertus Wilhelmus en Johannes Franciscus Potters, Johannes van Meeuwen, gehuwd met Johanna Maria,
en tenslotte Godefridus van Lanschot.83 De somma van ƒ9.000,-,
behorende tot het aandeel van Godefridus van Lanschot, hebben
Christiaan en Catharina Potters onder zich gehouden tot voortzetting
der handelszaken, in 1779 is het bedrag afgelost met de verschuldigde
rente à 3%. ** De familie Van Lanschot, dertig jaar in 's-Hertogenbosch gevestigd, vindt door dit huwelijk van Godefridus met Anna
' 4 ) R A. van Zuylen, Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering, de
Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch (Den Bosch 1863),
blz. 8 en 10.
'*) Afstamming Van Berckel, t a p , blz 164 en 165.
7β
) Von Ernst, Les dernières quinze années de Théodore van Berckel (Brussel
1895), blz 2, 20 e a Literatuur aangaande T h V. van Berckel o.m H J M.
Ebeling, De medmüeur Theodoor Victor van Berckel (z pi 1930), Ebehng, Theodoor Victor van Berckel, over zijne zegel stempels (ζ pi. 1947), G Cumont, Quel
ques renseignements nouveaux sur Théodore van Berckel (Brussel 1897).
" ) A.F.L, zie noot 7 1 .
78

) A F . L , Stukken betr geslacht Van Berckel en Potters 1758 1898, nr 115 en
129
'·) Afstamming Van Berckel, ta.p., blz 164 en 165
m
) G.A H., Gilden der Ambachten en Kamers van Rhetorica, nr. A. 473.
" ) G.A.H., nr. A. 487, dl. I.
я
) A . F L . , zie noot 7 1 .
M
) RA.B., Notariële Archieven, nr. 3170, f. 241-246.
**) t . a p , nr 3171, f 455-456.
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Potters aansluiting met de aanzienlijke families en leidende koop
lieden binnen de stad.
Godefridus van Lanschot wordt in een 's-hertogenbossche schepenakte, opgemaakt enkele jaren voor zijn overlijden, beschreven als
een man van normaal postuur, 146 cm lang 8 5 en bruine ogen. Voorts
draagt hij een pruik en vertoont in zijn gelaat de sporen van pok
ken. 8 e De Gulden Ketel met Het Wit Lam en De Hemel door zijn
vader aan hem verhuurd, handhaaft hij als centrum van familie en
bedrijf.87 Het achterste gedeelte van dit pand is gebouwd op de
stadsmuur, die door hertog Hendrik I (1190-1235) in 1196 werd aan
gelegd. ββ Een en ander zou aan Godefridus bekend kunnen zijn
geweest, getuige de volgende opmerking door J. H. van Heum: „Ook
heeft mij Godefridus Lanschot, voornaam koopman alhier, verhaald,
dat het achterste gedeelte van deszelfs huizinge op de markt, het
welk in de Korte Kerkstraat uitkomt, op de oude Stads muuren ge
bouwd is". ^
Op 28 augustus 1768 schenkt mevrouw Van Lanschot-Potters het
leven aan een zoon, die — naar zijn overleden grootvader Francis
Potters — Franciscus Antonius Augustinus genoemd wordt. eo Groot
vader Cornells treedt op als peter en de weduwe Potters-Van Berckel
als meter. 91 Ruim een jaar later, op 9 december 1769, wordt de eerste
dochter Maria Catharina geboren, op 20 februari 1772 gevolgd door
Theresia Hendrina Petronella.β2 De tweede zoon, Comelis genoemd
en geboren in 1774, komt op ЗИ-jarige leeftijd te overlijden; „op den
19 november 1777 is myn zoon Comelis overleede...", zo luidt de
es
summiere aantekening door Godefridus van Lanschot. De jonge
ю

) Onderrighting aangaande de nieuwe maten en gewigten (Den Bosch 1812),
blz. 48. In de betreffende akte is er sprake van 5 voet + 1 duim.
e«) R.A.B., Secretariële Protokollen van de stad 's-Hertogenbosch, nr. 1792, f. 172.
"') H.A.F.V.L., G.C1.B. 1766-1767, nr. 12.
8β
) J. van Oudenhoven, Een nieuwe ende Gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van
de Stadt van 's-Hertogenbossche (Den Bosch 1670), blz. 14.
^) Prov. Gen., J. H. van Heum, Beschrijving der stad 's-Hertogenbosch, HS С 159,
2 din., A + В, A, f. 37 verso.
») G.A.H., Col. D.T.B. 's-Hertogenbosch, nr. 25.
B1
) A.F.L., R.B. God. van Lanschot, dl. I, 1772-1784, nr. 158.
и
) G.A.H., Col. D.T.B. 's-Hertogenbosch, nr. 25.
»') A.F.L., R.B. God. van Lanschot, dl. I, nr. 158; G.A.H., Col. D.T.B. 's-Her
togenbosch, nr. 189.
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Franciscus zal van nu af aan in de familiekring omringd zijn door
zussen. Op 15 augustus 1776 is Theodora Maria Josepha geboren,
terwijl de rij wordt gesloten door Johanna Christina Antonia, op 18
juli 1779 geboren.94
Het streven van de vader naar het verwerven van onroerend goed,
vindt bij zoon Godefridus navolging. Deze gaat namelijk over tot
aankoop van panden, in de onmiddellijke nabijheid gelegen van de
van zijn vader gehuurde percelen. In 1774 koopt hij twee huizen
onder één dak, genaamd Het Ossenhooft en gelegen in de Korte
Kerkstraat.95 Een belangrijke aankoop betreft in het jaar 1782 De
Gulden Haan, gelegen aan de Markt naast De Gulden Ketel.9e De
aankoopsom bedroeg ƒ4.550,—.97 Gedurende de volgende jaren
wordt het pand voor het bedrag van ƒ 7.000,— gerestaureerd.9e Tevens verwerft hij in 1784 Het Gekruist Potje in de Kolperstraat. "
De zakelijke relaties tussen Godefridus en zijn vader in Antwerpen
betreffen de financiële afdoening van de overname der handelszaken
en het huren van de bedrijfspanden.100 Bovendien vertegenwoordigt
hij zijn vader tijdens het transporteren van akten te 's-Hertogenbosch
en omgeving, onder meer betreffende Het Gekroonde Hart te Loon
op Zand, het ouderlijk huis van Comelis van Lanschot. Dit woonhuis
met gelijknamige brouwerij verwierf Cornelis op 25 oktober 1775 in
volle eigendom,101 nadat hij in 1753 reeds 2/3de deel op zijn naam
had gebracht.102 Hij verhuurt het aan Michiel van Vught, gehuwd
met zijn zuster Paulina.103 Eind december 1781 besluit Cornelis
het ouderlijke huis met brouwerij van de hand te doen.104
Gezien de hoge leeftijd van zijn vader laat Godefridus op 5 juli
1787 te 's-Hertogenbosch een akte passeren, waarin hij zijn broer
·*) G.A.H., Col. D.T.B. 's-Hertogenbosch, nr. 25.
»«) A.F.L., R.B. God. van Lanschot, dl. I, f. 31, nr. 158.
ββ
) R.A.B., Secretariële Protokollen van de Stad 's-Hertogenbosch, nr. 1769, f. 237.
e
') A.F.L., R.B. God. van Lanschot, dl. Π, 1784-1799, f. 5 verso, nr. 160.
' 8 ) R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3332, f. 298-300.
и
) A.F.L., R.B. God. van Lanschot, dl. II, f. 6 verso en 7, nr. 160.
»o») H.A.F.V.L., G.C1.B. 1766-1767, nr. 12.
"») R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3173, f. 340-341.
wt
) R.A.B., Secretariële Protokollen van de Stad 's-Hertogenbosch, nr. 1746, f. 240
verso en 241.
>»>) R.A.B., Col. D.T.B. Loon op Zand, nr. 7.
•o*) R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3179, f. 215 en 215 verso.
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Franciscus Christianus en Petrus van den Eisacker machtigt om
zowel te zamen als ieder afzonderlijk na het overlijden van hun
vader, respectievelijk schoonvader, mede in zijn naam alle regelingen
te treffen, die voor de boedelscheiding noodzakelijk zullen zijn.105
Ook Comelis zelf treft de nodige schikkingen, onder meer in zijn
testament opgemaakt 19 juli 1777. Hij wenst begraven te worden in
de Sint Jacobskerk, waar hem zijn beroemde zeventiende eeuwse
naamgenoot reeds was voorgegaan. Voor het geheel van zijn na te laten bezittingen benoemt hij zijn drie kinderen tot enige en universele
erfgenamen en eventueel hun wettige nakomelingen bij vooroverlijden van een dezer kinderen. Aan zijn oudste zoon vermaakt hij de
in zijn bezit zijnde huizen te 's-Hertogenbosch en aan Franciscus
Christianus deelt hij toe de som van ƒ 10.000,—. Zijn dochter zal zijn
antwerpse huizen met het aanwezige meubilair verkrijgen.10e Op 4
mei van het jaar 1787 laat Cornelis nog enkele bepalingen toevoegen
aan het testament. Aan zijn dochter deelt hij toe de door hem in 1784
aangekochte panden Het Torcx Hooft en Sint Nicolaas, naast elkaar
gelegen in de Winkelstraat te Antwerpen.107 Zijn jongste zoon zal
ƒ 12.000,— verwerven, hetzij in kontante gelden, hetzij in obligaties.
In 1777 was Franciscus Christianus ƒ 10.000,— toebedeeld uit een
obligatie, groot ƒ 15.000,—, die door Godefridus ten gunste van vader
Cornelis was gepasseerd als onderdeel der overname van de handelszaken. In 1777 heeft Godefridus in totaal ƒ5.000,— afgelost, het
restant van ƒ.10.000,— op 18 juni 1779.10B Derhalve was een
nieuwe bepaling ten aanzien van de jongere broer noodzakelijk.lm
In de leeftijd van 77 jaar en 4 maanden overlijdt Cornelis van Lanschot te Antwerpen op 3 februari 1789. Hij wordt op 5 februari
aldaar „groot Kerklijk" in de Sint Jacobskerk ter aarde besteld.110
Overeenkomstig zijn testamentaire beschikkingen wordt de boedelscheiding geregeld. Het bezit aan huizen met meubilair en gereedschappen te 's-Hertogenbosch komt aan Godefridus, de onroerende
105

)
)
">')
'•Ό
1M
)
»»)

1OT

ta.p., nr. 3185, f. 93 en 93 verso.
G.A.A., Notariële Archieven, nr. 4121, akte nr. 76.
G.A.A., nr. PK 2311, f. 345 en 346; Schepenregister, nr. 1287, f. 262-263.
R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3165, f. 245.
R.A.A., Notariële Archieven, nr. 209, akte nr. 40.
G.A.A., Col. D.T.B., nr. 300, 1779-1797, f. 76.

13

111

en roerende bezittingen te Antwerpen aan zijn dochter aldaar.
Op
23 maart worden obligaties verdeeld. Aan Franciscus worden obli
gaties tot een bedrag van ƒ 13.000,— toebedeeld, terwijl zijn broer en
112
zus voor respectievelijk ƒ1.800,— en ƒ2.000,— deelnemen.
Van nu af aan zijn de panden De Gulden Ketel en De Gulden
Haan weer in een hand verenigd. Sedert 30 januari 1523 was dit
niet meer het geval geweest. 1 1 3 In 1823 zullen door Franciscus A. A.
van Lanschot beide huizen tot een geheel worden verbouwd. 1 1 4
Het bezit aan huizen, in 1789 aanzienlijk vermeerderd, wordt in
ditzelfde jaar nog door Godefridus van Lanschot aangevuld met een
vierde gedeelte van het pand De Hoofdwagt aan de M a r k t . 1 1 5 In
1792 legt hij de hand op Het Kasteel van Amelrode in de Korte
Kerkstraat, 1 1 9 in 1798 op het pand De Muggendans in de Kolperstraat en zich uitstrekkend tot aan De Gulden Ketel. 1 1 7
Hij beijvert zich bovendien om deze huizen te restaureren en te
verfraaien. In het jaar 1777 wordt hem door de stedelijke regering
een gouden penning toegekend uit waardering voor de verbouwing
van het pand Het Ossenhooft in de Korte Kerkstraat. Hij laat onder
meer een nieuwe stenen gevel oprichten, ,,van twee verdiepingen,
onder van drie en boven van twee schuifraamen". 1 1 β Dit laatste
beantwoordt aan het streven der stedelijke bestuurders in de achttien
de eeuw de inwoners van de stad te stimuleren tot het vervangen
van houten door stenen gevels; zulks ter verfraaiing van het stads
beeld. Bij resolutie van 22 oktober 1709 worden gouden penningen
toegekend aan burgers, die zich in dit opzicht verdienstelijk hebben
gemaakt. In 1746 wordt een reglement aangenomen, dat richtlijnen
geeft voor het toekennen van de diverse gouden penningen, vaш

) A.F.L., Nalatenschap echtpaar Van Lanschot-Van den Hove 1762, nr. 116.
) R.A.A., Notariële Archieven, nr. 221, akte nr. 24; Schepenregister, nr. 1301,
f. 81 e.v.
И2

lls

) A.F.O. van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere eeuwen, dl. III
(Den Bosch 1910), hlz. 422.
114

) A . F . L . , N o t i t i e s hetr. h e z i t t i n g e n geslacht V a n L a n s c h o t 1 8 6 0 - 1 8 6 3 , n r . 2 0 9 A .
) R . A . B . , Secretariële Protokollen v a n d e S t a d 's-Hertogenbosch, n r . 1 7 7 2 , f. 5 5 .
" · ) A . F . L . , R . B . G o d . v a n L a n s c h o t , d l . I I , f. 4, n r . 160.
117
) A . F . L . , S t u k k e n betr. h e t p a n d D e M u g g e n d a n s te 's Bosch 1 6 7 8 - 1 7 9 8 , n r . 7 9 .
,18
) G . A . H . , R e s o l u t i e n v a n d e Stads R e g e r i n g , n r . A . 150, f. 3 2 5 verso e n 4 4 1
verso.
115
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riërend in waarde.119 Overeenkomstig dit reglement wordt in 1759
aan Cornelis van Lanschot een gouden penning toegekend.120 Nadat
het reglement enige keren gewijzigd is, wordt het toekennen van
gouden munten in 1778 sterk beknot vanwege de toenemende belasting der stedelijke financiën. In 1795 tenslotte komt er een eind
aan.121 Godefridus van Lanschot liet in de eerste helft van de jaren
tachtig De Gulden Haan grondig opknappen, omdat „des zelfs zeij
geevels zo waare weggescheurt en verzakt als meede dat de voorgevel
zoo was vergaan en buijte zijn kragt gesteld, dat 't zelve met geen ordienaire Reparatie kan gehouden worden".122 In latere jaren heeft
hij verscheiden keren verzoekschriften aan de Leen- en Tolkamer
gericht om verbeteringen aan een aantal huizen te mogen aanbrengen. De verzoeken worden alle ingewilligd.12S Op 8 januari 1794
zijn voor het laatst gouden penningen uitgereikt, negen in totaal;
Godefridus van Lanschot bevond zich weer onder de uitverkorenen. 124
De laatste aankoop van Godefridus van Lanschot betreft in 1789
De Grote en Kleine Engel aan de Markt te 's-Hertogenbosch en ook
wel Het Suikerhuis genoemd.12S Er was namelijk een suikerraffinaderij in gevestigd, die Godefridus voor zijn zoon Franciscus bestemt.
Hij stuurde hem in 1790 in de leer bij J.H. Koert te Rotterdam.
Medio 1792 was Franciscus volledig geschoold in het raffineren van
suiker.12e Met zijn echtgenote Jacoba Catharina Maria van Rijckevorsel, met wie hij op 21 mei 1792 in het huwelijk treedt,127 betrekt
hij De Grote en Kleine Engel. Tot eind 1799 heeft het „Suikerpaar"
met hun kinderen dit pand bewoond.128 Over de prestaties van
M*) M . W . Snoeck, Aantekeningen
over de 's-Hertogenbossche
Stadhuisj/enningen
(Amsterdam 1927), blz. 80-82.
іго
) G.A.H., Resolutien van de Stads Regering, nr. A. 132, f. 262, 15 augustus
1759.
·«) Snoeck, a.w., blz. 83-89.
1B
) A.F.L., Stukken betr. het pand De Gulden Haan te 's Bosch 1312-1807, nr.
59.
>») R.A.B., Leen- en Tolkamer, nrs. 32, 36, 38 en 40.
'**) G.A.H., Resolutien van de Stads Regering, nr. A. 167, f. 8.
<") A.F.L., R.B. God. van Lanschot, dl. II, f. 33 verso, nr. 160.
i») A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С.
»') G.A.H., Col. D.T.B. Vught, nr. 12; 's-Hertogenbosch, nr. 273.
128
) A.F.L., Correspondentie F. A. A. van Lanschot 1790-1843, nr. 57.
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Franciscus als raffinadeur zijn geen dokumenten voorhanden. Hij
was ertoe in staat zich als zakenman zelfstandig en los van het bedrijf
van zijn vader te onwikkelen.
Het is mogelijk dat Godefridus op het idee is gekomen zoon Franciscus in Rotterdam in de leer te doen, doordat dochter Maria Catharina in ondertrouw was met Henricus Ludovicus van Tomputte uit
Rotterdam. Het huwelijk werd gesloten op 14 september 1790.12e H.
L. van Tomputte was deelnemer in de suikerraffinaderij en suikerhandel van Tomputte-De la Tour te Rotterdam.130 Het kontrakt tussen Godefridus van Lanschot en J. H. Koert, betreffende het onderricht aan Franciscus in de raffinage van suiker, dateert van 29 oktober 1790.131 Het is waarschijnlijk, dat Godefridus door de Van Tomputte's is geadviseerd om zijn zoon zich in de suikerbranche te laten
bekwamen.

§ 3. O-ptreden door C. en G. van Lanschot in openbare funkties
Bij de kapitulatie van 's-Hertogenbosch voor Frederik Hendrik, op
17 september 1629 een feit geworden, worden tevergeefs pogingen
in het werk gesteld om de vrije uitoefening van de R.K. godsdienst
te verkrijgen. Evenmin venverft de stad enige invloed inzake het
beheer van het gewest en het heffen van belastingen. Alleen op het
gebied van haar eigen financiën en het vergeven van ambten behoudt zij haar rechten. De staten-generaal oefenen in Staats-Brabant
de wetgevende macht uit en leggen belastingen op. De Raad van
State bezit de uitvoerende macht en schrijft de door de staten-generaal
opgelegde belasting uit met behulp van door de raad ter plaatse benoemde ambtenaren. Een van de door de staten-generaal uitgevaardigde bestuursreglementen is het reglement op de politieke reformatie in de Meierij van 's-Hertogenbosch op 1 april 1660. Het bepaalt, dat bij voorkeur hervormden als ambtenaren zullen worden
aangesteld. Hun wordt voorts speciaal opgedragen te letten op verboden samenkomsten van katholieken. Sedert de jaren zeventig der
'«») G.A.H., Col. D.T.B. Vught, nr. 12.
>*·) R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3396, f. 400.
'«) A.F.L., Stukken betr. F. A. A. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С
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zeventiende eeuw wordt de houding der staten-generaal op dit punt
soepeler; schuurkerken worden getolereerd.132
Comelis van Lanschot en zijn zoon Godefridus leveren derhalve
als katholieke Brabanders geen aandeel in het bestuur over stad en
gewest. Zij kunnen enkel spreken over hun voorouders, die hiertoe
wel zijn geroepen1S9 en hopen eens de afgebroken draad weer op te
nemen. Zij moeten wachten op gunstiger tijden om de bekwaamheden van de familie in bestuurlijk opzicht aan de tijdgenoten te tonen.
Op ander gebied maken zij zich nochtans toch verdienstelijk voor de
medemens. Een terrein, dat voor hen openstaat, is dat van de armenzorg.
In 's-Hertogenbosch bestonden van oudsher armenfondsen, opgericht met giften der inwoners van de stad. Hiertoe behoren een
algemeen armenfonds van circa 1268, genaamd Tafel van den Heiligen Geest of Geefhuis en de negen blokken of wijken.1S4 Tot deze
laatste groep beperken wij ons. De negen blokken zijn tijdens de
vijftiende eeuw opgericht door liefdadige burgers; de blokken beantwoorden aan een van oudsher gelijke geografische indeling van de
stad. Ieder jaar worden tot hoofd van elk blok twee blokmeesters
aangesteld, die na aftreden het recht om blokmeesters te benoemen,
behouden. Voor de armenzorg hebben zij eigen financiële middelen
ter beschikking. Maar hun werkterrein omvat meer: zij zijn belast
met het verrichten van volkstellingen, met de schatting van huizen
voor de belasting, met de verzorging der brandblusapparatuur, onderhoud der straten, pompen, watertrappen en nachdantaams. Zij zamelen aalmoezen in en delen deze uit aan de huisarmen van hun blok.
Het opnemen en sluiten van de jaarlijkse rekeningen van de blokmeesters der negen blokken wordt gedaan door de in diverse blokken
wonende oude en nieuwe blokmeesters.135 Uit de lijsten der blokmeesters gedurende de loop der tijden kan worden afgeleid, dat
aanzienlijke burgers tot uitoefening van dit ambt worden geroepen
IM
) A. R. M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, 1629-1796
(Nijmegen 1953), blz. 10-12.
«') Ten Cate, t.a.p., blz. 148 e.v.
1,v
) H . J. M. van Rooy, Korte Schets van de geschiedenis van het Oude Mannenen Vrouwenhuis en het Bedeelingsfortds te 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1939),
blz. 14.
iK
) Van Rooy, a.w., blz. 10-13.
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en dat zon burger veelal niet meer dan één jaar als zodanig in funktie is. l ï 6
Cornells van Lanschot is gedurende de periode oktober 1759 tot
oktober 1760 blokmeester;137 zijn zoon fungeert van 29 september
1773 tot 29 september 1774 als zodanig.138 Aan hen is het blok van
de Markt toevertrouwd, dat alle huizen rondom deze Markt en de
Schapenmarkt omvat en verder de Minderbroeders-, Markt-, Tolbrug-, Kolperstraat en Hoge Steenweg tot aan de Vismarkt. De vermelde werkzaamheden worden door de blokmeester vrijwillig en zonder bemoeienis vanwege de overheid verricht. Zij maken geen deel
uit van de stedelijke regering, maar hun invloed en gezag is aanzienlijk, omdat de blokbcwoners hen als hun natuurlijke voorstanders
beschouwen.13e
Katholieke burgers worden door de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch onder meer benoemd in de besturen der diverse gilden.
Wij beperken ons tot het kramersgilde, waarmee het gedurende de
jaren veertig bergafwaarts schijnt te zijn gegaan. De in 1744 in
funktie zijnde dekenen verklaren namelijk ten overstaan van het
stedelijke bestuur, dat hun voorgangers „een menigte van nieuwe
meesters in het gilde hebben aangenomen gehad voor minder sommen als de geregtigheeden daartoe staende"; bovendien hebben zij
„Excessive Depenses van verteeringen gemaakt".140 Door de vermindering van inkomsten enerzijds en de grote uitgaven aan maaltijden en drank anderzijds is de financiële toestand van het gilde
verslechterd. En dit dermate, dat de dekenen zich genoodzaakt zien
om de stedelijke bestuurders te verzoeken, „dat, ingeval de Supplianten als Deekenen nog eenige Jaaren gecontinueert wierden, zij als
dan zouden tragten de zaaken van het gilde te redresseeren".141
Op 1 december 1744 werd dit verzoek afgewezen als strijdig met
de gildekaart van 4 september 1548 en met de constitutie der aartshertogen Albert en Isabella de dato 28 maart 1610. Ieder jaar kiezen
ш
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A.G., Lijsten van Blokmeesters te 's-Hertogenbosch, nt. 22 en 23.
t.a.p., nr. 12, f. 1-23 veiso en nr. 22.
t.a.p., nr. 13, f. 1-29 verso en nr. 23.
Van Rooy, o.it>., blz. 10 e.v.
G.A.H., Resolutien van de Stads Regering, nr. A. 117, f. 262.
t.a.p., f. 262 verso en 263.

de schepenen der stad uit een voordracht van zes gildebroeders drie
dekenen en men wenst dit te continueren. De schepenen verklaren
het verval van het gilde uit de omstandigheid, dat diverse tot nu toe
gekozen dekenen het winkelierschap reeds hadden opgegeven ól
handel bedreven, die met het gilde weinig van doen had. Daarom
besteedden deze figuren ook weinig of geen aandacht aan de gildebelangen en sprongen zij zo lichtvaardig om met de financiën. De
schepenen achten het niet nodig de zittingsperiode der dekenen
te verlengen, teneinde tot de gewenste sanering te komen. Zij bepalen voortaan diegenen te kiezen, „die haare Principale Negotie of
neering doen in Zaaken gehoorende tot het gilde der Kramers"; ter
verbetering van de financiële situatie dienen de toetredingsgelden,
verschuldigd door nieuwe meesters, van nu af aan te worden opgeëist, bijzondere omstandigheden daargelaten.142
Op 22 december 1749 bepalen de schepenen alsnog, dat jaarlijks
één der aftredende dekenen voor één jaar zijn post mag blijven bekleden. Dit op voorwaarde, dat „aan Heeren Schepenen gelaten
werdende daar toe te neemen den geene, die dezelve het nuttigste
en bekwaamste voor het Gilde sullen oordelen". U3 Christiaan Potters, zwager van Godefridus van Lanschot, valt hierbij te vermelden.
Potters wordt op 15 november 1770 als deken beëdigd, waarna de
benoeming op 10 december 1771 voor één jaar door de schepenen
wordt verlengd.144
Godefridus van Lanschot wordt op 31 oktober 1769 beëdigd als
gezworene van het kramersgilde. Hij wordt geïnstalleerd te zamen
met de drie dekenen, twee kollega-gezworenen en de drie keurmeesters. 145 Op de dekenen rust de taak om de door hun gilde ontvangen
keuren en privileges te handhaven, de proeven van bekwaamheid af
te nemen en de financiële belangen van het gilde te behartigen. De
dekenen en de gezworenen hebben te beslissen in twisten tussen de
gildeleden onderling. De gildeleden op hun beurt zijn verplicht de
geschillen aan dekenen en gezworenen voor te leggen en zich aan
hun uitspraak te houden. Als het zogenaamde derde lid zijn de deke'«)
"·)
»*)
'")

t.a.p., f. 428 verso-433 verso.
t.a.p., ni. A. 122, t. 708.
G.A.H., ni. A. 473.
t.a.p.
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nen der gilden vertegenwoordigd in de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch en mogen zij hun gezworenen allereerst raadplegen al
vorens hun standpunt uiteen te zetten. 1 4 β De gezworenen zijn te
beschouwen als de adviseurs van de dekenen. Op 12 december 1771
wordt Godefridus van Lanschot wederom als gezworene geïnstalleerd. Tot de funktie van deken is hij nimmer geroepen, evenmin
trouwens tot die van keurmeester. 147 De keurmeesters moeten minstens zes maal per jaar in de stad een inspektietocht houden bij
gildeleden en niet-gildeleden op de aanwezigheid van goederen, die
voor bekeuring in aanmerking komen. 148
Over de handelszaken en de ekonomische toestand zal later worden gesproken. Diverse de expansie remmende Faktoren treden op
en vormen een ernstige bedreiging voor de gezonde ontwikkeling
van handel en nijverheid in stad, Meierij en Staats-Brabant. Voor de
republiek is de politiek van stadhouder Willem IV (1747-1751) op
een teleurstelling uitgelopen; hij wist de zo nodige staatkundige
hervormingen niet in te voeren. Tot sanering van de regentenkaste
en uitroeiing van de korruptie is het niet gekomen. De vooruitstrevende burgerij wordt in hem zeer teleurgesteld. Het op hem volgende
vijftienjarige regentschap kent enkel krachteloosheid; de staten der
gewesten behielden nog meer de souvereiniteit over eigen territoir
voor zich. 149 Onder Willem V, optredend sinds 1766, komt het tot
een samengaan van minst behoudende en anti-stadhouderlijk ingestelde regenten en provinciale adel, aristokraten, met de vooruitstrevende burgers, demokraten, in de zogenaamde patriottenpartij. Bij
de eerste groep is de anti-oranje-gezindheid agendapunt nummer
één; de demokraten, geïnspireerd door franse en engelse schrijvers en
daarna door de gebeurtenissen in de jonge amerikaanse republiek,
staan de leer der volkssouvereiniteit voor, streven naar inspraak in
de regering en omverwerping der regentenoligarchie. De katholieken
onder hen verafschuwen tevens de godsdienstige achterstelling. H u n
ltt

) H. J. M. Ebeling, Het Kramersgilde te 's-Hertogenbosch, in Taxandria, jrg.
XIV (1907), blz. 16 e.v. en 151.
»') G.A.H., nr. 473.
»8) Ebeling, t.e.p., blz. 116 en 117.
»») L. J. Rogier, Eenheid en Scheiding (Utrecht 1968), blz. 205-210.
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demokratische denkbeelden waren in eerste aanleg géén uiting van
anti-oranje gezindheid; integendeel. Dat het later zo ver toch is gekomen, was het gevolg van de tegenvallers en verijdelde verwachtingen, die de stadhouders hun berokkend hadden.150 De demokratische
patriotten treffen we aan onder de burgerij, in de kringen van nijverheid en handel, de geestelijkheid en intelligentsia.151
De Vierde Engelse Zeeoorlog en de ontluistering van de republiek
drijven aristokratische en demokratische elementen bijeen in de patriottenpartij. De partijstrijd laait zeer hoog op en gaat gepaard met
een hetze tegen de stadhouder, die de schuld van alle ellende op zijn
hals krijgt geschoven. Willem V heeft geen antwoord op de vereende
krachten van zijn aristokratische en demokratische opponenten. De
patriotten boeken succes: de Staten van Holland ontnemen de stadhouder één voor één vrijwel al zijn prerogatieven. In geheel de republiek richten de demokraten sociëteiten op, terwijl velen van hen lid
worden van exercitiegenootschappen ter oefening in de wapenhandel
om voor de naderende omwenteling gereed te staan.152 De leiders
van de patriotten in Staats-Brabant komen voort uit de kringen van
nijverheid en handel. Juristen en medici vormen het leeuwedeel van
de deelnemende intelligentsia. Zij verafschuwen de bestaande staatkundige konstellatie en wensen een demokratische regeringsvorm
met mogelijkheid van zeggenschap voor het volk. De katholieken
onder hen streven tevens naar opheffing van hun godsdienstige
achterstelling. De katholieke geestelijkheid speelt geen grote rol als
gevolg van de gereserveerde houding van vicaris apostolicus Van
Alphen jegens de patriottenbeweging. Zij kan zich niet veroorloven
openlijk partij te kiezen voor de patriotten. Enkele geestelijken zijn
— evenals sommige predikanten — lid van een sociëteit, maar hiermee
is alles gezegd.153
Vicaris Van Alphen laat in de maand januari van het jaar 1785 in
alle kerken een herderlijke brief voorlezen, waarin hij de gelovigen
op het hart drukt toch vooral de openbare orde te handhaven en te
blijven gehoorzamen aan de sta ten-generaal. Een kroniekschrijver
1W
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Rogier, a.w., blz. 214.
Mommers, a.w., blz. 22.
Rogier, a.w., blz. 214 en 215.
Mommers, a.w., blz. 34 en 35.
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heeft het aldus opgetekend: „1785. Den 16 January is in de geheele
meyerye in de Roomsche Kerken afgeleezen door order van den
eerw. Heer Vicaris, alsdat men zijnen souverijn moest gehoorzamen,
dat Zondags daarna nog eens herhaald wierd". 154 Een speciaal en
een gevoelig punt bij de brabanders was het vindiceren van de oudbrabantse rechten tegenover het eigenmachtig optreden van de
staten-generaal. Op 8 februari 1786 richtten 112 inwoners van het
gewest, onder meer Godefridus van Lanschot, zich tot de statengeneraal met het verzoek om uitsluitend een geboren brabander te
benoemen tot advokaat-fiskaal en prokureur-generaal van StaatsBrabant. 155 Op 20 maart van hetzelfde jaar volgde een tweede rekest,
waarin 126 inwoners van 's-Hertogenbosch zich aansloten bij de
ondertekenaars van het eerste verzoekschrift.15e
Wat 's-Hertogenbosch betreft, de stad geldt als „het kweekschool
der patriotten in de Generaliteijd".157 Haar burgerij is in overgrote
meerderheid overheid en orangisten vijandig gezind. 15e Evenals
overal elders in de republiek159 gaan ook hier de schuttersgenoot
schappen tot aktie over. 's-Hertogenbosch telt er vier, namelijk: de
Oude Schuts of Oude Voetboog, de Jonge Schuts of Nieuwe Voet
boog, de Handboog en de Colveniers.160 Vele jaren bestonden zij
enkel in naam, maar in 1785 kwamen zij weer tot leven. Godefridus
van Lanschot werd als officier verbonden aan het genootschap de
Colveniers.1β1 Op 29 september was het de sluitingsdag van de
eerste wekelijkse exercitie. Tijdens de plechtigheid werd een strijdh af tig gedicht opgedragen „aan de zes exerceerende Mede Leden en
Officieren van de Schutterij den Colveniers Boogaard, binnen
1И

) W . Bezemer, Cronykje van eenige zaaken, die zedert en in het jaar 1774 alhier
te Tilburg zijn voorgevallen, in Taxandria, jrg. IV (1897), blz. 2 1 .
15 ,
·^) A.R.A., Reg. St. Gen. nr. 7970, 8-2-1786.
15β
) t.a.p., nr. 7971, 20-3-1786.
157
) Eenvoudig Verhaal van de plunderingen in de hoofdstad 's-Hertogenbosch
voorgevallen in de nagten tusschen den 8 en 10 november in 't )aar 1787, alsmede
de waarschijnlijke oorsprong en oorzaak daarvan, in De Navorscher, jrg. XLIV
(1894), blz. 611.
158
) M o m m e r s , a.w., blz. 21 e.V.
li
») Rogier, e.w., blz. 2 1 5 .
1Ю
) A. J. J. van de Well, Beschrijvende Catalogus van de Historische Verzameling
der Schutterij te 's Hertogenbosch (Den Bosch 1910), blz. V i l i e.v.
1β1
) Prov. Gen., H S 203, f. 159.

22

B^ìH
ШЕшт ч^ ,
, ι- .

M

ТЩЩ

Ρ-Jc~ '
Γ*

' , HB&

IPv

*

A/b. i.

Corneüs van Lanschot
Firmant 1737-1767

1711-1789

н^І

Hl

Aß.

2.

Godefridus van Lanschot J 743-1799
Firmant 1767-1799

's Bosch", te weten P.W. van Hanswijk, С. Wijgaers, B.D. van
Hooft, H. J. van den Pavort, G. van Lanschot en F. van Meeuwen. 1β2
In mei 1786 wordt vervolgens uit de vier schuttersgenootschappen
één burgercorps gevormd. Het blijkt uit te groeien tot een militante
groep, die omstreeks 200 leden telde. 1β3 Godefridus van Lanschot
werd lid, evenals zijn jeugdige zoon Franciscus, die als gezel te
boek stond bij de Colveniers.1β4 De leden van het burgercorps droe
gen een blauwe rok, witte kamizool en zwarte broek; verder een aan
beide zijden opgeslagen hoed met zwarte kokarde. De officieren dra
gen een ringkraag, een sjerp en een degen opzij. Ze deden uitdagend
tegenover de orangisten, verfden bijvoorbeeld de oranje sjerpen over
in de groene kleur der patriotten en treiterden de soldaten van het
garnizoen, dat voor hen het symbool was van conservatisme en
onderdrukking.1β5
Op 21 december wordt in 's-Hertogenbosch een zogenaamde
„Vaderlandsche Sociëteit" opgericht.1ββ Het lag in de bedoeling voor
iedereen, die de leeftijd van vijftien jaar had bereikt, de mogelijkheid
tot een „nuttige en aangename bijeenkomst en conversatie" te schep
pen. 1 β 7 ledere inwoner van stad en Meierij is welkom; na de verga
dering van 22 januari 1787 tevens de bewoners van geheel StaatsBrabant. Tijdens bespreking van zaken, speciaal over stad en Meierij,
dienen zij zich uit de vergadering terug te trekken. 168 Tot de oprich
ters van deze sociëteit behoren onder nummer 43 en 44 Godefridus
van Lanschot en zijn zoon Franciscus.1ββ
Het staat ieder lid vrij om vreemdelingen te introduceren en men
maakt hiervan een druk gebruik; ook Godefridus en zijn zoon. 170
De directeuren dienen de Vaderlandsche Sociëteit in korrespondentie
te brengen met soortgelijke verenigingen elders. Zij slagen erin ver">*) Prov. Gen., H S D 7 0 .
) C. J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch
(Den Bosch 1958), blz. 181.
"*) A.F.L., Stukken beti. God. en zijn zoon F. A. A. van Lanschot 1787, nr. 8 C.
ч») Gudde, a.w., blz. 181.
1βι
>) A.R.A., Staten-Generaal, nr. 12653.
,e7
) ta.p.; Wetten voor deeze Sociëteit, art. 1 en 2.
<·') t.a.p., 22-1-1787.
•o») t.a.p., nr. 12656.
'·») t.a.p., nr. 12657.
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bindingen te onderhouden met sociëteiten in Waalwijk, Zaltbommel,
Rotterdam, Leiden, Amersfoort, Leerdam, Dordrecht, Hoorn en
Amsterdam. Ter lezing zijn in het sociëteitsgebouw aanwezig de
Haagsche, Utrechtse, Haarlemse en HoUandsche Historie Couranten; verder de Antwerpse Gazette, de Post van den
Neder-Rhijn,
Politieke Kruijer, Batavier en Haagsche Correspondent. Publikaties
over de geschiedenis van Brabant worden aangeschaft. :l71 Ingaande
augustus 1787 wordt B. S. Sinkel aangetrokken als korrespondent in
Amsterdam ter informatie over de toestand aldaar. 172 De toonaangevende onder de vermelde periodieken zijn De Post van den NederRhijn onder leiding van Pieter 't Hoen en De Politieke Kruijer van

J. С Hespe. " 3
De 's-hertogenbossche Vaderlandsche Sociëteit slaagt er inderdaad
in om zijn leden op de hoogte te brengen en te houden van de aktuele
gebeurtenissen in den lande. Maar staten-generaal en raad van state
zullen een vraagteken gaan plaatsen achter het „nuttige en aangename" element van de uit deze nieuwsgaring voortvloeiende „conversatie". 174 De sociëteit treedt namelijk niet enkel op als nieuwsgaarder, maar gaat zich vooral ontpoppen als pressiegroep. Het betreft
hier in totaal 214 personen, behorende tot aanzienlijke kringen van
het gewest, patriottisch ingesteld en voor een deel lid van een der
schuttersgenootschappen van de stad 's-Hertogenbosch en/of het
burgercorps. 175 Het bestuur van de sociëteit streeft er tevens naar
om middels publikaties, open brieven en handtekeningenakties de
bevolking op mogelijke inbreuk van de overheid op de oude brabantse privileges te attenderen, hiervoor te waarschuwen en tevens
bij de stedelijke regering aan te dringen op een krachtige houding
tegenover staten-generaal en raad van state. Dit gebeurt onder meer
in juni 1787 tijdens de vacature van het ambt van hoog- en laag17β
schout na het overlijden van Willem Baron van Lynden.
In maart hieraan voorafgaande is de sociëteit al fel van leer getrok»n)
»")
17S
)
17
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"»)
»·)
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ken naar aanleiding van het optreden van hogerhand tegen de
schutterijen; begrijpelijk, omdat schutterijen en sociëteit dezelfde
derde stand vertegenwoordigen en de eerste te beschouwen is als het
militaire verlengstuk van de tweede. Het betrekken van de wacht bij
het stadhuis wordt niet toegestaan; voorts wordt door de raad van
state de beslissing over toestemming in de wapenexercitie gelegd in
handen van de gouverneur der vesting 's-Hertogenbosch en afhankelijk gesteld van zijn goedkeuring. Het bestuur der sociëteit schrijft
in een open brief, gericht aan alle burgers van de stad onder meer:
„Ofschoon wij hier ter plaatse nog onder de overheersing van het
Militaire gezag moeten leven en somwyle willekeurig bukken, zijn
nochtans onze Harten door het Edel vuur der Vryheid ontgloeid, in
zoo verre dat wij steeds werkzaam zyn, om op het voetspoor van alle
weidenkenden in den Lande, de aan ons wettig toebehorende, doch
schandelijk verwaarloosde rechten en voorrechten op te spooren en
weder te eischen".177
In geheel de republiek is intussentijd de patrottische stem steeds
luider gaan klinken en zijn resultaten geboekt; in Holland heeft
Willem V geen antwoord op de verenigde krachten der patriotten.
In september 1785 verlaat hij 's-Gravenhage, nadat hem het bevel
over het garnizoen aldaar is ontnomen, reist het land door en vestigt
zich in november 1786 in Nijmegen.178 Na het optreden in juni
1787 van prinses Wilhelmina, gevolgd door het incident bij Goejanverwellesluis, schrijft het „Vaderlandsch Genootschap tot behoud
der Vrijheid" te Dordrecht op 4 september aan de 's-hertogenbossche
Sociëteit: „ . . .men hoort hier veel spreeken van de aannadering der
Pruisische troepen, maar wat ook de kwalijk geintentioneerden mogen aanwenden om ons door bullebakken te verwaaren, wij hebben
nog geene vreeze, schoon zelfs Frankrijk wat schijnt te verflaauwen;
Frankrijk doch heeft een onveranderlijk belang by de Republiek. Het
is intusschen zeeker, dat er door de Hoven tamelijk fijn spel gespeeld
word, en dat verscheide vorsten sidderen op hunne throonen voor
den vrijheidlievenden geest, die zich in deeze verlichte eeuw alom
begint te vertoonen".179 Vanuit Leiden schrijft men op 11 september
m
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"0) Rogier, a.w., blz. 215.
"·) A.R.A., Staten-Generaal, nr. 12659, 4-9-1787.

25

onder meer het volgende: „De onaangenaame omstandigheid in
welke zig deze Provintie-Holland heden bevind door de hoonende
bedreigingen, welke de koning van Pruijsen gedaan heeft, zal
UWED. voorzeeker bekend zijn; daar er niets minder dan eene
zekere slavernij onder het misdaadig huijs van Oranje en cene berooving van goederen en leeven aan veelen onzer te wachten staat,
indien men op den eisch des konings (om zijne zuster vergiffenis
te smeeken, de persoenen die haare siegte oogmerken gestuit hebben
aan haare judicatuure over te geeven en de zaaken tusschen de Staaten en Stadhouder door haar bemiddeling te schikken) daar aan toegeeft; blijft er voor een eerlijk Nederlander geen oogenblik twijffel
over om liever alles te waagen en den onzekeren kans van eenen
bedreigden aanval op de Provintie af te wachten en door Water en
Vuur onzen onrechtvaardigen vijand te wederstaan".180
De „onzekeren kans" wordt al spoedig harde realiteit door de
komst van 20.000 man pruisische troepen. Willem V keert in 's-Gravenhage terug, de patriotten worden uit de door hen verworven posities verdreven en tot zwijgen gebracht; velen van hen worden verbannen en anderen wijken uit naar Frankrijk.181 Staats-Brabant
maakt geen uitzondering op dit patroon en op 3 oktober wordt in
's-Hertogenbosch de „Vaderlandsche Sociëteit" opgeheven.182 De
laatstelijk opgenomen notulen dateren van de vergadering van 15
augustus.183 In november worden de vier schutterijen en het burger1β4
corps ontbonden verklaard; de laatste oefening, waaraan omtrent
200 mannen deelnamen, is gehouden op 17 september.185 De prui
sische tussenkomst om Willem V weer in het zadel te helpen, ver
vreemdt nu ook de meeste demokratische patriotten van het Oranje1Θ0
) t.a.p., 11-9-1787. Een zeilde sfeer ademt een journaal, bijgehouden door mr.
Willem Schuyl van der Does, destijds nog studerende. Het journaal beschrijft de
periode septemher-november 1787, vermeldt o.m. Godefridus van Lanschot en be
sluit met aangifte van de plundering van 's-Hertogenbosch. De beschrijving van
de plundering ontbreekt.

Λ. F. O. van Sasse van IJsselt, Eenige bladzijden uit de geschiedenis van den
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Huis; dit wordt nog versterkt door de reaktionaire houding van
Willem V. 1 8 e
De verhouding tussen de oranje-gezinde militaire bezetting van
's-Hertogenbosch en het grootste deel der burgerij wordt sedertdien
eveneens gekenmerkt door het verlangen naar wraak, met name van
de kant van de militairen. Gouverneur Van der Dussen weet niette
min de militairen rustig te houden en botsingen te voorkomen. Wan
neer hij echter voor onbepaalde tijd de stad verlaat, gaat het met de
militaire discipline snel bergafwaarts. Majoor Thomson blijkt name
lijk niet in staat om de tucht te handhaven. Op de avond van de
5de november gaan militairen van het garnizoen een voor hen verbo
den herberg binnen, slaan het interieur kort en klein en brengen de
kastelein ernstige verwondingen toe. Dit is het voorspel op de gebeur
tenissen van de komende dagen. Op donderdag 8 november breken
de ongeregeldheden pas goed los. Dan beginnen de militairen een
grote rooftocht door de stad, die pas eindigt op zaterdagmiddag 10
november. Waarnemend gouverneur Douglas neemt geen maatrege
len om de militairen tot bedaren te brengen; tegenover de stedelijke
regering beweert hij machteloos te staan. Tenslotte komen enkele mi
litairen tot bezinning en gaan patrouilleren om aan het plunderen
een eind te maken. 187
Gedurende deze dagen is „de geheele stad haast van inwoonders
ontblood, yder vlugte met het overschot of een gedeelte hunner goe
deren in de grootste confusie en vrees aan alle kante de poorten uit
in het bedroefste weer van reegen en zwaare Storm". 18e De familie
Van Lanschot in De Gulden Ketel is voor deze roof- en plundertocht
niet gespaard gebleven. Godefridus noteert met zeer kleine letters in
ie<l

) Rogier, a.w., blz. 216.
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schiedkundig Mengelwerk over de provincie Noord-Braband, dl. II (Den Bosch
1840), blz. 154; C. R. Hermans, Specis Facti van de noodlottige gebeurtenis te
's Bosch voorgevallen in november 1787, in Bijdragen tot de Geschiedenis, Oud
heden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der provincie Noord-Braband,
dl. II (Den Bosch 1845), blz. 195 en 196; F. J. van Lanschot, De historische
schoonheid van 's-Hertogenbosch (Amsterdam ^SO'·), blz. 45.
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zijn boekhouding: „1787. Den 9 nov. snags syn wy geplundert/berooft. Memorij". ш De familie werd beroofd van een groot aantal
goederen van allerlei gading. Dit blijkt uit later opgestelde lijsten
van de goederen, die de stedelijke regering op de plunderaars heeft
kunnen achterhalen en terugvorderen. De zeer uitvoerige lijsten zijn
voorzien van de nummering van ieder van de plunderaars ingevor
derd artikel, opgave van de naam der als eigenaar van betreffend arti
kel geaccepteerde inwoner der stad met tevens de verantwoording
van de wijze van herkenning van het artikel voor degene, die zich als
eigenaar aandient. 190 Vaak komt de naam Van Lanschot in deze
lijsten voor: een honderdtal artikelen wordt als bezit der familie er
kend en teruggegeven. Hieronder zijn een vijftal weegschalen met
balans, bestek, keukengereedschap, tafellakens, servetten, hand- en
zakdoeken, dekens, lakens, kussens, een gouden ketting, assietten,1β1
blauw damasten gordijnen, diverse kledingstukken en kruideniers
waren. 1 β 2 Er valt slechts te gissen hoeveel goederen zijn gestolen en
niet meer teruggevonden. Hierbij denken wij vooral aan de kruide
nierswaren. In de bedrijfsboekhouding is hieromtrent geen opgave
aangetroffen.
Na het onderdrukken van de patriottenbeweging en de muiterij
blijft in stad en Meierij alles bij het oude. Wel geeft de raad van
state aan mr. Caspar van Breugel opdracht om tot voorstellen te ko
men in verband met een mogelijke herziening der belastingdruk in
de Meierij. Dit gebeurt in 1790 en Van Breugel doet zijn onder
zoekingen in '91 en '92. Maar reeds vóór 1790 zijn de patriotten weer
volop aktief, mede door de gebeurtenissen in Frankrijk anno 1789. le3
Interessant is in dit verband een brief door een tilburgse relatie op
16 oktober 1789 geschreven aan Godefridus van Lanschot en handelende over de patriotten in Tilburg: „het krield hier van de menige
patriotten — 't is als of er zwaar garnizoen lag — dagelijks komt er
nog bij, op 't ogenblik arriveeren er nog 100 waaien bij. 't Volk is
alle zeer stil, dat er de borgers zeer content van zijn. Ze leren dageie»)
1Ю
)
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lijks de exersitie. Nu zijn er hier tusse de 15 à 1600. Ze zijn alle vol
moed, 't zijn knappe gasten. Kortlings verwagte ze paarden voor de
dragonders. Ze zijn alle in goed vertrouwe, dat het mee zal resisseeren. De menschen zijn bij de borgers in 't quartier, ik heb er ook al
vier. 't zijn alle brave lien. Waarom komt gij ze niet eens zien; komt
Zondag bij moeder eeten, dan zult gij er meer van weeten... in
haast". 1β4 Stadhouder Willem V maakt zich geheel en al onmogelijk
bij de in het land gebleven en opererende patriotten en dit element
wordt gevoegd bij hun aloude programmapunten van doen verdwij
nen der regentendiktatuur en realiseren van de ware volksvertegen
woordiging. Aanvankelijk zijn de uitgeweken patriotten zich niet
bewust van deze ontwikkeling; in 1791 nog spreken zij over vestiging
van een constitutioneel koningschap onder Willem V. Maar hiema
spreken beide groepen zich uit voor een omwenteling via franse
interventie, omdat zij van de zittende regenten geen medewerking
aan hun streven naar verwerkelijking van hun verlangens hoeven
te verwachten. Willem V, in het zadel gezet door buitenlandse inter
ventie, verscherpt zelf mede verhoudingen, die ertoe gaan leiden,
dat hij door een zelfde buitenlandse — franse — interventie het veld
zal moeten ruimen. 1 9 5
Het heeft er de schijn van, dat Godefridus van Lanschot zich be
hoedzamer opstelt in deze enerverende jaren. Het Uittreksel uit de
ledenlijst der vier Schutterijen of Bogaarden te 's-Hertogenhosch,
maart 1793 toont namelijk, dat hij vóór maart 1793 als onderluitenant der Colveniers heeft bedankt. Hij gaat zich kennelijk van in het
oog lopend optreden onthouden. Zijn zoon daarentegen trekt zich
niet terug en staat in de ledenlijst als gezel opgetekend.19e Juist in
deze maand zenden de staten-generaal twee leden naar 's-Hertogenbosch om zich daar van de trouw der burgers te verzekeren in verband met de toenemende druk uit Frankrijk.197 Het revolutionaire
Frankrijk, dat sedert 1792 buiten zijn grenzen treedt, opent middels
Dumouriez begin '93 een aanval op de republiek. In 's-Hertogenbosch komt het tot een concentratie van troepen, waardoor de toe»")
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stand in de stad verward wordt. De militaire kampementen zijn niet
toereikend voor het sterke garnizoen; een gedeelte der troepen wordt
bij de burgers ondergebracht. In 1794 is er weer een garnizoen, van
meer dan 10.000 militairen in de stad. 1 * 8
Met behulp van de Oostenrijkers en door het bekende verraad van
Dumouriez 1 9 9 wordt de aanval in 1793 afgeslagen, maar in het
volgende jaar worden de Fransen niet gestuit. N a een beleg van 18
dagen wordt 's-Hertogenbosch op 9 oktober 1794 aan de Fransen
overgegeven. Op 12 oktober verlaat de staatse bezetting de stad. Op
dezelfde dag doen de franse troepen hun intrede. 2 0 0
In de volgende hoofdstukken wordt aan de bataafse en franse tijd
aandacht besteed. Godefridus van Lanschot zal van de mogelijkhe
den, die aan de katholieke brabanders worden geboden om deel te
nemen aan het bestuur van hun gewest, geen gebruik maken. Zijn
zoon Franciscus daarentegen wel, hij zal niet alleen in zakelijk maar
ook in bestuurlijk opzicht werkzaam zijn.

§ 4.

F.A.A.

van Lanschot

1768-1800

Van de derde generatie 's-hertogenbossche Van Lanschots vraagt
Franciscus Antonius Augustinus speciaal de aandacht. Als oudste
kind groeit hij op temidden van vier zussen. Hij brengt zijn jeugd
201
jaren voor een gedeelte door in Antwerpen,
waar hij zijn school
opleiding ontvangt en onder de hoede staat van zijn grootvader
202
Cornells.
Op 27 september 1779 wordt hij te Anwerpen onder
scheiden als „Primus van 't cijfferen in zijne school". 2 0 S Gedurende
de jaren tachtig verkeert hij samen met zijn vader temidden van de
'· β ) Gudde, a.w., blz. 197 en 198.
'») Rogier, a.w., blz. 248 en 249.
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) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 12.
MI) A.F.L., R.B. God. van Lanschot, dl. I, nr. 158.
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) A.F.L., Correspondenrie С van Lanschot 1775, nr. 116A.
Ma
) Deze vermelding is aangebracht voor in het werk: Abbregé de Ia Morale de
l'Evangelie, ou Pensées Chrestiennes sur le texte des quatre Evangelistes, dl. I
(Parijs 1693). Door mr. F. J. van Lanschot geschonken aan firma F. van Lanschot met een begeleidend schrijven aan firmant J. M. G. van Lanschot de dato
10-1-1949.
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patriotten en neemt kennis van hun idealen. Als een van de jongste
neemt hij deel aan de vergaderingen der Vaderlandsche Sociëteit en
ontmoet er de talrijke introduces uit alle provinciën. Hij neemt deel
aan het streven naar een meer demokratische bestuursvorm en aan
de agitatie tegen de regentenkliek en de godsdienstige en staatkundige achterstelling van zijn gewest.
Op 21 mei 1792 treedt hij in het huwelijk met Jacoba Catharina
Maria van Rijckevorsel,204 dochter van Augustinus Tilmanus van
Rijckevorsel en Maria Barbara van Leempoel.205 Enige tijd later,
namelijk in het jaar 1804, zal zijn zus Theodora huwen met Victor
Andreas van Rijckevorsel, zoon van eveneens het echtpaar Van
Rijckevorsel-Van Leempoel.20e Twee zeer oude brabantse geslachten
worden aldus aan elkaar verbonden.
Uit het huwelijk van Franciscus van Lanschot worden negen
kinderen geboren. Gedurende de jaren 1793, '94, '95 en 1797 achtereenvolgens Godefridus, genoemd naar zijn grootvader Van Lanschot,
Augustinus Comelis, genoemd naar zijn grootvader Van Rijckevorsel,
Cornells Antonius, genoemd naar zijn oom Thomas Cornelis van
Rijckevorsel en Henricus Johannes, genoemd naar zijn oom Hendricus van Tomputte. Eind 1799 wordt tot hun grote vreugde een dochter geboren.207
Gedurende de woelige periode van oktober 1793 tot oktober 1794
bekleedt Franciscus van Lanschot, evenals zijn grootvader en vader
zulks deden, het ambt van blokmeester van het blok der Markt.208
Aan het einde van zijn ambtstermijn, namelijk op 30 september 1794,
stelt hij voor om „in deese omstandigheden van Belegering en Twisten" over te gaan tot een buitengewone uitreiking in geld aan de
armen van zijn blok. Aan de vergadering der blokmeesters laat hij
de keus tussen ƒ 250,— of ƒ 300,—. Zij stemmen unaniem toe in een
bedrag van ƒ300,—, onder meer Godefridus van Lanschot.2ββ Door
*»*) R.A.B., Col. D.T.B. Vught, nr. 12.
) Genealogie van Rijckevorsel, in Nederland's Patriciaat, jrg. XXII (1936), blz.
316; F. de Josselin de Jong, Genealogie van Lanschot (Den Haag 1943), blz. 4.
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de tijdsomstandigheden verlaat, wordt zijn rekening pas opgenomen
op 15 oktober 1795 en mede-ondertekend door zijn vader als oudblokmeester.210
Na de verovering der stad door de franse troepen, wordt de stedelijke regering ontbonden en in de hierna uit burgers samengestelde
en door de franse representanten benoemde regering zijn katholieke
burgers van de stad opgenomen, onder meer Christiaan Potters,
zwager van Godefridus van Lanschot.211 Bij arrêté der franse representant de dato 8 januari 1795 wordt een Centrale Administratie
ingesteld. Zij omvat al het veroverde gebied met 's-Hertogenbosch als
zetel en bestaat uit achttien leden. Tot de leden behoort onder meer
A. T. van Rijckevorsel, de schoonvader van Franciscus van Lanschot.
Tevens worden er drie arrondissements- of omtreksadministraties opgericht, en wel te 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Grave; later ook
nog te Heusden.212
De centrale administratie houdt zich onder andere bezig met
aanvulling van vakante belastingontvangers- en rentmeestersposten en
met vervanging van ongeschikt bevonden door haar inziens geschikte
personen op deze posten. De notulen van haar vergadering op 25 januari 1795 vermelden de benoeming van dertien nieuwe ontvangers
en rentmeesters, die binnen 24 uur in funktie dienen te treden. De
franse representant gaat met de voordracht akkoord en maakt dit bij
arrêté bekend.21S Franciscus van Lanschot wordt benoemd tot ontvanger der imposten van stad en vrijheid van 's-Hertogenbosch;
Lannoy wordt als zodanig door de centrale administratie ontslagen.214
Op 5 februari wordt gesproken over een adres, door F. van Lanschot
haar toegezonden, waarin hij instrukties vraagt naar aanleiding van
de verzending door Lannoy van de stukken van het kantoor naar
's-Gravenhage.215
Uit de notulen der diverse vergaderingen blijkt, dat F. van Lanschot niet alleen staat in zijn moeilijkheden om het werk van zijn
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afgezette voorganger over te nemen en voort te zetten. Gelijksoortige
problemen doen zich voor aan N. Smolders, rentmeester der domei
nen van Braband, P. A. van Meeuwen, ontvanger der episcopale en
andere geestelijke goederen ter kwartier Maasland, P. de Bergh,
rentmeester der beden van Braband, P. van de Velden, ontvanger der
gemene middelen Peelland en Bronkhorst, ontvanger gemene mid
delen Kempenland. Van Breugel weigert de stukken over te dragen
aan Van Hooft, als zijn opvolger door de centrale administratie aan
gesteld in Oisterwijk en Maasland.21β De genoemde Smolders en
Van Meeuwen dienen zich met twee getuigen ten huize van hun
respectievelijke voorgangers te vervoegen ter overname van de zaken.
In geval van weigering moeten zij nog dezelfde dag schriftelijk hier
van rapport uitbrengen. Aan F. van Lanschot wordt hetzelfde opge
dragen; hij ontvangt van Lannoy een weigering, evenals trouwens
Smolders en Van Meeuwen. 217 Hij rapporteert zijn bevindingen,
„waer op meede is goed gevonden de Forse Armée in te roepen met
een Commissie tot ovemeeming van het Comtoir en zijn hier toe
benoemd de Burgers van der Does en Lieh ten veld met assumptie
van den Agent National". 21β Identieke besluiten worden genomen
ten opzichte van Smolders en Van Meeuwen met hun voorgangers
Van Rhemer en Stimm. De afgezette personen delen aan de com
missie tot overname van hun kantoren uiteindelijk mee, dat zij
bereid zijn plaats te maken voor de in hun plaats benoemde personen,
mits zij een kopie van het arrêté der franse representant betreffende
de samenstelling van nieuwe rentmeesters ontvangen. Zulks geschiedt, waarna F. van Lanschot zijn kantoor overneemt en de
werkzaamheden kan beginnen. 21β Hij wendt zich hierna nog diverse
keren tot de centrale administratie om instrukties.220
De franse representant Ramel vaardigt op 31 maart het besluit uit
de centrale administratie en de arrondissementsadministratie te ver
vangen door een „Opperadministratie ie 's-Hertogenbosch". De rent"·)
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ги
)

t.a.p.,f. 136 en 137.
ta.p.,f.216en218.
ta.p.,f.222.
ta.p., f. 226.
t.a.p., f. 298 en 327.
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meesters en ontvangers blijven gehandhaafd. 221 Op grond van een
op 2 april uitgevaardigd besluit, wordt op 4 april hieropvolgcnd door
de burgers van de stad 's-Hertogenbosch een nieuwe municipaliteit
benoemd. 222 Op 16 mei komt het Haagse Verdrag tot stand tussen
de franse republiek en de bataafse republiek. De generaliteitslanden
worden — behalve Staats-Brabant — aan de fransen overgedragen.
Derhalve verlaten de fransen 's-Hertogenbosch. Dat inlijving als
veroverd gebied bij Frankrijk wordt voorkomen ten aanzien van
Staats-Brabant is als een succes te beschouwen voor de bataven.
Hiertegen staat het of- en defensief verbond tussen de twee republieken, waardoor de bataafse republiek aan de franse republiek
wordt gebonden. 223
Na de opname in de bataafse republiek zien wij het streven der
„Provisioneele Representanten" van het volk van Brabant om bataafs Braband als gelijkwaardig gewest te doen erkennen. De vaderlandsche sociëteiten van weleer herrijzen en spelen in dit opzicht
hun rol als pressie-groep. In 's-Hertogenbosch wordt zij in juni 1795
heropgericht. 224 Met ingang van 1 januari 1796 worden de provisioneele representanten vervangen door een departementaal bestuur van
bataafs Braband en op 1 maart nemen 12 van de 14, inmiddels door
het volk van Brabant gekozen, afgevaardigden zitting in de nationale
vergadering. 225
In 1797 komt een einde aan de werkzaamheid van F. van Lanschot als ontvanger der imposten van stad en vrijheid van 's-Hertogenbosch. Hij wordt benoemd tot ontvanger der verpondingen en
gemene middelen over het kwartier van Maasland. Hij zal tot in
1806 als zodanig werkzaam zijn. 22e
De staatsregeling anno 1798 verdeelt de bataafse republiek in acht
departementen met aardrijkskundige namen en geheel andere grenzen dan de vroegere gewesten. 's-Hertogenbosch wordt de hoofdstad
van het departement van de Dommel. De gehele republiek is verder
verdeeld in grondvergaderingen, waarin de stemgerechtigde burgers
S21

)
)
22a
)
2
")
"')
™)
222
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Mommen, a.w., blz. 105 en 109.
Van Zuylen, a.w., blz. 7.
Rogier, a.w., blz. 254.
Mommers, a.w., blz. 166.
a.w., blz. 226-232.
Prov. Gen., HS 203.

uit iedere 500 zielen bijeenkomen en in districtsvergaderingen, waarin de kiezers uit 40 grondvergaderingen bijeenkomen. 227 Aan F. van
Lanschot wordt de Acte van Burgerschap uitgereikt, 228 bij welke
gelegenheid hij verklaart het bataafse volk een vrij en onafhankelijk
volk te achten; hij getuigt verder van zijn „onveranderlijken afkeer
van het Stadhouderlijk Bestuur, het Foederalismus, de Aristocratie en
Regeeringloosheid". Iedere kiezer binnen de bataafse republiek legt
deze verklaring af.229 De politieke opvattingen der bataven laten
zich onderkennen: het streven naar een demokratisch staatsbestel met
gecentraliseerd gezag verdraagt geen stadhouderlijk bestuur, noch
regenten-optreden. De verdeling in departementen, geheel los van
tot nu toe bestaande grenzen, past in deze opzet ter bestrijding van
het provincialisme. De staatsregeling rekent onder meer af met het
gilde wezen. 230
Na in de zomermaanden van dit jaar 1798 nog een uitgebreide
zakenreis te hebben gemaakt, 231 komt Godefridus van Lanschot —
56 jaar oud — op 10 januari 1799 te 's-Hcrtogenbosch geheel onverwacht te overlijden aan een galaandoening. 232 Zijn zoon bericht hierover aan een der cliënten van de firma: „heede treft ons den gevoeligen slag van mijn waarde vader — en moeder haar zeer geliefden
Man — door de Dood te zien wegrukken. Ik twijffel niet of UE
zult deel in Onse droefhijd neemen en de ziele van den overleedene
in UE gebeeden indagtig te zijn". 233 Zijn plotseling ontvallen heeft
tot gevolg de omvorming van de handelszaken tot de Firma Wed. G.
van Lanschot en Zoon. Franciscus trekt zich terug uit de suikerbranche en gaat met zijn moeder de handelszaken voortzetten. 234
Op 1 april wordt Het Suikerhuis aan brouwer H . J . Heeren verkocht. 235 Nauwelijks is dit geregeld, of ook mevrouw Van LanschotPotters volgt haar man in het graf. Op 10 april sterft zij tengevolge
**)
««)
"»)
230
)
MI
)
**·)
«и)
tM
)
*«)

Staatsregeling voor het Bataaf sehe Volk (Dordrecht 1798), blz. 15 en 16.
A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1803-1844, nr. 17.
Staatsregeling, blz. 13 en 14.
Hierover wordt in het volgende hoofdstuk gesproken.
A.F.L., Paspoort Godefridus van Lanschot 1798, nr. 8 С. с.
R.A.B., Kisteboek, Register van verkochte doodskisten 1782-1806, nr. 910.
A.F.L., F. A.A. van Lanschot 1756-1850, nr. 51.
R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3349, f. 9-10.
t.a.p., nr. 3406, Katern 12, 6 folio's.
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van waterzucht, 60 jaar oud. 23β Op 13 april wordt zij begraven; uit
naam van alle kinderen schrijft Franciscus: „Een verlies des te ge
voeliger: dewijl nouwelijks drie maanden geleden eenen grievende
slag ons onzen zeer Beminden Vader heeft ontnoomen". 237
De overname der handelszaken staat wel in schrille tegenstelling
tot die anno 1767, toen zulks zich geheel volgens planning en langs
weg der geleidelijkheid voltrok. Met zijn vrouw en vier zoontjes
gaat Franciscus De Gulden Ketel bewonen, tezamen met nog enkele
zussen.238 Tot 1851 zal hij van hieruit de handelszaken leiden en
optreden als hoofd van het geslacht Van Lanschot.

§ 5.

Analyse C. en G. van Lanschot

Comelis van Lanschot voert een tak van het katholieke huis Van
Lanschot naar 's-Hertogenbosch en hij sticht er de Firma Van Lan
schot, wier firmanten zich van kruideniers en groothandelaren ont
wikkelen tot bankiers. Zijn dertigjarige periode in de brabantse
hoofdstad is hiertoe voldoende. Zorgvuldig bereidt hij zijn zoon op
het toekomstige leiderschap der handelszaken voor. Hij legt voorts
de basis van het bezit aan onroerend goed; het streven hiernaar zal
zijn nakomelingen als richtlijn voor ogen blijven staan. Bij hem be
gint ook de charitatieve aktie voor de behoeftige medemens, waarin
het geslacht Van Lanschot zich later heeft onderscheiden.
Noch Comelis, noch zijn zoon Godefridus zijn in de gelegenheid
hun eventuele bestuurlijke bekwaamheid te etaleren. In dit verband

Me

) R.A.B., Kisteboek, Register van verkochte doodskisten 1782-1806, nr. 910.
De doodsoorzaak kan worden opgemaakt uit het „Register van verkochte doods
kisten", toebehorende aan het Gereformeerd Burgerweeshuis te Den Bosch. Ge
durende de periode 1782-1806 bezit zij in deze stad het monopolie tot levering
der doodskisten. Het zgn. „Kisteboek" bevat de namen van alle tijdens dit tijdvak
gestorven bosschenaren. Bij velen van hen wordt leeftijd en doodsoorzaak ver
meld; zo ook bij het echtpaar Van Lanschot-Potters; F. A. Brekelmans e.a., De
Archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch (Den Haag
1952), blz. 70.
*") A.F.L., Stukken betr. begrafenis echtpaar Van Lanschot-Potters 1799, nr. 82.
«o) A.F.L., Correspondentie F. A. A. van Lanschot 1790-1843, nr. 57.
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valt enkel te wijzen op de kapaciteiten van hun voorouders239 en
nageslacht, te beginnen bij F. A. A. van Lanschot. De drang om zich
te laten gelden konden zij echter wel in financieel-ekonomisch opzicht bevredigen. Tegen deze karakteristiek kan hun streven naar
bezit van en naar voortdurende uitbreiding van hun onroerend goed
worden gezien. Bij Cornells kan een en ander sterker hebben geleefd
dan bij zijn zoon; deze immers heeft na 1794 geen openbare post bekleed en houdt zich op de achtergrond. Dit is enigszins vreemd,
gezien zijn politieke activiteiten gedurende de jaren tachtig. Er is een
zekere tegenstrijdigheid geweest tussen de afzijdigheid van het
openbare leven en de neiging zich op de voorgrond te doen gelden.
Godefridus, die vroeg zijn moeder verliest en sedert het einde der
jaren vijftig zijn vader in de zaak behulpzaam is, treedt in de voetsporen van zijn vader. Wanneer hij in 1767 met zijn vrouw in De
Gulden Ketel achterblijft, valt hem de opgave te beurt de firma Van
"*) P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit ¿Ie Kerken der Provincie Noord-Brabant (Utrecht 1924), dl. I,
blz. 233 en dl. II, blz. 265 en 266; J. A. ten Cate, Genealogische Opmerkingen bij
een acte van de Schepenen in de Eeninghe van Rijsbergen uit 1492, ín De Brabantse Leeuw, jrg. IV (1955), blz. 108-110; J. W . A. Commets, Beschrijving van
Rijsbergen (Den Bosch 1909), blz. 82, 87 en 239-241. Op bladzijde 25 en 239-241
tracht schrijver de oorsprong te verklaren van de naam van het geslacht Van
Lanschot; H. van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wemhout (Zundert 1920), blz. 72, 81, 91, 101, 141, 192, 194, 197 en
198, 336, 338 en 378; G. C. A. Juten, Aanvullingen op Krügers Geschiedenis van
het bisdom Breda: V, in Taxandria, jrg. X (1903), blz. 130-137; G. С A. Juten,
Genealogische Sprokkels: Vil: Van Lanschot, ín Taxandria, jrg. XXIX (1922),
blz. 256; G. C. A. Juten, De oudste generaties der familie Van Lanschot, in
Taxandria, jrg. XXXI (1924), blz. 293-296; G. C. A. Juten, De schout van Zundert: 1570, in Taxandria, jrg. XXXIX (1932), blz. 97-103; Ir. Juten, Van Lanschot,
in De Brabantsche Leeuw, jrg. I (1952), blz. 165-167; W. J. F. Juten, Het geslacht
Van Lanschot, in Taxandria, jrg. VIII (1901), blz. 215-233; De Roy van Zuidewijn, Van Lanschot, in De Brabantsche Leeuw, jrg. I (1952), blz. 150; A. F. O.
van Sasse van IJsselt, Rouw- of Wapenborden en Grafmonumenten in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, in Taxandria, jrg. X (1903), blz. 241-247; B. W. Schijndel, Hoogstraten's oude huizen en familie's, dl. II (Brecht 1941), blz. 345-347;
A. J. Servaas van Rooyen, Memorie van den ouderdom van de kinderen die naer
sijn gelaten van Willem van Lanschot SA: Commis, in De Nederlandsche Leeuw,
jrg. IX (1891), nr. 2, blz. 11 en 12. Verder raadplege men in verband met het
geslacht Van Lanschot vóór 1700 tenslotte de publikaties van de hand van dis.
J. A. ten Cate en F. de Josselin de Jong, welke publikaties op regelmatige tijdstippen in deze studie worden vermeld.
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Lanschot in 's-Hertogenbosch te continueren. Hij blijkt de juiste man
op de juiste plaats. Aan de firma zal hij geen nieuwe inhoud geven,
maar hij erft haar ongeschonden aan zijn zoon over. Er waren geen
essentiële verschillen met het beleid van zijn vader, maar wel versteviging en uitbouw. Hij wekt de indruk een man uit één stuk te zijn,
die vrijwel probleemloos de door zijn voorganger uitgestippelde weg
vervolgt.
Dit laatste geldt met name ook het beheer over zijn vermogen,
waarvan huizen en landerijen het voornaamste bestanddeel vormen.
Bij hem konstateren we de neiging dit bezit te restaureren en te verfraaien. Enerzijds wegens aansporingen door de stedelijke regering,
anderzijds om te voldoen aan zijn zin voor orde en perfektie. Dat hij
vertrouwen inboezemt bij zijn medeburgers moge blijken uit zijn
blokmeesterschap en uit de positie, die hij in het kramersgilde inneemt. Voorts is hij een man met historische belangstelling, wat niet
verwonderlijk is voor dit type mens, dat niet vernieuwt, maar verbindt. Hij vormt de rustige, weinig spontane, degelijke schakel tussen
zijn voorganger, die hem tot voorbeeld strekt en zijn zoon, die op
eigentijdse wijze familie en firma is gaan leiden.
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HOOFDSTUK II

DE GOEDERENHANDEL DER FIRMA F. VAN LANSCHOT
VANAF DE OPRICHTING IN 1737 TOT DE VESTIGING
VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN:
1737-1814
§ 1. Economische situatie nà 1713
Na 1713 geniet de handelsweg via Zeeland, Antwerpen en Oostenrijks-Brabant naar Luik bij de kooplieden uit de hollandse havensteden in hoge mate de voorkeur boven de handelsweg via 's-Hertogenbosch naar Luik. Hiermee spelen zij in de kaart van de souverein van Oostenrijks-Brabant, die ernaar streeft om dit gebied tot
een belangrijk transito-land te maken. Hiertoe worden land- en waterwegen verbeterd en de transito-rechten aanmerkelijk verlaagd.1
Sedertdien zien de inwoners van Oostenrijks-Brabant het grootste
deel van het goederenpakket tussen de noordelijke Nederlanden en
Luik door hun gebied getransporteerd. De voorkeur wordt verklaarbaar, als men weet, dat de weg naar Breda slecht is onderhouden,
terwijl die naar 's-Hertogenbosch eveneens in een deplorabele toestand verkeert. Trouwens, in geheel Staats-Brabant en speciaal de
Meierij is de situatie van het wegennet zorgelijk.2 Op 21 oktober
1740 meldt de Raad van State aan de Staten-Generaal: „dat de weegen in de Meijerije van 's-Hertogenbosch voomaamentlijck bij en
om de stadt Den Bosch in zodanige siegten staat zijn, vooral des
winters, dat de stadt genoegsaam alle acces te land benoomen was".3
') F. E. M. Vercauteren, De aanleg van de straatweg Best^Lommel als deel van de
verbinding 's-Hertogenbosch-Luik: 1745-1818 (Nijmegen 1958), inleiding blz. 4
e.V.
*) V.A.M. Beerman, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629-1648 (Nijmegen 1940), blz. 240 e.V.; S. Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (Nijmegen 1803), blz. 30 e.V.;
C. R. Hermans, Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en
Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Brabant, dl. I. (Den Bosch 1845), blz.
578 e.V.
J
) H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dl. I (Amsterdam
1935), blz. 240.
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Vooralsnog bestaat er in Luik ook weinig belangstelling voor het
aanleggen van een betere weg naar Breda of 's-Hertogenbosch. Het
merendeel der kontakten met de Hollandse havensteden vindt via de
handelsweg door Oostenrijks-Brabant plaats; wel zijn er plannen
tot verbetering van de verbindingen met dit gebied. Het achttiende
eeuwse prinsbisdom Luik behoort staatkundig en kerkelijk tot het
Duitse Rijk, maar is ekonomisch grotendeels aangewezen op de
noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Gelegen aan een kruispunt
van verbindingen, namelijk de Maas en de landroutes naar Frankrijk,
de zuidelijke Nederlanden en Staats-Brabant en in het bezit van
een bodem, rijk aan delfstoffen, vormt het luikse gebied een waardevol achterland voor de Nederlanden en spelen haar bewoners een
rol in het transito-verkeer vanuit de Nederlanden naar Frankrijk en
het Duitse Rijk. Ten tijde van de Vrede van Munster is de aloude
Maashandel reeds over zijn hoogtepunt heen en loopt vervolgens door
de lage waterstanden en de talrijke tollen steeds verder terug. In de
achttiende eeuw begint het ontwijken van de Maas verontrustende
vormen aan te nemen. 4
De in 1722 opgerichte Oost-Indische Compagnie van Oostende
wekt verwachtingen voor de transito-handel door de zuidelijke Nederlanden; de luikse handelskringen schijnen in deze tijd dan ook
zeer zuidnederlands gezind te zijn en streven met name ook naar
opbeuring van de Maashandel uit haar verval. Maar in 1733 komt
liet tot opheffing van de O.I.C. van Oostende, terwijl de plannen
met de Maashandel op de achtergrond gedrongen worden sedert
1740. In dit jaar namelijk breekt een handelsconflict uit tussen Luik
en de zuidelijke Nederlanden; de onderlinge handel wordt door protectionistische maatregelen over en weer geheel gestremd. De luikenaren vinden een nieuwe uitweg voor hun goederenverkeer in de
weg van Luik naar Hasselt en in verbetering der relaties met de
noordelijke Nederlanden. In juli 1740 reeds geeft het prinsbisdom te
kennen de handel onafhankelijk te willen maken van OostenrijksBrabant en deze direct op Holland te richten via een weg naar
Staats-Brabant. 5
4

) F. E. M. Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best ah deel
van de verbinding met Luik: 1740-1745 (Nijmegen 1956), blz. 32-41.
·) Vercauteren, Straatweg 's-Hertogenbosch-Best, blz. 47-82/83.
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Niet Breda maar 's-Hertogenbosch weet zich op te werpen als
schakel in deze verbinding van Luik met de havensteden. De stad
neemt het initiatief tot aanleg van een weg naar het luikse gebied, 6
waarvoor zij reeds op 3 februari 1741 toestemming verkrijgt van de
sta ten-generaal. 7 In 1745 is de aanleg van de weg vanuit 's-Hertogen
bosch tot Best gevorderd. Maar dan moeten de werkzaamheden wor
den opgeschort. Ten gevolge van de Oostenrijkse Successie-Oorlog
(1740-1748) is de opbrengst van de tollen langs deze weg vermin
derd, terwijl het benodigde materiaal in prijs is gestegen. β Ondanks
het streven van de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch de aanleg
van de weg voort te zetten zonder de stedelijke financiën te ontwrichten, ziet zij zich in 1784 toch genoodzaakt het oktrooi tot aanleg van
deze weg over te geven aan Eindhoven. Maar ook deze stad ontbreken de geldelijke middelen, waarna Holland, dat de weg beschouwt als tegenhanger van de route Oostende - Luik - Aken, besluit
om de aanleg zelf ter hand te nemen. 9 Dit slaagt, met uitzondering
van het gedeelte Borkel-Stratum. In 1818 wordt dit stuk aangelegd
door het Ministerie van Waterstaat en Publieke Werken. 1 0
De treurige toestand van het wegennet in Staats-Brabant is niet de
enige reden tot klagen. Dit gebied wordt ten opzichte van de republiek als buitenland beschouwd: op in- en uitvoer van goederen uit
en naar de republiek worden rechten geheven. Deze zogenaamde
Convooien en Licenten belemmeren het economisch leven in ernstige
mate. Voorts vormt het belastingenpakket een zware last voor de inwoners. Talloze klachten uit de generaliteitslanden over te zware
lasten vinden — behoudens een enkele uitzondering — in Den Haag
geen gehoor. 11
Dat zich midden achttiende eeuw in de handelsstad 's-Hertogenbosch een het wereldlijke gezag vijandig gezinde — patriottische —
mentaliteit ontwikkelt, heeft dan ook zijn ekonomische oorzaken. In
het vorige hoofdstuk is al de godsdienstige en staatkundige achtere

) Vercauteren, a.w., blz. 86, 89 e.v.
) Vercauteren, a.w., blz. 113.
8
) Vercauteren, a.w., blz. 148.
*) Vercauteren, Straatweg Best-Lommel, blz. 9.
10
) Vercauteren, a.w., blz. 112.
«) T h . Goossens, Het Arme Brabant (Tilburg 1929), blz. 6 e.V.; A. R. M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest: 1629-1796 (Utrecht 1953), blz. 16.
7
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Stelling ter sprake gekomen, waarin de katholieke burgerij verkeert.
De raad van state vaardigt op 30 december 1785 een resolutie uit,
waarin aan de stadhouders der vier kwartieren der Meierij opdracht
wordt gegeven tot het op schrift stellen van de klachten, die leven
bij de inwoners van stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. Tevens
moet worden aangegeven hoe de klachten „het gevoeglijkst souden
kunnen worden gedresseert". Het volgende jaar verschijnt dan de
Memorie van algemene weesentlijke beswaaren der Meijerije van
's Bosch.12 Betreffende de belastingen, door het landsbestuur aan de
bevolking opgelegd, wordt gesteld, dat „de heffinge der selve niet
evenredig is aan en te boven gaat het vermogen der Ingezeetenen".13
De samenstellers van de Memorie verzoeken om afschaffing van de
Beden, verlichting in de zwaarte der Verponding en Gemene Middelen, voor de helft reducering van het Hoofdgeld en afschaffing van
de Kleine Speciën.14 De Convooien en Licenten moeten het eveneens ontgelden en de Memorie stelt voor, dat „alle onderscheid tusschen de Generaliteit en de Vereenigdc Provinciën, welke thans
plaats heeft, met opsigt tot de Convoyen en Licenten, wierd weggenomen". 15 Voor deze twee gebieden behoren, aldus de Memorie,
gelijke regelingen te bestaan voor de in- en uitvoer.
Veel resultaat heeft de memorie niet gehad: er wordt op 9 augustus 1786 reeds in de raad van state over gesproken. Enige verbeteringen worden inderdaad voorgeschreven, doch tot noemenswaardige
1β
verlichting in de belastingdruk wordt niet overgegaan. Het gevolg
van de verontachtzaming van de toch bepaald niet overdreven ver
langens is geweest, dat de burgers in stad en Meierij steeds agres
siever werden jegens landsbestuur en stadhouder. In de gehele Ge12

) Memorie van algemeene weesentlyke beswaaren der Meyerye van 's-Hertogen
bosch, gedaan maaken en aan de Edele Mogende Heeren de Raaden van Staaten
der vereenigde Nederlanden, ter voldoening aan hoogst der selver Resolutie van
den 30 December 1785 overgegeeven door ofte van weegens Stadhouders en ordinaris Gecommitteerdens der vier Kwartieren van de Meyerye van 's Bosch, met
byvoeging van der selver Consideration, op welke wyse deselve beswaaren het gevoeglykst souden kunnen worden geredresseert (Den Bosch 1786).
,3
) Memorie, a.w., blz. 7.
») a.iv., blz. 22.
«) a.w., blz. 50.
1β
) Extract uit de Resolutien van de Ed. Mog.
Vereenigde Nederlanden, 9 augustus 1786.
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Heeren

Raaden

van State

der

neraliteit wordt dan in 1787 het patriottisme de kop ingedrukt; in
's-Hertogenbosch culmineert de slechte verhouding tussen de patriot
tische burgerij en gezagsgetrouwe garnizoen in de plundering van
de stad. Door de franse revolutie wordt het patriottisme echter weer
manifest. En dit in versterkte mate, wanneer Frankrijk sedert 1792
de aandacht gaat richten op het buitenland en in 1793 een vergeefse,
maar in 1794 succesvolle aanval onderneemt op het grondgebied van
de republiek. In de maand oktober 1794 bezetten de franse troepen
de stad 's-Hertogenbosch.
§ 2.

Sthhting firma F. van Lanschot in 1737

Cornells van Lanschot, geadmitteerd tot poorter van 's-Hertogen
bosch en meester van het kramersgilde, begint na zijn toelating een
klein- en groothandel in koloniale waren. De eerste inkopen zijn in
het inkoop- en crediteurenboek, „Ontfangboek" genaamd, op 22 juli
1737 geboekt.17 In de bewaard gebleven boekhouding is geen ver
melding aangetroffen van het beginkapitaal, waarover Van Lanschot
heeft kunnen beschikken. Evenmin bevatten andere bewaard geble
ven dokumenten een aanwijzing, dat hij van zijn familie, schoon
familie of van derden, bedrijfskapitaal heeft geleend of gekregen.18
Dat Comelis van Lanschot zich in 's-Hertogenbosch heeft geves
tigd kan hem zijn ingegeven wegens de redelijk gunstige ekonomische toestand in 's-Hertogenbosch omstreeks het midden van de
19
achttiende eeuw. De stedelijke nijverheid geeft vele handen werk,
terwijl de koophandel van de stad de wind in de zeilen blijkt te heb
ben. Comelis van Lanschot begint zijn aktiviteiten in een periode,
dat van de handelsweg via 's-Hertogenbosch naar Luik steeds meer
gebruik gemaakt gaat worden door de kooplieden uit de hollandse
havensteden. Na 1740 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet.
" ) H.A.F.V.L., O.B. 1737-1744, иг. 17.
1β
) De Archieven van Notarissen met standplaats Venlo van vóór 1797 zijn niet
bewaard gebleven; de archieven van notarissen, gevestigd geweest zijnde te 's-Hertogenbosch, de Overdrachtregisters Venlo en de Testamenten-Protokollen Venlo
geven — als resterende bronnen van mogelijke informatie — geen uitsluitsel.
") H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse
Tijd; 1794-1814, bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur (Nijmegen 1955), blz. 28.
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In de haven van 's-Hertogenbosch komt het rivierverkeer door
zogenaamde beurtschippers uit het noorden in kontakt met het landегкеег naar het zuiden, in casu de zuidelijke Nederlanden, Maas
tricht en Luik. In de haven vindt de overslag van de scheepslading
op karren plaats of andersom. Lijkt het evenwel wenselijk, dan
worden de goederen na aankomst eerst opgeslagen. Op de faktoors
rust deze taak; hun aantal is in de achttiende eeuw sterk toegenomen.
Onder de produkten, die door beurtschippers uit Holland in 's-Her
togenbosch worden aangevoerd, om na overslag verder te worden
verzonden, vermelden we in het bijzonder de produkten, die vallen
onder het monopolie der V.O.C.: koffie, thee, suiker, rijst, katoen,
bonen, salpeter, foelie, nagelen, notemuskaat, gember, peper en
dergelijke. Behalve deze produkten zijn onder meer vertegenwoor
digd de fabrikaten der hoüandse nijverheid — tabak, snuif, brandewijn en kleurstoffen —, massale goederen als steenkolen en kalk,
produkten der visserij en granen. In omgekeerde richting komen uit
Luik naar 's-Hertogenbosch produkten der luikse ijzerindustrie en
kolen. Te zamen met de bossche spelden, garens en linten worden
deze goederen via het rivierverkeer naar Holland getransporteerd. De
voortbrengselen van de weefnijverheid, landbouw en veeteelt in de
Meierij van 's-Hertogenbosch maken ook deel uit van het handelsverkeer. 20
Naast de gunstige ekonomische toestand beloofde het aantal van
ruim 12.500 burgers goede afzetmogelijkheden voor de handelaren.21
's-Hertogenbosch fungeert verder als marktcentrum voor de Meierij.
1 enslotte had 's-Hertogenbosch als vestingstad vertier van het garnizoen.

§ 3. Kleinhandel en Boekhouding
De kleinhandel, gedreven door de firmanten Van Lanschot, omvat levering van diverse soorten koffie, thee, suiker, rijst en specerijen
aan partikulieren in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en elders.
De niet kontant betaalde aankopen worden op naam van de debiteur
го

) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 3.
) Hanewinkel, a.w., blz. 125.

гі
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in het zogenaamde „Klijn Schult Boek" aangetekend. Dit deel van
de boekhouding is niet volledig bewaard gebleven. De perioden
1747-1759 en 1793-1798 ontbreken. Elk deel heeft voorin een alfabetische lijst van debiteuren, gerangschikt volgens de familienaam.
Voornaam of voorletters, beroep en straatnaam zijn veelvuldig opgetekend. Ook de woonplaats van de cliënt; is dit 's-Hertogenbosch,
dan treffen wij de vermelding „ALHIER" aan.22
Het „Klijn Schuit Boek" is op nogal slordige wijze bijgehouden.
Doorhaling van een boeking met twee pennestreken betekent, dat de
cliënt heeft betaald. Bij de geboekte posten werd aanvankelijk geen
plaatsnaam achter de naam van de cliënt genoteerd. Sedert het jaar
1780 komt hierin verandering.2S Linker- en rechterfolio vormen
boekhoudkundig gezien niet een geheel, zoals men zou verwachten.
Niettemin geldt de paginering rechts bovenaan de rechterfolio ook
voor de linkerfolio. Eerst wordt de linkerfolio geheel benut, waarna
de rechterzijde aan bod komt. De boekingen kunnen zowel op één
als ook op meerdere cliënten betrekking hebben. In het laatste geval
wordt een aanslag gepleegd op de overzichtelijkheid.
Om aan te tonen, hoe de specifikatie van de door cliënten gekochte goederen geboekt werd, zijn in deze studie een linker- en een
rechterfolio van een willekeurig „Klijn Schuit Boek" weergegeven.
In sommige gevallen vindt géén specifikatie plaats, maar treft men
de vermelding aan: „voor/volgens Reekge." of „voor gesonde goet",
„voor", „voor dito" of „voor D". Voor de specifikatie kunnen wij
terecht in het journaal, dat door de firmanten Van Lanschot „Groot
Clat Boek" wordt genoemd. Ter verduidelijking een voorbeeld:
„Klijn Schuit Boek: 1770. Jan. Janse Verhaege".24 De dato 19 januari staat geboekt: „voor
6 = 14 = 8". Slaan wij nu een
blik in het in tijd korresponderende „Groot Clat Boek", dan konstateren wij de aankoop door bovengenoemde persoon van:
„ 8 (pnd.) bonen
14
5=12 = 0
5/4 „
tee
18
1= 2 = 8
6=14=8".
")
*»)
")
»)

2β

H.A.F.V.L., K.S.B.: Register.
H.A.F.V.L., K.S.B. 1779-1784, nr. 30 (49).
t.a.p., 1769-1771, nr. 27 (46), f. 71.
H.A.F.V.L., G.C1.B. 1768-1770, nr. 2 (21).
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Bij betaling door de cliënt worden twee strepen door de betreffende
posten getrokken met de vermelding: „VOLDAEN" en veelal gepaard met datering. Een afzonderlijke creditpagina is door deze handelwijze niet nodig. Na 1798 is langzamerhand afgezien van het
doorstrepen van de rekeningen in dit boek.2e De in het „Klijn Schuit
Boek" gespecificeerde aankopen door de cliënten zullen wij niet aantreffen in het „Groot Clat Boek". Het „Klijn Schuit Boek" is derhalve te beschouwen als journaal en debiteurenboek voor de kleinhandel der firma Van Lanschot. De weinige gevallen waarin eerst
aantekening in het „Groot Clat Boek" plaats vindt, berusten kennelijk op een vergissing.
Een gedeelte van de leveranties op het gebied van de kleinhandel
vindt in De Gulden Ketel plaats via direkt kontakt tussen Van Lanschot en cliënt. Bovendien echter verzoeken de cliënten vaak schriftelijk om levering via voermannen of bekenden, die toch in de stad
komen. Talrijke briefjes van deze strekking zijn bewaard gebleven. "
„Mijn Heer. verzoek UE И (pond) Beste Groenetee
а 5 Gl. met den Brenger déesses te zenden.
UED. Dienaar F. van den Hoogen. Herpen Den 19 Maart Ao.
1799" ,28

Een soortgelijk verzoek blijkt ook uit de twee volgende briefjes; het
eerste is van 3 mei 1762, het tweede is ongedateerd:
„Monsr. Lanschot gelieft voor mijn met den
brenger deser 2И pont Coffyboone te sende
2e
1 pont suyker. Evert van Erp".
„Mijn Heer gelieft met brenger deses voor mij
te steuren twee pont en een halt volghens gewoonte
thee bou/sal Ue in dankbaerhyt daer voor voldoen.
Die met alle achting is UE gehoorsamen Dienaer
30
A. Beckers pastoor tot gemert".

*>)
«)
«)
г
»)
»»)
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H.A.RV.L., K.S.B. 1798-1799, n r . 3 3 (52).
H.A.Rv.L., K.K.B, korrespondentie F. van Lanschot 1737-1851.
H.A.F.V.L., K.K.B., nr. 658.
t.a.p., nr. 70.
t.a.p., nr. 151.

§ 4. Groothandel en Boekhouding
Bovenal echter zijn de firmanten werkzaam als handelaren en gros
in koloniale waren. Een brief de dato 27 mei 1766, waarin thee wordt
besteld „gelijk de laatste rijs heb gehad", wordt als volgt besloten:
„maer versoeke de naaste prijs om dat ik se ook moet uijtverkoopen".S1 Een relatie uit Venroi klaagt in een schrijven van 25 oktober
1747: „den tee die ick met genome heb, heb ick allemael wederom
van mijn Mante wederom gekrege om dat hij te sleghi is...". 3 2
Een winkelier uit belgisch Limburg richt zich in zijn brief op
14-10-1785 als volgt aan firmant Godefridus van Lanschot:
„Mijn Heer d'Heer G. van Lanschot
grossier seer vermaart
op den mert In s'Bosch".33
Ingaande 1 januari 1806 worden Acten van Patent uitgegeven, waarin Franciscus van Lanschot wordt vermeld als Winkelier èn Koopman. 34
De uitstaande vorderingen op cliënten betreffende deze bedrij fsaktiviteit werden geboekt in het zogenaamde „Groot Schuit Boek".
Behalve de periode 1737-1755 is de serie kompleet bewaard gebleven.
Dit type boek is voorzien van een register met naam en woonplaats
der debiteuren. Diverse van deze registers zijn geheel of gedeeltelijk
verloren gegaan. De folio's uit een „Groot Schuit Boek" spreken
voor zich aangaande de methode van boeken. Enkele verschillen met
het eerder besproken „Klijn Schuit Boek" zijn op te merken. Linkeren rechterfolio vormen één geheel als respectievelijk debet- en creditpagina. De rechterfolio dient voor het boeken van de door debiteuren
voldane bedragen, naar gelang de grootte van het bedrag der leveringen, dat op de linkerzijde staat verantwoord. Veelal is linker- en
rechterfolio voor één cliënt gereserveerd. Het belangrijkste verschil
is, dat op de debetkant géén specifikatie plaats vindt van de geleverde
goederen, maar alleen van het bedrag in guldens, stuivers, penningen. De boeking wordt geopend met de notitie „voor/volgens
al

)
«)
s
»)
3i
)

t.a.p., nr. 70.
ta.p., nr. 566.
ta.p., nr. 147.
G.A.H., Journaal van uitgegeven Patenten, 1806-1808-1810 e.v.
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Reekening": de volgende boekingen worden omschreven met „Voor
Dito". Dit is verklaarbaar. In het journaal ofwel „Groot Clat Boek"
worden de aankopen door de cliënten chronologisch opgetekend.
Het aantal ponden, het produkt, prijs per pond en het bedrag staan
geboekt. Is van meer dan een produkt sprake, dan volgt als slot het
totaalbedrag. Op een later tijdstip vindt overboeking van het bedrag
plaats in het „Groot Schuit Boek". Volledige specifikatie is niet
nodig, omdat het journaal hierover voldoende uitsluitsel verschaft.
Het is wellicht interessant dit met een voorbeeld toe te lichten.
Het „Groot Clat Boek" vermeldt deze aankoop door cliënt Peter van
den Oever op 14 januari 1769:
„30 (pnd) J. v. boonen
13И
1 9 = 17 = 8
P. Suij
ЗИ
0=17= 8
5
dito
4И
1= 2 = 8
5
H. blou
7И
1 = 1 = 12
3
P.
blou
7
1 = 1=0
3
tee
28
3 = 10 = 0
VA
1 boek schrijfpapier
0= 4= 0
2 7 = 1 4 = 4." 3 S
In het in tijd korresponderende „Groot Schuit Boek" staat op folio
152 genoteerd: „1768. Peter van den Oever. Debet". Hierna volgt:
„1769. 14 jan. voor dito . . . . 27 = 14 = 4". s e Sedert het jaar 1780
wordt voortaan in het midden bovenaan de creditzijde de woon
plaats van de betrokken debiteur, die op de debetkant staat vermeld,
37
aangegeven. Beginnende met het boek 1785-1794 is een vermeer
dering van het aantal lijnen tot vier, bestemd voor plaatsing der
geldbedragen, op te merken. De drie geldeenheden kunnen nu
voortaan allen tussen deze lijnen worden verantwoord.3e
De groothandel van de firma Van Lanschot strekte zich uit over 200
plaatsen in huidig Nederland, België en West-Duitsland.39 De geo35

)
)
")
38
)
")
3e
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H.A.F.V.L., G.C1.B. 1768-1770, nr. 2 (21).
H.A.F.V.L., G.S.B. 1767-1770, nr. 20 (39), f. 152.
t.a.p., 1780-1785, nr. 23 (42).
t.a.p., 1785-1794, nt. 24 (43).
t.a.p., registers.

grafische uitgestrektheid van de clientèle van het bedrijf en de merendeels slechte toestand, waarin zich het wegennet — vooral 's winters — bevindt, vormen een belemmering voor regelmatig kontakt in
De Gulden Ketel tussen de firmanten en hun cliënten. De firmanten
zelf ondernemen derhalve reizen naar streken, waar hun relaties
woonachtig zijn om de relatie te behouden en gelden te inkasseren.
De zakenreizen vinden per paard plaats. In 1789 koopt Godefridus
van Lanschot een paard, dat als volgt wordt beschreven: „Het Paard
is Merri, 5 Jaaren oud, zonder eenige de minste gebreeken, volkoomen gedresseert, voor niets bang en gemakkelijk om te rijden, infattigabel op reys, en zit mackelijk. geef ik aen ieder kenner over, dat het
na eevenreedigheid van grote Extra moeij is". 40 De verkoper is P. A.
Sabels, ritmeester onder het regiment van Luitenant-Generaal Van
Stocken, in garnizoen in 's-Hertogenbosch. 41 Godefridus betaalt 50
dukaten voor dit paard, mag het gedurende twee à drie maanden
tijdens zijn reizen gebruiken en terugzenden, als het hem „niet volkoomen in alles voldoet". 42 Een notitieboekje is bewaard gebleven
van Godefridus van Lanschot aangaande een zakenreis naar „Eyndhove, Valkensweert, Exel, Hasselt, Luyk, Mastrigt". Deze reis vindt
waarschijnlijk in de zomer van het jaar 1798 plaats. 4S
De cliënten op hun beurt maken gebruik van de diensten van
voermannen en bekenden, die in hun route 's-Hertogenbosch hebben
opgenomen. Aan hen geven zij schriftelijk hun bestelling mee; men
gaat er over het algemeen niet toe over om geld met de brengers der
bestellingen mee te geven. Hierin schuilen gevaren van ontvreemding en verloren gaan van het geld. Enkele brieven mogen dit illustreren. Jan Raemakers uit Horst schrijft op 22 februari 1765 aan
Cornells van Lanschot, dat hij een maand eerder 38 gulden en 1
stuiver aan hem heeft gezonden met voerman Gerardes. Aangaande
deze zending heeft hij geen antwoord ontvangen: „hetwelck mij doet
twiffelen dat den voerman dat geit niet bestelt heft. daerom versoeke
men den eerste (gelegenheid) antwordt of gij dit geit ontvangen hebt

«) H.A.F.V.L., K.K.B., nr. 148.
41

) R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3495. Ongepag.: 5 folio's.

«) H.A.F.V.L., K.K.B, nr. 148.
«») A.F.L., Paspoort God. van Lanschot 1798, nr. 8 С с
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of niet". 44 Een andere cliënt overkomt het volgende in 1766: „Den
Posteljon sal Uw sijn avonteur hebbe Come segge, dat hij 2 sackens
met eene Brief van mijn heeft vcrlooren daar ik Uw in versoght
hadde mijn te wille sturen 2 pont thee a 46 str. 2 pont a 22 str. ende
16 a 18 pont caff ее boonen". i s Een ongedateerde brief tenslotte
illustreert het gevaar, dat de talrijke overstromingen, waarover later
nog gesproken zal worden, met zich meebrengen: „ U E moet het niet
kwalijk nemen dat ik U E geen Geit en sends. Het is daar om dat het
tegenwoordig zo perijkeleus is. ik sal het met de eerste wel maken zo
gou als het water weg is". 4 e
Uitgaande van het voorafgaande is het begrijpelijk, dat de boek
houding voor het merendeel levering op krediet aantoont. Kontante
betaling komt slechts zelden voor. Het grote verspreidingsgebied en
het merendeels slechte wegennet zijn faktoren, die tevens de looptijd
van het krediet bepalen. Een meer incidentele rol spelen betalings
moeilijkheden bij cliënten, de weeromstandigheden en onder meer
nalatigheid. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval met een tilburgse
cliënt, die zich in 1760 verontschuldigt voor het sedert 1758 openstaan van posten ten zijnen laste met de mededeling, dat het een
„versuymt werek" geweest is. 4 7 Tijdens afwezigheid der firmanten
is voorzichtigheid geboden bij de zaakwaarnemer(s) met het leveren
van goederen aan onbekende personen of aan cliënten, die niet
vlot van betalen zijn. Bij hun vertrek geven zij dan ook instructie om
aan geen onbekende personen, die De Gulden Ketel betreden, te
verkopen zonder dat deze kontant betalen. Verder verstrekken zij
richtlijnen voor de te berekenen verkoopprijzen der diverse goederen. 48 Zij leggen lijsten aan van cliënten, „die niet te veel crediet
verdienen" met aangifte van het bedrag en van personen, „die eene
haaien en ander betalen moeten". 4 β Er zijn ook gevallen, waarin zij
de grootte van het toegestane krediet soepel behandelen. Aan bij
voorbeeld een cliënt uit Venlo staat Cornelis van Lanschot toe om
M) H.A.F.V.L., K.K.B., ш. 571.
45
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t.a.p., nr. 641.
t.a.p., nr. 567.
ta.p., nr. 554.
t.a.p., nr. 743.
t.a.p., nr. 492.

nieuwe bestellingen te doen, voordat eerdere posten zijn betaald. W e
laten deze relatie even aan het woord: „Ik verseekere Ued. heer
vrindt dat ik niet eerder soude hebben durven ordonneeren, voor en
al eer den ouden Post eerst afgedaan was, maar dewijle Ued. het
zelfs proponeere, zoo hebbe ik daar toe overgegaan, dog ik zal in
korte tijd den ouden post met spoed afdoen". 5 0
De kontante betalingen worden evenals de verkopingen en gros
in chronologische volgorde geboekt in het zogenaamde „Groot Clat
Boek". Andere voorkomende benamingen zijn die van „Winkel
Boek". 5 1 en „Journaal". 5 2 De kontant betaalde aankopen worden
voorzien van de vermelding „VOLDAEN" (OP D A T O ) " . и Zoals
reeds eerder uiteengezet is, worden de verkopingen en gros gespeci
ficeerd in het „Groot Clat Boek", waarna overboekingen zonder deze
specifikatie volgen in het „Groot Schuit Bock". Voor overplaatsing in
het „Groot Schuit Boek" komen tevens in aanmerking de in het
journaal opgetekende en van groot-debiteuren afkomstige geldbe
dragen. „16 feb. J. Canvat. Ontfange
65 = 15 = 0. VISA". 5 i
In het „Groot Schuit Bock" over deze periode staat op folio 170:
„1769. J. Canvat. Credit 16 feb. Ontfange
65 = 15 = 0". 5 S
Posten, die voor boekingen in het „Groot Schuit Boek" in aanmer
king komen, vormen het leeuwedeel der boekingen in het journaal.
Overboeking komt verder voor in het „Ontfang Boek", het Inkoopen Crediteurenboek. Het betreft hier notitie van de wijze van ver
effening door de firmanten Van Lanschot van schulden jegens leve
ranciers. Naast boeking van kontant betaalde aankopen, komen spo
radisch posten voor, die overgeplaatst blijken te moeten worden in
het „Klijn Schuit Boek". Wij hebben reeds gezien, dat dit geen regel
is. De manier van boeken der alle besproken soorten posten in het
„Groot Clat Boek" mag genoegzaam geïllustreerd worden door de
weergegeven folio uit dit type boek. Ingaande 11 november 1750
gaat Cornells van Lanschot ertoe over om aan iedere post in het
s») ta.p., nr. 39.

»)
")
")
")

H.A.F.V.L., G.CI.B. 1775-1777, nr. 6 (25).
H.A.F.V.L., O.B. 1778-1785, nr. 36 (55).
H.A.F.V.L., G.CI.B. 1791-1793, nr. 16 (35), 30 augustus 1792.
t.a.p., 1768-1770, nr. 2 (21).

»») H.A.F.V.L., G.S.B. 1767-1770, nr. 20 (39), f. 170.
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journaal, die is overgeboekt, de notitie „VISA" toe te voegen.56 Dit
gebeurt ongetwijfeld om zich snel een juist beeld te kunnen vormen
van de posten, die al dan niet zijn overgeplaatst. Dit type boek is
volledig bewaard op de periode 1737 tot eind 1739 na.
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn, dat de transakties op het
gebied van klein- en groothandel door de firmanten Van Lanschot
boekhoudkundig geheel van elkaar werden gescheiden. Voor de verkopingen en gros worden twee (hoofd)boeken gebruikt, namelijk het
journaal en schuldboek. Voor de kleinhandel wordt met enkel een
schuldboek volstaan. De boeken, die verder ter sprake komen, kunnen worden beschouwd als zogenaamde bijboeken. Het aantal hiervan hangt in het algemeen af van de inzichten van de koopman in
combinatie met de aard der handelszaken.57

§ 5. Inkoop en Boekhouding
Als enige van deze boeken wordt het „Ontfang Boek" vanaf de
stichting van de firma aangehouden. In de loop der jaren zijn meerdere bijboeken aan de boekhouding toegevoegd. In het „Ontfang
Boek" worden in chronologische volgorde de aankopen door de firmanten aangetekend op de linkerfolio. De afzonderlijke aankopen,
geplaatst op een en dezelfde folio, worden van elkaar gescheiden
door een streep, die doorgetrokken wordt tot op de rechterfolio. Zodoende wordt de rechterzijde in evenveel gedeelten verdeeld als er
op de linkerzijde aan verschillende aankopen is geboekt. Evenwijdig
aan de links geboekte inkoop, wordt rechts aangifte gedaan van tijdstip en wijze van betaling aan de leveranciers. De fotokopieën betreffende een „Ontfang Boek" tonen dit duidelijk aan. Dit boek doet
derhalve èn dienst als Crediteurenboek èn als Inkoopboek. De periode juni 1765 tot maart 1767 ontbreek helaas, terwijl de jaren 1743 en
1744 met het tijdvak 1748-1758 een van de weergegeven folio's afwijkend beeld opleveren. Het nauwgezet specificeren van de aange»») H.A.F.V.L., G.Cl.B. 1750-1755, nr. 4.
57
) K. Bes, Bijdragen tot de Geschiedenis
(Tilburg 1908), blz. 109.
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en de Theorie

van het

Boekhouden

kochte partijen blijft gedeeltelijk achterwege. Dit wordt vervangen
door korte notities als deze: „volgens rekening
" + het bedrag.
Ook komen posten voor als bijvoorbeeld: „aen kandy
" + het
58
bedrag.
In december 1787 wordt door Godefridus van Lanschot een nieuw
type inkoopboek aan het bestaande „Ontfang Boek" toegevoegd. Tot
in 1787 worden de goederen, betrokken op veilingen van de diverse
kamers van de V.O.C, en van de Compagnieën in Denemarken en
Zweden, dooreengemengd met de overige aankopen, in het „Ontfang
Boek" genoteerd. Vanaf december 1787 tot eind 1803 worden deze
aankopen, voortaan als een afzonderlijke groep geboekt in het „Overzicht van de leveranties door V.O.C, en anderen aan G. en F. van
Lanschot". Na 1803 vindt boeking plaats in het foliant „Overzicht
van de Inkopen op Veilingen", dat tot 1880 doorloopt. 59
In het „Ontfang Boek" over de periode van 1807 (januari)-1812
(juli) maakt firmant Franciscus van Lanschot een begin met het
pagineren der folio's. Linker- en rechterzijde gelden voor één folio
en de nummering wordt bovenaan de rechterfolio geplaatst. Met
ingang van januari 1807 wordt bovendien links alleen de naam van
de betrokken leverancier boven iedere post geplaatst, terwijl rechts
op gelijke hoogte de woonplaats wordt vermeld. Nieuw is verder dat
van enkele leveranciers voortaan de inkopen gedurende een bepaalde
periode bij elkaar worden geboekt. Indien nodig, wordt op meerdere
folio's getransporteerd. Op deze wijze is snel een inzicht te krijgen
in de rekening-courant-verhouding met deze leveranciers. eo Godefridus van Lanschot volgt reeds sinds de jaren tachtig deze handelswijze ten opzichte van de amsterdamse firma Beekhuis en Tuiten
β1
betreffende de leveringen van kandij. T e beginnen met het „Ont
fang Boek", ingaande op datum juli 1812, vindt de boeking van de
geldbedragen overzichtelijker plaats dan voorheen het geval is ge
e2
weest.

"O H.A.F.V.L., O.B. 1737-1744, nr. 17; t.a.p., 1744-1758, nr. 18.
s
») H.A.F.V.L., nis. 40 (59) en 128 (188).
·") H.A.F.V.L., O.B. 1807-1812, nr. 120 (180).
•O t.a.p., 1778-1785, nr. 36(55).
«*) t.a.p., 1812-1815, nr. 121 (181).
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Bij het boeken van de ingekochte partijen wordt niet aangetekend, wanneer zij geheel of gedeeltelijk zijn verkocht. Voor het
vaststellen der voorraadpositie ultimo december zijn het „Ontfang
Boek" en de twee genoemde veilingboeken derhalve niet bruikbaar.
Dit zou welkom geweest zijn, omdat over de gehele periode 17371815 géén voorraadboeken aanwezig zijn. De inkoop- en crediteurenboeken zijn echter wel dienstig om een inzicht te krijgen in onder
meer de soorten van verhandelde produkten en het verloop van de
inkoop.

§ 6.

Verhandelde

goederen

Tot in het begin van de zeventiende eeuw bleef het gebruik van
thee tot China en Japan beperkt. Waarschijnlijk brachten de hollanders de thee naar Europa over en dreven voor het eerst handel in
thee. 6 3 Het artikel thee was rond 1590 in Europa slechts bij naam
bekend. In het begin van de zeventiende eeuw deed thee haar intrede in Europa. 64 Rond het midden van de zeventiende eeuw
schreven geneesheren thee voor ter genezing van onder meer kramp
en koorts. es Bij het verschijnen in Europa wekte het artikel thee
strijd op tussen voor- en tegenstanders. Een bekend verdediger was
Cornells Dekker, genaamd Bontekoe, lijfarts van de keurvorst van
Brandenburg en gestorven in 1685. Hij verdedigde de thee in zijn
„Tractaat van het Excellenste Craijt T h e e " . β β Aan het einde der
jaren vijftig van deze eeuw werd thee in bijna elke straat van Londen
verkocht. β 7 In ons land begonnen rond 1640 de hogere standen thee
te drinken. Tussen 1660 en 1680 breidde het theegebruik zich uit,
ook onder de lagere standen. Thee werd niet aan de ontbijttafel
gedronken. Hiervoor gebruikte men koffie, die aan het einde van de

i3

)
de
·*)
e5
)
M
)
«)

Memorie Boek van Pakhuismeesteren van de thee te Amsterdam 1818-1918 en
Nederhnclsche Theehandeï in den loop der tijden (Amsterdam 1918), blz. 1.
K. W . van Gorkom, Thee (Haarlem 1897), blz. 28 en 29.
Memorie Boek, a.w., blz. 1.
a.w., blz. 3.
Van Gorkom, a.w., blz. 29.
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zeventiende eeuw aan het hof in gebruik was. De thee, waaraan saffraan werd toegevoegd, was de scherpe „groene" thee. 6e
In 1667 arriveerde de eerste thee-aanvoer van enige betekenis te
Amsterdam.e9 De V.O.C, had voor ons land het monopolie van de
aanvoer uit China en de thee werd in veiling verkocht.70 Thee ontwikkelde zich tot het hoofdartikel van onze handel met China en
is dat gebleven tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. Behalve thee werden porselein en chinese zijde met de schepen van de
V.O.C, uit het verre Oosten op de hollandse markt gebracht. De
thee werd ingekocht in drie assortimenten: Thee Boey (zwarte thee),
Thee Bing (groene thee) en de witte thee. In 1726 schreef Valentijn,
dat thee voor de republiek een handelsartikel van de eerste orde was
geworden. Een veel ruimere sortering als tot dan toe gebruikelijk
werd sinds de jaren dertig van de achttiende eeuw in Europa verhandeld. Het betrof Boey, Congo, Songlo, Souchon, Bing, Pecco en
Hysant. In het verdere verloop van de achttiende eeuw slaagde de
V.O.C, er niet in de europese concurrenten uit de chinese vaarwateren weg te houden. In de laatste jaren voor haar val namen de
moeilijkheden voor de V.O.C. toe. De thee-aanvoeren, die voor 1780
in omvang toenamen, verminderden. De vaart op en van Kanton
werd in 1796 de kop ingedrukt.71
In de achttiende eeuw werd de zwarte thee in ons land de hoofdsoort. Groene thee werd veel minder verbruikt en voornamelijk naar
Amerika uitgevoerd. De zwarte thee ging koffie als ochtenddrank
vervangen.72 Alle zwarte thee werd eerst onder de naam Boey aangevoerd, maar spoedig werd dit de naam der minste soorten en onderscheidde men in hoofdzaak Congo en Souchon. De groene thee werd
aan het einde van de achttiende eeuw ondergebracht in de twee
hoofdsoorten Songlo en Hysant. Bovendien werden ook kleine hoeveelheden Pecco aangevoerd. Monsterlijsten van thee op het einde
van de achttiende eeuw vermeldden de volgende soorten: Boey,

·*)
«»)
'»)
«)
")

Memorie Boek, a.w., blz. 7 en 13.
a.w., blz. 23.
«.w., blz. 48.
a.w., blz. 23-37.
a.w., blz. 15.

55

Congo, Kempouy, Souchon, Pecco, Hysant en Soulang.7S Tot in de
eerste helft van de negentiende eeuw voorzag China in de wereldbehoefte aan thee. Hierna drongen Brits-Indië, Ceylon en Java haar
op de wereldmarkt terug.74 In 1826 werd de eerste proef genomen
met het overbrengen van de theecultuur naar Java.75 Het fregat
„Algiers" bracht in 1835 de eerste partij Java-thee naar Amsterdam.
Het waren ruim 200 kisten, welke door de Nederlandsche Handelmaatschappij op 19 november 1835 in veiling werden verkocht. De
partij bestond uit diverse soorten zwarte, grijze en groene thee. 7β
De achttiende eeuwse firmanten Van Lanschot hebben zich be
ijverd om hun cliënten een zo gevarieerd mogelijk thee-assortiment
aan te bieden. De volgende soorten werden door het bedrijf verhandeld:
Zwarte thee

Groene thee

Grijze thee

Boey
Congo
Kempouy
Souchon

Bi n g
Hysant
Songlo
Soulang
Tonkay

Pecco

In de geringe behoefte in Europa aan koffie werd tijdens de zestiende en zeventiende eeuw voorzien door aanvoer uit Arabie. Hollanders brachten in het begin van de achttiende eeuw enige planten
over naar Java. In 1712 arriveerde de eerste partij — 894 pond — uit
Java op een veiling in Amsterdam. De Javakoffie bleek van goede
kwaliteit, waarna de V.O.C, meerdere aanplantingen op Java ging
ondernemen. In deze periode introduceerden de fransen koffie in
West-Indië. Allereerst in 1715 op San Domingo, in 1726 op Martinique en vervolgens ook op andere eilanden. In het verdere verloop
van de achttiende eeuw nam de uitvoer uit deze gebieden sterk toe.
In verband met de terugval van de V.O.C, is aan te nemen, dat in
")
'*)
")
'·)
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a.w., blz. 60 e.V.
Van Gorkom, a.w., blz. 15.
a.w., blz. 17 e.v.
Memorie Boek, a.w., blz. 130 e.v.

het laatste gedeelte van deze eeuw geen nieuwe aanplantingen op
Java tot stand kwamen. West-Indië beheerste de markt, vooral Domingo, terwijl ook Suriname (Holland) goede koffiesoorten leverde.77
Tot 1830 stonden de Westindische koffiesoorten op de eerste plaats.
Het aanbod kwam uit diverse produktielanden: San Domingo, Cuba
en Java. Van 1830 tot circa 1870 beheerste de Nederlandsche Handelmaatschappij de markt met de Javakoffie. Hierna kwam de Riokoffie in de belangstelling. De braziliaanse koffie nam vanaf 1880
60% en in het begin van de twintigste eeuw driekwart van de totale
wereldproduktie voor haar rekening.78
De firmanten Van Lanschot boden hun cliënten in de achttiende
eeuw de keuze uit de volgende soorten koffie:
Berbice Koffie
Bourbonnais Koffie
Curaçao Koffie
San Domingo Koffie

Essequibo Koffie
Java Koffie
Martinique Koffie
Suriname Koffie

Ten tijde van de franse revolutie en de hierop volgende napoleontische periode begon koffie een volksdrank te worden. Hieraan voorafgaande was het een luxedrank, door de welgestelden gedronken in
speciale koffiehuizen.7β Door het Continentaal Stelsel werd deze
ontwikkeling tijdelijk onderbroken. Koffie werd in prijs duurder en
80
het surrogaat chichorei kwam in gebruik. Na 1815 nam het gebruik
van koffie in die mate toe, dat het sedert het midden van de negen
81
tiende eeuw een volksdrank werd.
De registers op de debiteurenboeken van de firma Van Lanschot
geven een inzicht in de maatschappelijke status van de clientèle van
het bedrijf. De achttiende eeuwse registers vermelden ambachtslieden als klccr- en pruikmakers, schoenmakers, bakkers, slagers, metselaars, timmerlieden, smeden, molenaars en geweermakers. Her") H. Roth, Die Ueberzeugung in der Wehhandelsware
1790-1929 (Jena 1929), blz. 15.
7e
) Roth, a.w., blz. 13 en 14.
'·) fl.w., blz. 15.
β») fl.w., blz. 20.
el
) a.w., blz. 22.
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bergiers, voerlieden en boden doen een beroep op de diensten van
de firmanten Van Lanschot. Hooggeplaatste officieren wensen voor
de duur van hun aanwezigheid in de stad produkten uit De Gulden
Ketel te ontvangen. In stad en Meierij en elders mogen advokaten,
ambtenaren, apothekers, doktoren, notarissen en onderwijzers als
cliënten worden genoteerd. Personen, behorende tot de adellijke
stand, wensen levering door de firma. Bovendien komen diverse
pastoors, dominees en kloosterlingen in de registers voor.e2 Wij hebben zodoende de indruk dat wat betreft de inwoners van 's-Hertogenbosch en omgeving de ontwikkeling van koffie tot volksdrank eerder
is ingezet dan op basis van de voorhanden zijnde literatuur zou
worden verondersteld. Reeds voor de jaren tachtig van de achttiende
eeuw was deze ontwikkeling in volle gang.
Firmanten Van Lanschot beschikten over een uitgebreid assortiment aan suiker en kandij met in de regel drie kwaliteiten per afzonderlijk produkt: gewoon, middelsoort, best. Aan specerijen stonden in De Gulden Ketel beschikbaar:
Foelie
Gember
Kaneel
Kruidnagelen

Nagelbollen
Nagelgruis
Notcmuskaat
Peper

Rommelkruid
Saffraan
Sukade

Onder het hoofd „vruchten" hoorden diverse soorten amandelen,
krenten, pruimedanten, pruimen, rozijnen en vijgen. Verhandeld
werden gerst, gort, grutten, zaden als anijs-, karwij-, koolzaad en
caroline, milanese en pimontese rijst. Van hun leveranciers betrokken
de firmanten Van Lanschot een grote variëteit aan blauwsel en
verder indigo, lakmoes, potas, stijfsel en papiersoorten. Tenslotte valt
te vermelden de regelmatige aankoop van oliën als gallipolie, genuese, lisbon- en raapolie.

e«) H.A.F.V.L., Registers K.S.B, en G.S.B. 1737-1800.
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§ 7.

Jaarlijkse inkoopcijfers als uitgangspunt voor beschrijving
lotgevallen der firma 1737-1814

N u dan de inkoop, die weergegeven is in guldens, stuivers en
penningen, naar de verhouding 1 gulden = 20 stuivers = 320 penningen. De totalen geven een rest aan stuivers en penningen, dat bij
de hierop volgende samenstelling der indexcijfers is verwaarloosd.
Over de periode 1740-1794 dient het jaartotaal 1771 als basis voor
de verkregen jaarindexcijfers; het totaal van 1803 heeft deze funktie
voor de periode 1795-1814. Vervolgens zijn de jaarlijkse indexcijfers
in twee grafieken weergegeven. Tevens zij opgemerkt, dat het de
inkoop betreft van alle door de firma ingekochte goederen. De gegevens zijn ontleend aan het „Ontfang Boek", het „Overzicht van
de leveranties van goederen van V.O.C, en anderen aan G. en F.
van Lanschot" en het „Overzicht van de inkopen op veilingen". De
jaarlijkse inkoopcijfers mogen worden gezien als een middel om de
invloed van gebeurtenissen van lokaal, regionaal en (inter)nationaal
belang op de gang van zaken in de firma Van Lanschot aan te kunnen
tonen. Verder komen ter sprake gebeurtenissen binnen het geslacht
Van Lanschot, die voor de firma tevens van belang worden geacht.
Verkoopcijfers zijn geenszins minder geschikt voor het doel, waarvoor de inkoopcijfers dienen. De hierop betrekking hebbende en
aanwezige boeken leveren echter een minder sluitende reeks op.
Over de periode 1737-1814 ontbreken van de inkoop enkel de gegevens over juni 1765 tot en met december 1766. Daarentegen dateert het eerste aanwezige „Groot Schuit Boek" uit 1755; 8S verder
is het merendeel van deze zes boeken ten tijde van Godefridus van
Lanschot inkompleet tot ons gekomen. Het betreft de boeken over de
periode 1767-1785. e4 De groothandelsomzet is derhalve enerzijds
niet volledig op de werkelijk gerealiseerde grootte te herleiden, terwijl
anderzijds tot 1755 in het geheel geen cijfers beschikbaar zijn. Een
en ander is aanleiding om de reeks, die het „Ontfang Boek" biedt, te
verkiezen boven die van het aanmerkelijk meer door hiaten getroffen
„Groot Schuit Boek", hetgeen zijn weerslag heeft op het eventueel
samen te stellen beeld van de totale verkoop.
«·) H.A.F.V.L., G.S.B. 1755-1767, nr. 13.
M) t.a.p., nrs. 20 (39)-23 (42).
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De inkopen gedurende de eerste jaren beloopt de volgende bedragen:
1737
1738
1739

4.314= 4 = 1 4
8.874= 3 = 0
8.855 = 11 = 12

Ervan uitgaande, dat de eerste inkopen worden geboekt op 22 juli
1737 is de inkoop over deze jaren tot aan 1740 opvallend konstant te
noemen. вэ
Tabel nr. I.

Inkoop F. van Lanschot 1740-1794

Jaar

Inkoop

Indexcijfer

Jaar

Inkoop

Indexcijfer

(1771 == 100)
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769

10.831= 2
13.848= 1
12.833 = 14
16.147=13
18.775= 8
18.638=14
27.461 = 7
3 5 . 4 1 5 = 17
60.323 = 11
25.379=17
22.801 = 1
26.199= 2
27.785 = 12
1 8 . 9 6 6 = 15
24.231 = 0
25.817=16
35.469 = 1
22.456=13
43.694 = 19
4 1 . 6 1 8 = 16
40.737=14
39.287= 7
46.962=18
45.566=18
52.766=18

= 0
= 0
= 4
= 1
= 8
= 0
= 8
= 8
= 0
= 8
= 12
= 0
= 12
= 0
= 10
= 12
= 8
= 12
= 0
= 0
= 2
= 6
= 12
= 8
= 8

—
—
63.683=10 = 0
80.343 = 14 = 4
77.992= 9 = 8

10,8
13,8
12,8
16,1
18,7
18,6
27,4
35,4
60,3
25,3
22,8
26,1
27,7
18,9
24,2
25,8
35,4
22,4
43,6
41,6
40,7
39,2
46,9
45,5
52,7

—,—
—,—
63,6
80,3
77,9

«) H.A.F.V.L., O.B. 1737-1744, nr. 17.
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1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

85.691 = 12 = 8
1 0 0 . 0 1 4 = 16 = 12
112.040= 6 = 0
102.708 = 1 = 14
93.765 = 1 = 0
120.385 = 1 = 8
83.929= 6 = 8
112.150=17 = 4
101.991 = 13 = 0
104.638 = 13 = 8
1 2 0 . 5 3 3 = 15 = 14
8 3 . 8 7 4 = 1 2 = 13
98.810= 5 = 2
141.419=18 = 8
144.960= 6 = 5
1 4 2 . 5 7 6 = 6 = 11
1 6 9 . 1 2 7 = 1 7 = 14
115.202= 8 = 0
1 2 1 . 4 7 4 = 1 9 = 14
142.126= 1 = 0
123.899=15 = 0
1 4 8 . 8 9 4 = 18 = 6
119.524= 1 = 0
1 9 9 . 9 5 2 = 3 = 12
9 9 . 8 6 4 = 18 = 14

85,6
100,0
112,0
102,7
93,7
120,3
83,9
112,1
101,9
104,6
120,5
83,8
98,8
141,4
144,9
142,5
169,1
115,2
121,4
142,1
123,8
148,8
119,5
199,9
99,8

INKOOP F. VAN LANSCHOT: 1740-1794
Indexcijfers van de totale inkoop
berekend in geld per jaar (1771 = 100).

Eind 1739 en begin 1740 werden tijdens een zware en langdurige
storm de meeste bruggen rond de stad 's-Hertogenbosch weggeslagen
door het onstuimige water. 8e Enige dagen voor kerstmis in hetzelfde
jaar 1740 worden stad en Meierij wederom getroffen. N u komt vrijwel de hele stad onder water te staan, behalve het hoogst gelegen
gedeelte, namelijk de Markt met Hoge Steenweg, gedeelten van de
Hinthamerstraat en Karrestraat. In de kerstnacht zakt plotseling het
waterpeil door een dijkdoorbraak in het land van Heusden. Mensen
verdrinken, huizen worden weggespoeld, vee en oogst gaat verloren.
De verbindingen met de stad zijn verbroken, waardoor iedere aanvoer onmogelijk wordt. 87 De kontakten van firmant Cornells van
Lanschot met zijn cliënten en leveranciers worden uiteraard door
deze gebeurtenissen bemoeilijkt, zo niet periodiek geheel onmogelijk.
In de weergegeven grafiek valt allereerst bijzonder op de hausse
gedurende de jaren 1746-47 en '48. Er is sprake van een periodiek
doorbreken van de geleidelijke uitbreiding der inkoop, welke tot de
jaren zeventig voortduurt. Na 1748 valt de inkoop namelijk terug op
het peil van vóór 1746 en zal het tot 1767 duren, voordat de jaarlijkse
inkoop die van 1748 overtreft. De resultaten anno 1757 betekenen
een laatste teruggang van betekenis, voordat in 1758 een langdurige
stijging inzet tot aan 1773. Enkele lichte inzinkingen kunnen dit
beeld niet noemenswaard verstoren; over de jaren 1765 en 1766 zijn
helaas geen gegevens beschikbaar.
In 1740 breekt de Oostenrijkse Successie-Oorlog uit, die tussen
diverse europese mogendheden gevoerd wordt met als inzet de opvolging door Maria Theresia in de Oostenrijkse erflanden. Van belang
is, dat de oorlogshandelingen de generaliteitslanden niet onberoerd
laten. Franse troepen trekken namelijk in het voorjaar van 1747
deze gebieden binnen en veroveren Bergen op Zoom en Maastricht.
's-Hertogenbosch blijft weliswaar voor een beleg gespaard, maar haar
positie is toch verre van rooskleurig, geklemd als zij met de Meierij
ligt tussen twee elkaar bestrijdende partijen. In 1746 heeft de stad
een talrijke bezetting: 9700 militairen, „waarvan nogtans alle de
ββ

) J. H . van H e u m , Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch, alsmede
van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant, dl. IV (Utrecht 1778),
blz. 40.
β') Van H e u m , a.w., IV, blz. 52.
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Offisieren bij de Burgers op Kamers gehuisvest, niet geteld waren". ^
In de jaren '47 en '48 is er geen sprake van enige belangrijke vermindering.e9 In de barakken van de kazerne kunnen slechts 2216 soldaten worden gelegerd, zodat het merendeel bij de burgers van de
stad moet worden ingekwartierd.90
De oorlogshandelingen in de generaliteitslanden oefenen géén
ongunstige invloed uit op het totaalbeeld der handelszaken van C.
van Lanschot. Behalve het verzorgen van leveranties aan het uitgebreide garnizoen, gaat Cornells er toe over om voorraden aan te leggen uit vrees voor een belegering van de stad. Hierin staat hij niet
alleen. Want het stadsbestuur vaardigt eind 1747 instrukties uit
voor het inslaan van bepaalde levensmiddelen met het oog op een
eventuele belegering van de stad. Zij draagt de winkeliers op om
ondermeer hun voorraden rijst te vergroten.B1 Blijkens het in 1748
aan inkopen gespendeerde bedrag geeft Comelis van Lanschot gehoor aan deze instrukde. Jammer genoeg is een exakte opgave van
bijvoorbeeld de rijstinkoop en de vermeerdering ten opzichte van de
voorafgaande jaren niet te bepalen. Vele posten worden namelijk
kortweg geboekt onder het hoofd: „volgens reekening
"+
geldbedrag.92
Na het sluiten van de Vrede van Aken op 28 oktober 1748 vertrekken duizenden militairen uit de stad; de achterblijvers kunnen
dan in de barakken van het garnizoen worden ondergebracht.BS
Enkele maanden verder laat men, gezien de op handen zijnde vrede,
in zomertijd het water rondom de stad weer zakken. Hiermee wordt
een grote fout begaan, want het zomerse weer leidt tot een epidemie
venwege de in het droog gevallen gebied optredende verrotting en
heersende verontreiniging.94 De Oostenrijkse Successie-Oorlog heeft
mede tot gevolg, dat het aanleggen van de weg naar Luik moet worden gestaakt, wanneer men vanuit 's-Hertogenbosch tot Best is geM

) a-w., IV, blz. 89.
»·) a.w., IV, blz. 106 en 117.
">) a.w., IV, blz. 108.
n
) C. J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (Den
Bosch 1958), blz. 166.
" ) H.A.F.V.L., O.B. 1744-1758, nr. 18.
·») Gudde, a.w., blz. 168.
·*) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 294.
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vorderd. Door de afname van het handelsverkeer langs de weg, ver
mindert de opbrengst van de tollen, terwijl de materialen in prijs
stijgen. In 1745 wordt tot opschorting der werkzaamheden beslo
95
ten.
In het jaar 1757 treedt tijdens de maand januari na een periode
van langdurige vorst plotseling een krachtige dooi in. N a diverse
dijkdoorbraken komt de stad, behalve het hoogst gelegen gedeelte,
onder water te staan. Op 14 februari wordt het peil van 1740 met
13 duim overtroffen. Alle verbindingen zijn verbroken; rondom de
stad staan zestien dorpen eveneens onder water. 9 * Uit het inkoopboek blijkt, dat tijdens de periode 1 januari tot 24 maart slechts op
een viertal dagen ontvangst van bestelde goederen kan worden ge
boekt. β 7 In het „Groot Clat Boek" worden van 11 tot 17 februari
in het geheel geen boekingen verricht. 9 β De terugslag tijdens dit jaar
vindt derhalve zijn verklaring in het lange wegvallen van de verbin
dingen door deze watersnoodramp. Eerder heeft tijdens het voorjaar
van 1751 ook een overstroming plaats gehad, waarbij in de maand
maart het waterpeil dat van kerstnacht 1740 gevaarlijk dicht be
nadert. 9 9
Om deze talrijke overstromingen tegen te gaan, wordt in 1766
tussen de dorpen Drunen en Baardwijk een overlaat aangelegd. De
bedoeling was het overtollige water naar de Biesbosch af te voeren.
Tot 1769 behoeft de overlaat geen rechtvaardiging voor de kosten
van aanleg te geven; maar „in dit, en volgende Jaaren, zag men er
de uitwerking van, en men bespeurde toen, dat het gewenschte oog
merk daar door bereikt zoude worden, zoals de volgende jaaren
bewezen hebben". 1 0 0 De totale kosten van aanleg bedragen
ƒ 270.000,—, 1 0 1 waarin de stad 's-Hertogenbosch met een bedrag van
ƒ25.000,— bijdraagt. De werking van de overlaat heeft op den duur
toch niet aan de verwachtingen voldaan, omdat de ontlasting van
95
) Vercauteren, Straatweg 's-Hertogenbosch-Best, blz. 148.
«o) Van H e u m , a.w., IV, blz. 171.
»') H.A.F.V.L., O.B. 1744-1758, nr. 18.
·«) H.A.F.V.L., G.C1.B. 1755-1757, nr. 5.
»») Van H e u m , a.w., IV, blz. 149.
ι»») a.w., IV, blz. 213.
101
) A. de Geus, Geschiedkundige
beschrijving der Overlaten
Noord-Braband (Breda 1844), blz. 9.
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in de

Provincie

de Maas beneden Hedikhuizen kleiner zou zijn dan tevoren gemaakte berekeningen hadden verondersteld. De inundaties blijven
gepaard gaan met verwoestende dijkdoorbraken.102
In 1767 oordeelt Cornells van Lanschot het ogenblik gekomen om
zich uit de zaken terug te trekken en vindt de overdracht van de
firma plaats aan zijn zoon Godefridus. Sedert omstreeks 1760 is Godefridus door zijn vader in diens bedrijf betrokken als prokuratiehouder. Dit blijkt uit een op 26 december 1759 gedateerd rappel tot
betaling aan een cliënt, waarvan het afschrift bewaard is gebleven.103
In later tijd volgen brieven aan personen, met wie gaarne relatie zou
worden aangeknoopt, welke zowel in nederlandse als in franse tekst
geschreven en per prokuratie door Godefridus van Lanschot ondertekend zijn.104 In 1760 wordt Godefridus geadmitteerd tot meester
van het kramersgilde van 's-Hertogenbosch.105 Vanaf 5 juli 1763 tot
aan 14 juli 1763 houdt hij voor het eerst in plaats van zijn vader het
„Groot Clat Boek" 1762-1764 bij.106 Hierna wordt hij gedurende
kortere of langere tijd regelmatig belast met het bijhouden van dit
boek. Dit alles wettigt de indruk, dat Cornells van Lanschot zijn
beleid erop richt om zijn zoon geheel vertrouwd te maken met de
handelszaken, met de bedoeling om zich na voltooiing van diens opleiding uit de zaken terug te kunnen trekken en deze aan zijn zoon
over te geven.
Vanaf 11 mei 1767 ontbreekt het handschrift van Cornells van
Lanschot in de boekhouding en neemt Godefridus het bijhouden der
boeken over.107 In de hierop volgende maanden wordt de financiële
kant van de overname geregeld. Het betreft als eerste een schuldbekentenis de dato 2 juni van Godefridus jegens zijn vader, bedragende ƒ15.000,— „spruijtende deeze Schuit zo ter zaake van hem
comparant ( = Godefridus van Lanschot) verstrekte Penningen als
overgegevene Coopmanschappen bij hem van voom. zijnen Vader tot
"*) Van Velthoven, a.w., I, blz. 239.
к") H.A.F.V.L., K.K.B., nr. 48.
101
) t.a.p., nrs. 95 en 96.
105
) G.A.H., Namen der Meesters die in het Cramers Gilde geadmitteert zijn, dl. I,
nr. A. 487.
1
»·) H.A.F.V.L., G.C1.B. 1762-1764, nr. 9.
"") t.a.p., 1766-1767, nr. 12.
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de voorsijde Somme van Vijftien Duysend Gulden tot zijn genoegen
ontfangen en genoten". 108 Op 23 augustus wordt een soortgelijke
akte opgesteld nu tot een bedrag van ƒ 5.000,—.10e Daags daarna
tekent Godefridus aan: „vertrekt vader dus dit boekje volgende op
nieuw Reekening/het voorige berekent". 110 De bedrijfspanden De
Gulden Ketel, De Hemel en Het Wit Lam worden bij onderhandse
akte aan Godefridus verhuurd voor een periode van twaalf jaren en
voor een huurprijs van 250 = 0 = 0. 1 I 1 De akte zelf is niet bewaard
gebleven, maar de gegevens zijn ontleend aan het laatste „Groot Clat
Boek" van Cornells, waarin de boekingen over de periode 14 november 1766-14 augustus 1767 worden gevolgd door verantwoording
van de financiële transakties als uitvloeisel van de inzake de overdracht getroffen regeling. Dit wordt gecontinueerd tot aan de dood
van Cornells te Antwerpen in 1789.
De gebeurtenissen in 1767 spelen zich af tijdens een periode van
sinds 1758 aanzienlijke en vooral praktisch ononderbroken uitbreiding van de inkoop. In 1773 en volgende jaren komt weliswaar aan
de uitbreiding geen einde, maar de jaarlijkse indexcijfers vertonen
elkaar regelmatig opvolgende ups en downs. In hoeverre dit in verband staat met de gepleegde voorraadvorming is niet na te gaan,
omdat de voorraadpositie op bepaalde gewenste tijdstippen niet te
berekenen is. Een van de inzinkingen, namelijk die van 1776, komt
op rekening van zware stormen, hoge waterstand en tot overmaat
van ramp een strenge winterse periode in stad en Meierij gedurende
de eerste maanden van dat jaar. 112 Deze omstandigheden hebben tot
gevolg, dat de inkoop in het eerste kwartaal uiterst gering is, hetgeen
het jaartotaal nadelig beïnvloedt. 11S
De hierop volgende teruggang van betekenis vindt plaats in 1781.
Hierbij speelt geen lokaal-regionaal gebeuren een rol, maar de vierde
Engelse Zee-Oorlog (1780-1784). In dit jaar blijven namelijk „vaste"
hollandse leveranciers van onder meer koffie en thee in gebreke. Via
108
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R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3165, f. 245 + 245 verso.
t-a-p., f. 433 + 433 verso en 434.
H.A.F.V.L., G.C1.B. 1766-1767, nr. 12. 24-9-1767.
t.a.p.( 1766-1767.
Hanewinkel, a.w., bh. 241.
H.A.F.V.L., O.B. 1772-1778, nr. 35 (54).

de amsterdamse firma Le Grand weet Godefridus van Lanschot in
oktober 1783 zijn eerste aankopen van thee te realiseren bij de deense
en zweedse Oost-Indische Compagnie, respectievelijk te Kopenhagen
en Goteborg. 114 Na het sluiten van de vrede van Parijs blijven deze
kontakten tot begin negentiende eeuw gehandhaafd. 115 Voordat Van
Lanschot thee gaat betrekken van deze buitenlandse compagnieën,
heeft hij in 1781 relatie aangeknoopt met de firma Wed. Jean Martin
Smits en Zn., gevestigd te Antwerpen en Oostende; het betreft levering van koffie. 116 De jaren 1782 tot en met 1786 geven een sterk
opgaande lijn te zien. Godefridus gaat — na aanvoer van benodigde
goederen veilig te hebben gesteld — over tot aanzienlijke voorraadvorming. Het is ook sedert deze jaren tachtig, dat twee inkoopboeken
in de boekhouding hun plaats hebben. De aankopen bij de diverse
Oost-Indische Compagnieën worden voortaan voornamelijk onttrokken aan het „Ontfang Boek" en geboekt in het foliant „Overzicht
van de leveranties door V.O.C, en anderen aan G. en F. van Lanschot". 117
In mindere mate de stabilisatie van de inkoop in 1785 op het
niveau der twee voorafgaande jaren, maar vooral de ernstige terugval
in 1787 vragen vervolgens onze aandacht. Tijdens de nazomer van
1785 wordt de omgeving van 's-Hertogenbosch geïnundeerd. Deze
stad wordt in staat van verdediging gebracht als gevolg van de dreigende houding van keizer Jozef II van Oostenrijk jegens de republiek. Hierbij blijft het evenwel; tot een gewapend konflikt komt het
niet. 118 In 1787 komt abrupt een einde aan de gunstige ontwikkeling sinds 1782. De enerverende gebeurtenissen in 's-Hertogenbosch
en elders in de Nederlanden zullen in het algemeen de handelszaken
hebben beïnvloed. In het bijzonder is dit het geval met de rampzalige plundering van de stad in de maand november. Vanaf 8 tot en
met 14 november liggen de handelszaken volkomen stil door de
plundering zelf en de ontreddering daarna. 119
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t.a.p., 1778-1785, ni. 36 (55).
H.A.F.V.L., V.O.C. 1787-1803, nr. 40(59).
H.A.F.V.L., O.B. 1778-1785, nr 36 (59).
H.A.F.V.L., V.O.C. 1787-1803, nr. 40 (59).
Gudde, a.w., blz. 170 en 171.
H.A.F.V.L., G.C1.B. 1786-1788, nr. 13 (32). November 1787.
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Cornells van Lanschot, stichter van de firma, komt op 3 februari
1789 te Antwerpen te overlijden. 120 Zijn zoon Godefridus verkrijgt
uit de nalatenschap in eigendom de bedrijfspanden en Het Vergulde
Duifke. 121 Laten we nu ook even stilstaan bij de aflossing door Godefridus van het kapitaal, groot ƒ20.000,—, hem door zijn vader in
geld en koopmansgoederen verstrekt in 1767. De obligatie van 23
augustus ten bedrage van ƒ 5.000,— lost hij op 22 september 1772
geheel af.122 Vervolgens maakt hij op 28 juni 1774 en 21 augustus
1776 respectievelijk ƒ4.000,— en ƒ 1.000,— over aan zijn vader ter
aflossing van de obligatie van 2 juni 1767. De resterende somma van
ƒ 10.000,— lost hij ineens op 18 juni 1779 af.123 Deze laatste transaktie is te beschouwen als onderdeel van een groter geheel. Immers
Christianus en Catharina Potters, kooplieden te 's-Hertogenbosch,
verklaren bij notariële akte op 2 november 1773 de somma van
ƒ9.000,— schuldig te zijn aan hun zwager Godefridus van Lanschot. 124 Dit is namelijk een gedeelte van het aandeel van Godefridus
uit de nalatenschap van mevrouw weduwe Potters-Van Berckel.
Christianus en Catharina Potters wenden deze som gelds aan ter
voortzetting door hen van het bedrijf van hun moeder. Op 18 juni
1779 nu verklaart Godefridus „van het nevenstaande Capitaal met
de Intressen van dien, voldaan en bctaeld te zijn, consenteerende in
de Casatie dezes". 125 Vervolgens gaat Godefridus op dezelfde dag
over tot aflossing van zijn resterende schuld jegens zijn vader.
Vanaf de jaren negentig wordt aktueel de plaats van Franciscus,
de enige zoon van Godefridus van Lanschot, in het bedrijf van zijn
vader. Deze relatie heeft een ander karakter dan indertijd die van
Godefridus tot de firma van Cornells van Lanschot vóór 1767. Van
Godefridus zijn geen andere werkzaamheden bekend dan die van
prokuratiehouder in het bedrijf van zijn vader. Zij waren uitsluitend
gericht op de toekomstige overname van de handelszaken. Bij Franciscus is dit niet in deze mate het geval. Op 29 oktober 1790 wordt
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G.A.A., Col. D.T.B., nr. 300, f. 76.
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tussen zijn vader en J . H . Koert te Rotterdam een kontrakt afgeslo
ten, waarbij laatstgenoemde zich verplicht om Franciscus van Lanschot te onderrichten in het „Raffineeren der Ruuwe Suykeren, als
ook van Candijen, en alle andere geraffineerde Suijkeren; in het
sorteeren en van de sortemente van alle Ruuwc Suijkeren, en voorders al dat tot waerneming en directie eener Raffinaderij is beho
rende". 1 2 e Godefridus van Lanschot koopt bovendien De Grote en
Kleine Engel, een suikerraffinaderij aan de Markt te 's-Hertogenbosch en de outillage laat hij verbeteren. 1 2 7 De bedoeling zal zijn
geweest de zoon in de raffinaderij — na voltooiing van de opleiding —
werkzaam te doen zijn.
Ten tijde van de vaststelling voor notaris Johan van Bruggen te
's-Hertogenbosch der huwelijkse voorwaarden van F. A. A. van Lan
schot en C. van Rijckevorsel op 17 maart 1792 waren de posities als
volgt. Franciscus volgt de opleiding tot suikerraffinadeur en is nog
niet met „een affaire" begonnen. Bovendien heeft hij „tot nu toe met
alle vlijt en ijver" zijn vader in de zaak geassisteerd. 128 Franciscus
heeft dus wel binding met de firma, maar daarnaast is hij met andere
aangelegenheden geoccupeerd. In juni 1792 voltooit hij zijn oplei
ding tot suikerraffinadeur. 129 Over zijn prestaties in deze branche
bezitten wij geen gegevens. Met zijn gezin blijft hij De Grote en
Kleine Engel bewonen, totdat tragische familie-gebeurtenissen hem
in 1799 zullen roepen tot de leiding van de firma Van Lanschot.
Grote gebeurtenissen op het wereldtoneel zullen echter voorafgaand
de lotgevallen der familie Van Lanschot overschaduwen.
In het begin van 1793 breekt de staat van oorlog uit tussen de
Franse Nationale Conventie enerzijds en de Republiek, Oostenrijk,
Pruisen en Engeland anderzijds. Pruisische troepen — meer dan
10.000 man sterk — komen in garnizoen in 's-Hertogenbosch. 130
Godefridus van Lanschot beijvert zich in dit jaar een ongekend grote
voorraad aan te leggen in zijn pakhuizen om aan de gevolgen van de
te verwachten belegering van de stad door de Fransen het hoofd
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O.W., biz. 197.

69

te kunnen bieden. Door het mislukken van de eerste franse veldtocht
in 1793 op het grondgebied der republiek krijgt hij hiertoe de gelegenheid. Ook het volgende jaar heeft de stad aanvankelijk weer een
sterk garnizoen van ruim 10.000 militairen, maar bij het begin van
de tweede aanval door de fransen trekt het leeuwenaandeel te velde
en blijft een kleine bezetting van slechts enkele honderden militairen
achter. 131 In september is het garnizoen omstreeks 1500 man sterk,
zeker geen groot totaal voor de verdediging van een stad, waarvan de
wallen een totale lengte hebben van ruim vijf kilometer. 132
Aan de order van de stedelijke regering aan de winkeliers om
over een voorraad, toereikend voor minstens drie maanden, levensmiddelen te beschikken bij het beleg, kan Godefridus gemakkelijk
gehoor geven, gezien zijn enorme voorraadvorming in 1793 en in
het eerste gedeelte van het daarop volgende jaar. 133 Leveringen aan
het terugtrekkende engelse leger, zich bevindend in of in de omtrek
van de stad, slaan bij diverse winkeliers weliswaar een bres in hun
voorraad, maar na de overgave van de stad in oktober blijkt nog voldoende voorraad aanwezig te zijn. 134 Op 23 september werden door
de Fransen de toegangswegen naar de stad afgesloten en begon de
belegering, die op 9 oktober leidde tot de kapitulatie van de stad. Het
garnizoen ontruimt de vesting op 12 oktober, waarna de franse troepen binnentrekken. 135 Op 15 september vindt door de firmant de
laatste boeking plaats in het „Ontfang Boek" gedurende 1794. In dit
jaar kunnen geen verdere inkopen worden geëffektueerd. 13e
Opgemerkt dient te worden, dat voor de periode 1795-1814 in het
jaar 1803 een nieuw basisjaar is gekozen. Dit past niet alleen in de
eigen plaats, die de bataafse en franse tijd ook in dit hoofdstuk inneemt, maar lijkt eveneens uit oogpunt van overzichtelijkheid van
cijfermateriaal en grafische voorstelling te verkiezen boven koppeling
aan de voorafgaande periode 1740-1794.
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Tabel иг. II. Inkoop F. van Lanschot 1795-1814
Jaar

Inkoop

1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804

128.058= 4
122.637=18
165.396= 8
186.101 = 15
190.588=10
235.735= 0
232.092 = 19
289.821= 0
210.269= 2
281.653= 6

Jaar

Inkoop

(1803 = 100)
1805
60,1
1806
58,6
78,1
1807
1808
88,1
1809
90,1
1810
112,2
1811
110,7
1812
137,1
1813
100,0
1814
133,1

237.967 = 1
261.925= 5
361.420=16
220.542= 7
395.235 = 17
125.159 = 12
247.640= 17
273.795= 5
233.992= 8
388.987= 8

Indexcijfer

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
4
4
8
2
12
8
3
4
3

Indexcijfer

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
0
10
13
2
2
6
4
2
4

113,3
124,1
171,1
104,1
187,2
59,1
117,1
130,4
111,5
184,2

Na het dieptepunt anno 1794 bewoog de inkoop zich weer in op
gaande lijn, die — afgezien van lichte inzinkingen in 1796 en 1801 —
aanhield tot het jaar 1803. Na dit jaar is een uiterst onregelmatig
verloop te konstateren tot 1815. Gedurende de jaren 1794-1799 blijft
het jaarlijkse inkoopniveau ruim onder dat van 1793.
Enkele dagen na het binnentrekken van de franse troepen in
's-Hertogenbosch wordt op 18 oktober het paard van Godefridus van
Lanschot gevorderd ten gunste van generaal Dumonceau. 137 Hij
ontvangt, evenals alle kooplieden binnen de stad, een schrijven,
waarin op het bevel van de commissaris van oorlog wordt gewezen,
namelijk dat slechts in geringe hoeveelheden tot levering van koop
mansgoederen, benodigd voor de eerste behoeften van levensonder
houd, mag worden overgegaan. Bovendien is voor verhandeling van
een aanzienlijke partij een door de commissaris getekend en van
diens zegel voorzien speciaal bevelschrift noodzakelijk.138 Godefridus
ontvangt het bevel „de garder dans son magazin tout le Sucre, qui y
est contenu pour être délivré à l'Agent des hôpitaux qui en payera
le montant lors de la livraison".139 Reeds op 20 oktober wordt hem
bericht om 500 pond broodsuiker en 600 pond poedersuiker bij het

') H.A.F.V.L., K.K.B., nr. 164.
) ta.p., nr. 162.
" · ) t.a.p., nr. 161.
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franse hospitaal te bezorgen.140 Bij dergelijke gedwongen leveringen
aan de Fransen, ontvangen de leveranciers een nota. Zij doen vervolgens de nota's toekomen aan het stadsbestuur, dat van de franse
commissaris van oorlog betaling verkrijgt. Daarna kan het stadsbestuur tot betaling aan de leveranciers overgaan. De commissaris van
oorlog blijft niettemin wel eens in gebreke.141 Ter illustratie moge
nog het citaat van een levering door Godefridus van Lanschot volgen,
zoals hij er diverse dient af te werken: „De borger van Lanschot
wordt bij dezen geauthoriseerd, om tegens reçu aan den Citoyen
Representant du Peuple, ten huize van den Borger Bon in de peperstraat alhier af te leveren vijf vierde pond besten thee.
's Bosch den 6 van 't
Jaar 1795.

Vogelvanger
Municipal".142

Pas op 15 januari 1795 wordt de inkoop hervat, gevolgd door
een onderbreking tot 24 januari. Met ingang van deze datum komt
eindelijk weer een geregelde inkoop op gang.143 Maar juist in deze
periode worden stad en Meierij geplaagd door een zeer hoge waterstand tijdens de eerste maanden van 1795.144 Geheel de stad komt
blank te staan, met uitzondering van de Markt en enkele aangrenzende straten. De bewoners moeten op zolders hun toevlucht zoeken.
De armen hadden veel te lijden van de noodtoestand.145 In mei van
hetzelfde jaar komt het Haagse Verdrag tot stand tussen de franse
en bataafse republiek. Met uitzondering van Staats-Brabant worden
de generaliteitslanden aan Frankrijk overgedragen. Derhalve verlaten
de Fransen 's-Hertogenbosch.146 In september hieropvolgende verklaart Engeland de oorlog aan de bataafse republiek. Dit, vanwege
haar binding met Frankrijk.147
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) t-a-p., n r . 166.
) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 13.
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) S. H a n e w i n k e l , Reize door de Majorij van 's-Hertogenbosch,
in den Jaere
1798 (In Brieven) (Amsterdam 1799), blz. 10.
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Het bestuur van de stad 's-Hertogenbosch geeft gedurende de
periode 13-19 april 1797 gelegenheid aan de burgers om de ont
vangen assignaten bij haar in te leveren. Zij moeten bij deze gelegen
heid onder ede verklaren de assignaten in ruil voor geleverde goede
ren te hebben ontvangen.148 Dit staat in verband met het feit, dat er
sprake was van het opkopen van assignaten uit speculatieve drijf
veren. Hiertoe gemachtigd door zijn vader, legt F. van Lanschot de
verlangde eed af. Niet alle inwoners van de stad waren hiertoe be
reid. Ruim 30 van hen weigeren de eed af te leggen, terwijl 25 per
sonen de in hun bezit zijnde assignaten wel inleveren, maar de koers
waartegen ze zijn aangekocht, niet kunnen opgeven. Zij lieten dit ter
beoordeling aan de representanten van het volk van bataafs Braband.ш
Tezamen 622 bedrijven en instellingen in de stad gaven hun assig
naten op aan de municipaliteit. Voor Godefridus van Lanschot wordt
onder „Montant Der Opgegeevene Assignaten" genoteerd het bedrag
van 12.339,5 livres. In guldens gerekend komt men op het bedrag
van ƒ 2.467,—. Met dit saldo nam hij een onopvallende plaats op de
lijst in. J. van Rijckevorsel en Zonen was verreweg de grootste leverancier met een bedrag van ƒ45.879,—. Het betreft de levering van
wijnen. Het algemeen totaal voor's-Hertogenbosch was 1.991.980,4^
livres, verrekend met ƒ 529.272,—.150 Dit komt neer op een koers van
1 livre voor 0,376 gulden. In een brief gedateerd 3 april 1797 en
gericht aan de gemeentelijke autoriteiten, deelt Godefridus van Lanschot mee aan assignaten over te geven de som van 14.785,5 livres.
Dit bedrag nu is opgenomen in een lijst, die eveneens ongedateerd is,
doch kennelijk is samengesteld tijdens of direkt na de genoemde
periode van 13 tot 19 april 1797. De inwoners der stad zijn hierin
naar de diverse straten gerangschikt. Deze lijst vermeldt de naam
van de burger, de kwantiteit assignaten, die hij op grond van franse
wetten, plaatselijke besluiten of anderszins genoodzaakt geweest is
te onvangen en de koers met eventueel ook de „Hoe veelheijd der
ingekogte of ingewisselde of op speculatie sonder verpligting, in negotie of andersints ontvangen assignaten". Godefridus van Lanschot
"9) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 14.
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Staat op de lijst genoteerd met het bovengenoemd bedrag van
14.785,5 livres onder het hoofd: „genoodzaakt" en „in negotie
ontvangen" tegen de koers van vier stuivers. Zonder verplicht te zijn
heeft Godefridus van Lanschot géén assignaten aangenomen.161
De staatsregeling van het hieropvolgende jaar 1798 houdt onder
meer in de verdeling van de bataafse republiek in acht departementen. De vroegere grenzen der gewesten zijn geheel opgeheven. De
stad 's-Hertogenbosch wordt hoofdstad van het departement van de
Dommel.152 Voorts besluit deze staatsregeling in artikel 53 tot afschaffing der gilden. Op 5 oktober 1798 wordt dit artikel toepasselijk
verklaard en een ieder verkrijgt de vrijheid om zulk een bedrijf of
beroep uit te oefenen, als hij verkiest.153 In dezelfde maand maakt de
municipaliteit van 's-Hertogenbosch bekend, dat de gilden in de stad
ontbonden zijn. Toelatingseisen worden vervallen verklaard; de gilden worden verenigingen van vakgenoten.154 Een klap die hard moet
zijn aangekomen, daar de gildebindingen in 1797 nog wettelijk hernieuwd waren.155 De afschaffing van de gilden en het in werking
treden van het vrije koopverkeer bevalt de kooplieden in 's-Hertogenbosch metterdaad slecht. In de komende jaren zal dan ook druk
uitgeoefend worden op de stedelijke autoriteiten om tot de voormalige
gilde-voorschriften terug te keren.15e
Op het verzoek van Godefridus van Lanschot hem in verband met
een voorgenomen buitenlandse reis een paspoort te verstrekken,
neemt de municipaliteit van de stad een gunstige beschikking op 4
juni 1798. Er worden geen termen aanwezig geacht om hem een
paspoort te weigeren. Uit het paspoort, gedagtekend 5 juni 1798 en
6 maanden geldig, blijkt, dat Godefridus beoogt om: „ter verrigtinge
zijner affaires eene reise te doen naar het Voormalig Belgien en
Land van Luyk; nu territoir der fransche republiek...". 157 Waar^ 1 ) t.a.p.
»«) Van Velthoven, a.w., I, blz. 294.
,и
) К. M. G. de Meyier, De geschiedenis van het Nederlandsche Patentrecht
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) G.A.H., Resolutien van Stads-Regering, nr. A. 170, dl. I, f. 161.
ш) v a n ( ] е п Eerenbeemt, a.w., blz. 91 e.v.
157
) R.A.B., Secretariële Protokollen van de Stad 's-Hertogenbosch, nr. 617, n. nr.
1792, t. 172.

75

schijnlijk heeft deze reis hem gevoerd naar Eindhoven, Valkenswaard, Exel, Hasselt, Luik en Maastricht. 158
Wat hij precies heeft uitgericht, is niet gebleken. Vermoedelijk
heeft hij geprobeerd de relaties met zijn belgische/luikse cliënten te
bestendigen of te vernieuwen. Het is van belang te herinneren aan
de inlijving van de Oostenrijkse Nederlanden en Luik bij de franse
republiek in 1793. Spoedig daarna zijn zij onder het franse tarievenstelsel gebracht. In de jaren '94 en '95 is de handel van Godefridus
van Lanschot op het huidige België van geringe omvang, mede door
de oorlogsomstandigheden. Maar in '96 is herstel ingetreden en de
firmanten Van Lanschot konden de belgische relaties behouden. 159
Op 23 oktober van dit jaar verbood het bataafse gouvernement iedere
scheepvaart tussen de republiek en Engeland. Dit gold ook voor neutrale schepen. Invoer van goederen als wollen en katoenen stoffen,
geraffineerde suiker wordt verboden; grondstoffen en koloniale waren
zijn niet in het verbod opgenomen. Bovendien vigeren er uitvoerverboden. Het blijft overigens mogelijk om door de mazen van het
net te glippen. 1 β 0
Een half jaar na zijn hierboven vermelde zakenreis komt Gode
fridus van Lanschot op 9 januari 1799 te 's-Hertogenbosch onver
wacht te overlijden. Zijn echtgenote en universele erfgename neemt
de handelszaken over, zoals dit in hun beider testament anno 1793
geregeld is. 1 β 1 Zij neemt haar enige zoon op in de zaak en sindsdien
luidde de handelsnaam Firma Weduwe G. van Lanschot en Zoon;
Franciscus geeft de suikerrafinaderij op en zijn moeder verkoopt D e
162
Grote en Kleine Engel met suikerraffinaderij op 1 april. Reeds
enkele dagen na het transporteren van dit Suikerhuis overlijdt ook
de w e d u w e . l e s Franciscus van Lanschot neemt nu de leiding van de
firma alleen in handen.
De overname van de handelszaken staat in opmerkelijk kontrast
met die in het jaar 1767, toen Godefridus volgens vooruit opgezet
1S8
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plan en in overleg met zijn vader de zaken had voortgezet. Franciscus
stond onverwacht en alleen voor de taak het voortbestaan van de
firma te verzekeren. Voordat de scheiding en deling der nalatenschap
en de overname van de handelszaken worden geregeld, betrekt Fran
ciscus met zijn gezin De Gulden Ketel. Hendrik van Tomputte te
Rotterdam schrijft op 12 oktober aan hem: „ik wensch U eene plesierige overtogt na de Ketel, leeft daer lange Jaaren met U vrouw/
Kinders in alle Geluk/Voorspoed inne". Franciscus schijnt twijfels te
hebben gehad over de veranderingen in de zaken en over de ver
huizing, maar Van Tomputte wuift ze weg met de woorden: „Uwe
swarighede zullen zig wel ridderen had gij Broers of Susters die U
wilde beknibbelen, Uwe bedenking zoude gegrond zijn. Maar nu
dunkt mij is het niets. Bagatelle zullen er niet op aenkomen en grote
zake betaeld men niet uit de lade". 1β4 Het laatste zou erop kunnen
duiden, dat Van Tomputte hem verdacht van een te benepen finan
ciële visie. Op 21 oktober is de verhuizing een feit geworden. Van
Tomputte bericht aan Van Lanschot tot zijn genoegen te hebben
vernomen: „dat (gij) geheel content in Uwc nieuwe woning zijt als
mede U vrouw/Kinders en dat onse susters ook wel te vrede zijn.
Leeft daar alle lange Jaaren vrolijk en vergenoegd inne". 1 β 5
In de loop van november vindt de afdoening der nalatenschap in
clusief de handelszaken plaats. Uitgangspunt hierbij is het testament
van mevrouw weduwe Van Lanschot-Potters, op 14 februari 1799
gepasseerd voor notaris Johan van Bruggen te 's-Hertogenbosch.1ββ
Aan haar zoon worden bij prelegaat vermaakt de panden De Gulden
Ketel en De Gulden Haan met pakhuizen en kelders; eveneens Het
Wit Lam en De Muggendans, in respectievelijk Korte Kerkstraat en
Kolperstraat. Verder alles, dat „tot den winkel en in de pakhuyzen
is behoorendc, als gewigten, Maaten, Balanzen, Doozen, Bussen,
Vaten, Kisten, stellingen enz
". Dit alles wordt voor de som van
ƒ 18.000,— aan Franciscus van Lanschot toegerekend. Hij mag verder
tot voortzetting der zaken maximaal ƒ60.000,— boven zijn erfdeel
onder zich houden of een geringere som, als hij minder denkt nodig
te hebben. Hij is verplicht om ten behoeve van zijn vier zusters een
,e
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gelijke „behoorlijke obligatie" te laten passeren. De aflossing zal niet
kunnen worden gevorderd door ieder van zijn zusters dan na vijf
jaar, te rekenen vanaf het overlijden van hun moeder en dit tot een
maximaal-bedrag van ƒ 8.000,— eenmalig.
De gehele nalatenschap van mevrouw weduwe Van LanschotPotters beloopt de som van ƒ270.000,— ruim. Hierbij is de firma
inbegrepen. Ten aanzien van scheiding en deling gold de verplichting, dat alles gelijkelijk onder de vijf erfgenamen werd verdeeld,
uitgezonderd het onverdeeld blijvende nalatenschap en het besproken prelegaat.167 Franciscus maakt gebruik van zijn recht de volle
ƒ 60.000,— onder zich te houden, teneinde de zaken te kunnen voortzetten. Op 25 november worden de boedelkwesties per notariële
akte geregeld. Op naam van ieder van de zusters wordt een obligatie
gepasseerd, groot ƒ 15.000,—. De aflossing door F. van Lanschot zal
geschieden in termijnen van een of meer duizend gulden; de rente
wordt vastgesteld op 4% per jaar. 1ββ
De in de grafiek opgenomen jaren na de eeuwwisseling trekken
een zeer grillig spoor. Hierin vinden wij aanleiding om de ontwikke
ling van jaar tot jaar na te gaan. In 1800 beleeft de bataafse repu
bliek een zekere ekonomische opleving, in 1801 blijft het bereikte
niveau gehandhaafd en men verwacht betere tijden.1ββ Nadat in
maart 1802 de vrede van Amiëns is gesloten, ondervinden handel en
scheepvaart inderdaad ene krachtige stimulans.170 De toename van
handel en scheepvaart komt in 1803, nadat opnieuw de oorlog tussen
Engeland en Frankrijk is uitgebroken, eensklaps tot stilstand. Op 19
mei legt Engeland een embargo op nederlandse schepen in engelse
havens.171 De ekonomische oorlog wordt met grote hevigheid gevoerd.
Jean Beyerman, gevestigd te Bordeaux, bericht aan F. van Lanschot
op 18 juli onder meer: „ik hoop eerlang in staat te zijn mijne vrienden
wederom als voorheen te bedienen, maar die wreede oorlog zal op
nieuw veele ongelukken baaren/de Negotie in een naare situatie
»") A.F.L., Nalatenschap echtpaar Van Lanschot-Potters 1789-1838, nr. 121.
1β8
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brengen. De Engelsen hebben reets meenigte Scheepen van onse
haven genoomen,/nog hebben laaste week tijdig van een koomende
van Ile de France, opgebragt die wel 2И millioen francs waard
was." 172 Het decreet van 5 juli verbiedt invoer van vijandelijke
produkten en regelt de invoer uit neutrale landen. In november komt
het tot een verzachting van de afgekondigde maatregelen: alle hollandse havens zijn geopend voor alle goederen, mits zij geacht kun
nen worden niet uit Engeland en zijn koloniën afkomstig te zijn.
Het hierop volgende jaar is voor de handel in de republiek weer een
topjaar geworden door frauduleuze invoer van engelse goederen via
neutrale vrachtvaarders.17S De wisselende kansen, die aan de hollandse kooplieden worden geboden om zich van koloniale waren te
verzekeren gedurende de jaren 1802, 1803 en 1804 zijn zichtbaar in
het verloop der inkoop door F. van Lanschot als één hunner afnemers.
In april 1805 begint het regiem van Rutger Jan Schimmelpenninck als raadpensionaris, dat van korte duur zou zijn. Het komt
tegemoet aan de wens van Napoleon de engelse importen strenger
tegen te gaan. Volgens de wet van 31 mei 1805 zal iedere import van
brits fabrikaat dan wel brits eigendom in beslag worden genomen.
De bepaling geldt ook voor het geval de goederen met neutrale
schepen worden aangevoerd en zelfs als zij bestemd zijn voor neutrale
havens. Invoer zonder certificaat van oorsprong is verboden.174 Beschouwing van de inkoopcijfers leert ons echter, dat Van Lanschot
over het algemeen géén onoverkomelijke problemen heeft gehad om
de gewenste produkten te betrekken uit de hollandse havensteden.
Na 1795 zijn de Amerikanen de verbinding tussen Europa en de
koloniale gebieden gaan verzorgen. De koloniale goederen bereiken
de hollandse havens door amerikaanse tussenkomst. Tussen Engeland
en Holland wordt handel gedreven onder neutrale vlag. Van 1790
tot 1799 blijft in Amsterdam de aanvoer van koloniale produkten op
peil; daarna is er tot 1809 een dalende tendens — zonder echter katastrofale afmetingen aan te nemen —, vooral in de jaren 1805 en
1808.175
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In januari 1806 informeert Van Lanschot bij een amsterdamse relatie „naar de Redenen waardoor de Grootste huizen beginnen te
mankeren". Hij ontvangt als antwoord de volgende vergelijking: „UE
hebt wel horen prediken, dat het uitbotten van den vijgenboom de
zoomer aankondigd. Zo ging het ook naar den 7 jaarigen oorlog in
1763 toen men vreede maakte/in 1773 toen de vreede tusschen
Spagnien/Engeland geconsolideerd wierd: de krijg is verslindend en
vorderd groóte schatten; deze bezorgen de Hooven zich door hunne
Banquiers waar ze maar komen en als men Peijs wil maken laat men
hun drijven en banquerout speelen". Ergo, aldus de briefschrijver in
een vrij optimistische gevolgtrekking, bestaat er het „troostelijk vooruitzicht, dat den oorlog schielijk eindigen moet; God geeve, dat ik
mij hierin niet bedriege". De schrijver is geneigd tot vergelijkingen,
want in dezelfde brief van 7 januari poneert hij nog een tweede:
„Wanneer wij geen oud branthout meer hebben, bedienen wij ons
van het groene en werpen dan een Blokje te meer op 't vuur. Zo
doen nu ook de franssen, die ons thans dik en dubbel met concriptie
of groene soldaaten voorzien, 't geen zij met 25 oude konden klaar
krijgen, zullen zij met 50 of 100 groenen doen."17*
Op 4 juni 1806 treedt Schimmelpenninck af en op 5 juni stelt
Napoleon zijn broer Lodewijk tot koning aan over het koninkrijk
Holland. Op 21 november kondigt Napoleon te Berlijn maatregelen
aan, die tot doel hebben Engeland te beletten zijn produkten in
Europa te kunnen afzetten. Dit „Continentaal Stelsel" moet iedere
vorm van handel tussen Engeland en de met Frankrijk verbonden
gebieden verhinderen. Koning Lodewijk laat niettemin de smokkelhandel toe. Eind 1806 ziet keizer Napoleon zich gedwongen tot de
bepaling, dat alle binnenkomende schepen slechts na autorisatie
vanwege de koning zullen worden vrijgegeven. Lodewijk, zowel als
Gogel, die eveneens gemachtigd is, zijn evenwel gul met het verstrekken van autorisaties. Op 16 september 1807 gebood koning
Lodewijk de konfiskatie van ieder schip en van de lading, wanneer
het engelse produkten aan boord heeft of uit een vijandelijke haven
afkomstig is. Maar de smokkelhandel gaat door, óók na de sluiting
van de havens van het koninkrijk voor alle schepen op 23 januari
»·) H.A.F.V.L., K.K.B., nr. 446. 7-1-1806.
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1808. 177 Franciscus van Lanschot slaagde erin uit de havensteden de
verlangde produkten te betrekken, hoewel terugval niet was te vermijden. Wanneer zich een gelegenheid voordoet, koopt hij zo groot
mogelijke hoeveelheden in om daarna weer betere tijden af te
wachten. Het jaar 1809 werd opnieuw een topjaar, prompt gevolgd
door een van de slechtste jaren; we zullen zien waarom.
In 1808 zijn er niet alleen moeilijkheden met de inkoopmogelijkheden voor firmant Van Lanschot. Ook zijn afzetkansen, met name
in de voormalige Oostenrijkse Nederlanden en Luik worden bedreigd. Keizer Napoleon verbiedt op 16 september de invoer van
koloniale produkten uit Holland naar Frankrijk.1'78 Aangezien de
genoemde gebieden ná de bezetting in 1794 door de franse troepen
bij Frankrijk zijn ingelijfd, betekent deze bepaling voor 's-Hertogenbosch het verbreken van de voor haar zo belangrijke verbinding met
Luik. Voor andere produkten dan koloniale waren bestaan hoge inen uitvoerrechten. 179 Bij het bezoek van koning Lodewijk aan 's-Hertogenbosch, wordt hem door het gemeentebestuur de schade, die de
handel van deze bepalingen ondervindt, onder de aandacht gebracht.
Men vraagt hem om opheffing hiervan èn van de binnenlandse paspoorten, die de binnenlandse handel belemmeren. 180 Het volgende
jaar herstelt keizer Napoleon op 4 juni de invoer van koloniale goederen in de franse gebieden uit het koninkrijk Holland. Bovendien
komen de verboden goederen ons land binnen, ondanks het in werking treden van het continentaal stelsel en hierop volgende aanvullende maatregelen. Aan de smokkelhandel voor onze kust wordt
géén halt toegeroepen; de aanvoer van overzee gaat door. 1 β 1
Bij het tractaat van Parijs in maart 1810 worden Zeeland, het
departement Braband en het Land van Maas en Waal bij Frankrijk
ingelijfd. Keizer Napoleon neemt deze stap, omdat het koninkrijk
Holland géén bevredigende barrière vormt tegen Engeland. Bij het
tractaat gaat koning Lodewijk bovendien akkoord met de vorming
177
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van een leger van 18.000 man, onder wie 6.000 Fransen. Het doel
van deze legermacht is om te zamen met franse douaniers aan de
smokkelhandel paal en perk te stellen.182 De overige gebieden volgen
op 10 juli, nadat koning Lodewijk op 1 juli afstand heeft gedaan
van zijn troon. i e s Voordat de algehele inlijving van het koninkrijk
een feit wordt, bezoekt keizer Napoleon de stad 's-Hertogenbosch op
6 en 7 mei; op 8 mei vertrekt hij weer. 1β4 Het bij Frankrijk ingelijfde
gebied wordt afgesneden van het koninkrijk Holland. In- en uitvoer
van en naar dit gebied wordt belemmerd door de tollinie tussen Zee
land, Braband en een deel van Gelderland en het Koninkrijk.1β5
Franciscus van Lanschot ondervindt de gevolgen. Zijn inkoop loopt
aanzienlijk terug. Gedurende slechts vijf maanden bedraagt het in
kooptotaal meer dan ƒ 10.000,—. De totalen van de andere maanden
blijven daar min of meer royaal onder. In juli wordt voor nog geen
ƒ 600,— aan goederen aangevoerd.18θ De terugslag duurde het gehele
jaar 1810, omdat ná 10 juli, toen ook het koninkrijk Holland bij
Frankrijk werd ingelijfd, de tollinie toch werd gehandhaafd. Pas op
1 mei van het volgende jaar komt het tot opheffing, zoals bepaald de
dato 21 maart 1811 bij Décret Impérial.187
Het inlijvingsdecreet bepaalt nog, dat koloniale goederen, in het
voormalige koninkrijk Holland in voorraad, alleen eigendom van de
bezitters zouden blijven, als zij 50% van de waarde zouden betalen.
Op 31 juli 1810 is het percentage tot 40% teruggebracht. De betaling
moest vóór 1 september 1810 worden voldaan. 1β8 Met dit besluit be
doelde keizer Napoleon te bereiken, dat alle koloniale goederen, die
door smokkelhandel in het bezit der handelaren waren gekomen,
alsnog belast zouden worden. Door het ontbreken van een voorraadlel
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boek kan de voorraad van F. van Lanschot in deze periode niet wor
den vastgesteld. Ook in de andere boeken is over deze aangelegen
heid geen vermelding aangetroffen. De handelaren in koloniale
waren werden op 5 augustus 1810 gekonfronteerd met een sterke
verhoging van de belasting op de goederen in hun branche. Het
teruglopen van de handel gedurende 1810 en 1811 en deze belasting
verhoging hebben een groot aantal faillissementen van handelaren
in koloniale waren tot gevolg gehad. 1 8 β
N a het herstel van de handel tussen het departement des Bouches
du Rhin en Holland leeft de handel van F. van Lanschot op en blijft
tot eind 1813 vrij stabiel. Gedurende de zomer van het jaar 1813
wordt de omgeving van 's-Hertogenbosch onder water gezet, als
voorbereiding op de verdediging van de vesting. De verbindingen
met Holland werden tegen het einde van het jaar bemoeilijkt. Eind
november zijn de franse troepen uit Holland vertrokken. In decem
ber sloegen de geallieerden het beleg om 's-Hertogenbosch. 190 Tij
dens het beleg was de handel volledig gestremd. In december 1813
ontving Van Lanschot slechts goederen voor de luttele som van
ƒ800,—. In januari 1814 was er in het geheel geen inkoop. 1 9 1 Op 26
januari 1814 moeten de Fransen de stad prijsgeven aan hun tegen
standers. De handelsverbinding met Holland wordt aanstonds her
steld. 1 9 2 In 1814 waren april en augustus de topmaanden voor de
inkoop van F. van Lanschot, respectievelijk ruim ƒ 52.000,— en
ƒ 57.000,—. 193 Op 28 mei van hetzelfde jaar kocht hij voor het eerst
sinds vele jaren op veilingen in Holland koloniale produkten, aange
voerd uit Oost-Indië. 1 β4
Tot slot van deze beschouwing der jaarlijkse indexcijfers wordt er
op gewezen, dat deze cijfers dienen ter dokumentatie van het weder
varen der firma F. van Lanschot. Zij vervullen hierbij een centrale
tunktie, wegens de leemten in de boekhouding. Er zijn geen balansen
18e
1

) Brugmans, a.w., blz. 38, 39 en 40.
* 0 ) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 294 e.v.

i")
^8)
«»)
"*)

H.A.F.V.L., O.B. 1812-1815, nr. 121 (181).
Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 300.
H.A.F.V.L., O.B. 1812-1815, nr. 121 (181).
H A.F.L.V.L., V.O.C. 1805-1880, nr. 128(188). 28-5-1814.
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bewaard gebleven, het beginkapitaal is onbekend en de voorraadpositie is niet te bepalen, zodat het samenstellen achteraf van balansen onmogelijk is. Evenmin is het mogelijk een exakte berekening
van de winstmarge te maken. Toch resten er interessante thema's
van onderzoek. Zo onder meer het vergelijken van de inkoop in
geld (guldens, stuivers en penningen) met de inkoop in volume
(ponden). De proeve van onderzoek betreft de periode 1738-1800.
Omdat de jaarlijkse inkoop in geld reeds is weergegeven, kan in
de hierbij gevoegde staat met jaarlijkse inkoopcijfers over het tijdvak
1738-1800 worden volstaan met opgave van de jaarlijkse inkoop in
ponden en van de indexcijfers in geld en volume. Het pond wordt
in de onderhavige boekhouding aangeduid met het teken
tO ,
dit is LB, de afkorting van het Italiaanse Libbre. 195 Bij deze volumetotalen is er sprake van oude ponden. Het oude pond namelijk bevat
494 grammen. Bij de wet van 21 augustus 1816 ís het oude pond
afgeschaft en overgegaan tot de heden nog van kracht zijnde regeling. 196 Staat en grafiek tonen onvolledigheid van gegevens tot aan
de jaren zeventig. Met ingang van de jaren veertig verschijnen in de
boekhouding posten als „volgens Reekening" + geldbedrag, waardoor
het onmogelijk wordt om produkt èn volume te achterhalen. Een
andere vorm van boeking is die, waarbij het ingekochte produkt met
het geldbedrag wordt geboekt, maar zonder het pondentotaal. 197
Over 1743 en 1744 valt er niets te berekenen, terwijl voor de drie
hierop volgende jaren een benaderend totaal is gesteld. Vanaf 1748
tot aan 1757 is een en ander weer ondoenlijk door de vele posten
„volgens Reekening". Het jaar 1752 maakt hierop een gelukkige
uitzondering, terwijl de opgave van de inkoop over 1757 als benaderend moet worden gekenschetst. Ingaande 1758 worden exakte volumctotalen mogelijk, behalve over 1765 en 1766; van deze twee
jaren zijn de inkoopgegevens verloren gegaan.
и«) Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl. XII (Den Haag, sinds 1882), bh.
3254.
1<ιβ
) N . W. Posthumus, Nederlandsche Prijsgeschiedenis, dl. I (Leiden 1943), blz.
LUI en LV.

!»') H.A.F.V.L., O.B. 1737-1744 en 1744-1758, nr. 17 en 18.
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Tàbel иг. Ш .

Jaar

Inkoop F. van Lanschot in geld en volume 1738-J 800

Inkoop
Volume

Index

Geld

Index
Volume

Jaar

Inkoop
Volume

(1771 = 100)
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769

±

34.118
27.088

8,8
8,8

14.519
31.348
33.942

10,8
13,8
12,8
16,1
18,7
18,6
27,4
35,4
60,3
25,3

± 50.747
± 63.738
± 75.004

6,9
15,0
16,3

24,4
30,6
36,1

57.174
107.469
84.392

27,5
51,7
40,6

95.883
81.372
85.724
137.774
130.863

40,7
39,2
46,9
45,5
52,7

46,1
39,1
41,2
66,3
63,0

141.820
173.866
194.014

63,6
80,3
77,9

68,2
83,7
93,4

53.861

±

Geld
(1771

Index
Volume
= 100)

16,4
13,0

22,8
26,1
27,7
18,9
24,2
25,8
35,4
22,4
43,6
41,6

±

Index

25,9

1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

196.244
207.708
236.321
242.277
232.850
329.187
216.501
291.114
239.183
218.980

85,6
100,0
112,0
102,7
93,7
120,3
83,9
112,1
101,9
104,6

94,4
100,0
113,7
116,6
112,1
158,4
104,2
140,1
115,1
105,4

1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789

247.102
165.684
159.722
268.586
297.381
283.185
327.972
239.082
182.189
278.141

120,5
83,8
98,8
141,4
144,9
142,5
169,1
115,2
121,4
142,1

118,9
79,7
76,8
129,3
143,1
136,3
157,9
115,1
87,7
133,9

1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

262.310
264.434
254.536
334.198
167.035
183.480
177.555
207.022
191.916
198.833

123,8
148,8
119,5
199,9
99,8
128,0
122,6
165,3
186,1
190,5

126,2
127,3
122,5
160,8
80,4
88,3
85,4
99,6
92,3
95,7

1800

282.568

235,7

136,0
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INKOOP F. VAN LANSCHOT IN GELD EN VOLUME: 1738 -1800
Indexcijfers van de inkoop berekend in geld per jaar (1771 = 100).
Indexcijfers van de inkoop berekend in volume per jaar (1771 = 100).
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De grafische voorstelling van de volume-indices beweegt zich
tot 1780 boven die van de geld-indices. Uitzondering hierop vormen
de jaren 1740, 1751, 1759, 1761 en 1762. Wij zijn geneigd hier niet
al te veel belang aan te hechten, vooral gezien het benaderende kalakter van de volume-indices van 1740, 1751 en 1759; 1761 en 1762
zijn geringe en tijdelijke afwijkingen van het tot 1780 geldende
beeld. Met ingang van 1780 wijzigt zich het beeld geheel: de grafi
sche voorstelling der volume-indices beweegt zich voortaan onder
die der geld-indices, met uitzondering van de jaren 1790 en 1792.
De ommekeer die de totale grafische voorstelling aldus te zien geeft,
treedt op tijdens de Vierde Engelse Zee-oorlog (1780-1784) en zal in
verband gestaan hebben met veranderingen die zich gedurende
deze oorlog hebben voltrokken.19β De kontinuering van de omme
keer na 1784 komt tot uiting in stijgende prijzen en stijgende kosten
van levensonderhoud. Op basis van de goederenprijzen der amsterdamse Beurs konstateert Posthumus sedert de periode 1755-1759 een
konstante stijging der prijzen, die in het laatste kwart der achttiende
eeuw — met name na 1785-1789 — sterk versnelt.199 In de ontwikke
ling die de grafiek laat zien, is de weerslag zichtbaar van de prijs
ontwikkeling die zich in het gebied van de gehele republiek deed
gevoelen.
De parallelle stijging in de beide grafische voorstellingen laat tot
een uitbreiding van het handelsvolume der firma Van Lanschot konkluderen; dit mag gelden bijvoorbeeld voor 1757 ten opzichte van
1758. Daarentegen betekent een niet-symmetrische ontwikkeling
als die ná 1794 tijdens de bataafse tijd onmiskenbaar een stijging
der prijzen, een verhoging in de kosten van het levensonderhoud.
Tijdens de jaren tachtig spelen ons inziens èn uitbreiding van het
handelsvolume èn stijgende prijzen een rol. Wij moeten nog wijzen
op andere mogelijkheden, namelijk in verband met de samenstelling
van het goederenpakket. Bij onderzoekingen als deze is de ongewijzigde samenstelling van het ingekochte goederenpakket de eerste
voorwaarde voor een bruikbare reeks. Vervolgens dienen optredende
wijzigingen van het aandeel der afzonderlijke goederen in de totale
1,e

) zie hiervoor dit hoofdstuk, blz. 66 en 67.
») Posthumus, a.w., I, blz. CVI.

le
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inkoop te worden onderkend om een korrekte interpretatie der gegevens mogelijk te maken en een juist zicht op de ontwikkeling te
verzekeren. Een voorbeeld is te geven aan de hand van de jaren 1762
en 1763. Een vrijwel gelijke inkoop in geld laat een groot verschil in
hiertegenover staande inkoop in volume konstateren. Dit lijkt niet te
passen in de hierboven geschetste mogelijkheden, zodat het goederenpakket mogelijkerwijze opheldering moet verschaffen. De in 1763 ten
opzichte van 1762 aanmerkelijk grotere inkoop van koffie en rijst gaat
gepaard met een geringere inkoop van het duurdere artikel thee: dit
nu, heeft tot gevolg een groter volume-indexcijfer en toch een ongeveer gelijk geldbedrag.200
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat dergelijke reeksen zoals
in deze proeve van onderzoek zijn geconstrueerd, aanwijzingen verschaffen betreffende stijging of daling der kosten van het levensonderhoud voor de bevolking in het algemeen. Maar zij kunnen ook
licht werpen op de ontwikkeling van het handelsvolume en het inkoopbeleid van een bedrijf zoals in dit geval de firma Van Lanschot.
De ongewijzigde samenstelling van het goederenpakket vormt de
voorwaarde van het onderzoek. Dat is ook de reden waarom dit onderzoek in het jaar 1800 moest worden beëindigd. In de volgende jaren
is er namelijk inkrimping van het goederenpakket te konstateren en
tevens een door de tijdsomstandigheden veroorzaakte onregelmatigheid bij de inkoop der afzonderlijke artikelen.201

§ 8. Vijfjaarlijkse inkoapcijfers over de feriode 1740-1814
De vijfjaarlijkse inkoopcijfers dienen ertoe om de ontwikkeling op
langere termijn te leren kennen. De betekenis van incidenteel optredende gebeurtenissen — die de jaarcijfers moeilijk interpretabel maken — laat zich over het geheel van de periode 1740-1814 door middel van meerjarige cijfers beter onderkennen. Deze cijfers worden ook
gebruikt om vergelijkingen tussen de perioden der drie firmanten te
maken. De periode 1785-1789 is als basisperiode gekozen. De invloed
«">) H.A.F.V.L., O.B. 1758-1765, nr. 19.
"») H.A.F.V.L., De Ontfang Boeken over de periode 1800-1815 en het V.O.C.
Boek.
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van de toestand in 's-Hertogenbosch tijdens de Oostenrijkse Successie-Oorlog blijft zichtbaar, evenals de terugval, die de periode
hierna heeft gekenmerkt. Vervolgens is een gestadige stijging merkbaar. De uitbreiding tijdens de jaren 1765-1769 moet groter worden
geacht, dan de grafiek kan bewijzen. Dit, omdat de gegevens over een
gedeelte van 1765 en geheel 1766 ontbreken. Het gevolg hiervan is
bovendien, dat de sprong tijdens de volgende vijf jaren groter lijkt,
dan hij in wezen is geweest. De jaren tachtig kontinueren de stijgende lijn; de ups en downs tijdens deze jaren afzonderlijk zijn verdwenen. Dit is eveneens het geval met de hausse 1793 en de ineenstorting tijdens 1794. De totaalindruk, die beschouwing van de grafiek
oplevert, betreft ongetwijfeld de niveauverhoging, die de tweede
firmant realiseert ten opzichte van de eerste èn de derde op zijn beurt
in vergelijking met de tweede firmant.

Tabel nr. IV.
Periode

Inkoop F. van Lanschot 1740-1814
Inkoop

Indexcijfer

(1785-1789= 100)
1740-1744
1745 -1749
1750-1754
1755-1759
1760-1764
1765 -1769
1770-1774
1775-1779
1780-1784
1785 -1789
1790-1794
1795 -1799
1800-1804
1805-1809
1810-1814

72.435 = 18 = 13
167.219= 7 = 8
119.983 = 1 2 = 2
169.057= 7 = 0
225.321 = 17 = 4
237.341 = 11 = 12
494.219=18= 2
523.095 = 11 = 12
589.598=18=10
690.507=13= 7
692.135 = 1 7 = 0
792.782=16= 2
1.249.571= 8 = 1 4
1.477.091= 7 = 9
1.269.575 = 1 1 = 2

10,3
24,1
17,2
24,3
32,4
34,2
71,3
75,5
85,2
100,0
100,1
114,5
180,6
213,6
183,5 «»

Ιη

) Opgemerkt wordt t.a.v. de periode 1765-1770, dat de gegevens ontbreken
over een gedeelte van 1765 en over geheel 1766.
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INKOOP F. VAN LANSCHOT: 1740-1814
5-jaarlijkse indexcijfers van de totale inkoop in geld (1785-1789 = 100).
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Comelis van Lanschot telt aan het einde van zijn periode als firmant cliënten in 32 plaatsen van de Meierij van 's-Hertogenbosch,
in 19 plaatsen in overig Brabant, Zuid-Holland en Gelderland, terwijl
huidig Limburg met 12 plaatsen vertegenwoordigd is. Kontakten in
huidig België zijn er in 7 plaatsen van levering.203 Zijn zoon weet
een aanzienlijke uitbreiding van de werksfeer der firma Van Lanschot te effektueren. De kleinhandel vindt afzet in de Meierij en
overig Noord-Brabant, honderd plaatsen van levering. Hierna komen
de huidige provincies Limburg met veertien, Gelderland en Belgisch
Limburg, ieder met een tiental plaatsen. Noord- en Zuid-Holland en
in België de gebieden Brabant, Antwerpen, Luik en Namen zijn elk
met slechts enkele plaatsen vertegenwoordigd. De groothandel van
Godefridus richtte zich op Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.
De belgische relaties waren verspreid over Brabant, Luxemburg,
West-Vlaanderen, maar de meeste in Limburg en het luikse gebied.
Voorts bestonden er handelskontakten met relaties in enkele westduitse steden. In totaal komen circa 200 plaatsnamen voor in de
boekhouding van de groothandel.204
Er zijn concepten bewaard van brieven, waarin Godefridus aan
diverse personen offerte doet en hun klandizie probeert te winnen.
Dit deed hij reeds vóór 1767, toen hij nog als prokuratiehouder werkzaam was. In een brief de dato 28-12-1765, ondertekend „UE DW
Dienaar, C. van Lanschot p. ordre G. van Lanschot", biedt hij Coengracht te Maastricht zijn diensten aan onder toezending van monsters
thee. Hij schrijft: „Ue suit dan ondervinde Ue van mij wel/naar Ue
intrest behandelt wort. Ik heb nog noyt van eenige mijner Galante
gescheijde als/met veel contentement...". 205 In dezelfde maand
gaat een door Godefridus in het frans gestelde brief uit naar M.
Vrequin te Eupen met hetzelfde doel. 20β De twee voorbeelden
illustreren op welke wijze de klantenwerving werd bedreven.
De geografische spreiding van de clientèle maakt het voor de firmant tegen het einde der achttiende eeuw noodzakelijk van de
я») H.A.F.V.L., Register G.S.B. 1755-1767, nr. 13; H.A.F.v.L., Register K.S.B.
1737-1767, nrs. 14-16.
*·*) H.A.F.V.L., Registers G. en K.S.B. 1767-1799, nr. 20 (39) - 33 (52).
*>») H.A.F.V.L., K.K.B. nr. 96.
ги
) ta.p., nr. 94.
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diensten van korrespondenten gebruik te maken. L. Corthouts te
Hasselt en F. Roelofs te Venray hebben als zodanig hun diensten
bewezen temidden van belgische en limburgse cliënten. F. Roelofs
schrijft: „Mijn Heer Lanschot het doet mij Leet van harten doen
ick in den Bos was, dat Ue doen niet tuijs was. dan waer alles heel
goedt geweest en wij hadde mit malkaar over alles connen sprecken".
Roelofs heeft gelden geïnkasseerd. Hierover schrijft hij: „Ick twijffel
niet of Ue sal alles acort bevijnde". 207 Hij brengt de ontvangen bedragen persoonlijk naar 's-Hertogenbosch ofwel geeft het geld mee
met bodediensten, die de stad in hun route hebben opgenomen. 208
De korrespondent te Hasselt maakte de ontvangen gelden over aan
de luikse bankier M. J. Vercour en Co., bij wie Van Lanschot een
rekening bezat. Van tijd tot tijd vraagt Van Lanschot hem opgave van
de ontvangen betalingen. 209
In de boekhouding is geen aanwijzing aangetroffen, dat Godefridus van Lanschot vóór het jaar 1774 ook elders in de huidige belgische provincies gebruik heeft gemaakt van bankiersdiensten. Zijn
clientèle was in die streken nog niet van een dergelijke omvang, dat
het te bezwaarlijk voor hem was hen persoonlijk te bezoeken. Hij
deed dit misschien in kombinatie met een bezoek aan zijn familieleden in Antwerpen. Soms maakte hij gebruik van de omstandigheid
dat zijn vader een reis ondernam. Twee citaten ter toelichting. In
zijn Groot Schuld Boek noteert Godefridus onder 2 april 1770 inzake de rekening-courant met P. Jenskens te Maastricht: „Ontfange
in Mastrigt
447 = 14 = 0". 210 Op 12 augustus 1768 boekt
hij 14 gulden en 8 stuivers, van R. Coninx „ontfange door C. van
Lanschot". 211 Op 1 januari 1774 begon Godefridus een relatie met de
luikse bankier Gérard Nagelmackers. 212 Hij stelt zijn cliënten in de
gelegenheid ófwel persoonlijk ófwel via zijn korrespondent op rekening bij zijn bankrelatie te betalen. Het is niet bekend op welke wijze
de connectie met de luikse bankier tot stand is gekomen. Het nu
»')
,oe
)
*>»)
«»)
*")
«*)
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t.a.p., nr. 256.
t.a.p., nr. 209.
t.a.p.,nr. 255 en 258.
H.A.F.V.L., G.S.B. 1767-1770, nr. 20(39), f. 85.
ta.p., i. 147.
t.a.p., 1770-1775, nr. 21 (40), f. 71.

nog onder de naam Nagelmackers Fils et Cie bestaande bankiershuis is van een respektabele ouderdom. Het werd in 1747 gesticht
door Pierre Nagelmackers; zijn oudste zoon Gérard nam in de loop
van de jaren '60 de zaken over en kwam tot financiële relaties in
talrijke plaatsen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Gérard Nagelmackers kocht en verkocht wissels, getrokken op Luik of plaatsen
in het buitenland. 213 Hij bestuurt zijn zaken op een behoedzame
wijze en van jaar tot jaar nam het aantal cliënten toe, zowel in de
eigen omgeving als in den vreemde. 214 De firma Van Lanschot in
's-Hertogenbosch behoorde tot de buitenlandse clientèle. In 1785
evenwel is aan de connectie tussen Van Lanschot en Nagelmackers
een einde gekomen. 215
Met ingang van het jaar 1786 worden de bankiersdiensten overgenomen door M. J. Vercour en Co., eveneens te Luik. 2 1 ' De cliënten
van Godefridus en Franciscus van Lanschot in de belgische provincies verrichtten hun betalingen ten kantore van respectievelijk Nagelmackers en Vercour en Co. Zij voldeden ófwel in geld ófwel met
wissels. Wederkerig verrichtten de beide bankiers betalingen aan de
leveranciers van het huis Van Lanschot. De connectie met M. J.
Vercour en Co. is — anders dan die met Gérard Nagelmackers —,
duurzaam gebleken. De jaarlijkse rekening-couranten zijn bewaard
gebleven over vele jaren tot in de tweede helft van de negentiende
eeuw. In het vervolg komen wij nog terug op de relatie met dit bankiershuis.
Tot 1800 is de amsterdamse firma Le Grand zonder twijfel de
belangrijkste leverancier van de firmanten Van Lanschot geweest.
Reeds vanaf de stichting in 1737 dateren de kontakten met Johannes
le Grand. In februari 1778 is de firmanaam veranderd in de firma
Albertus en Petrus Leonardus Ie Grand. 217 In 1795 volgt er weer
een naamsverandering. Het werd toen Albertus/Petrus Leonardus/
Johannes le Grand. 2 1 8 De firma heeft ten behoeve van onderscheidene 's-hertogenbossche firmanten aankopen gedaan van koffie, thee en
»») Veille Maison Souvenirs (Brussel 1946), biz. 15, 16 en 24.
21
*) Veille Maison Souvenirs, blz. 28.
!">) H.A.F.V.L., G.S.B. 1785-1793, nr. 24(43).
s
") t.a.p.
«') t.a.p., 1755-1780, nr. 22(41), f. 227.
»β) t.a.p., 1794-1799, nr. 25 (44), f. 137.
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specerijen op de najaarsveilingen van de V.O.C., hoofdzakelijk ter
kamer Amsterdam; ook wel bij de kamers Delft, Enkhuizen, Hoorn
en Rotterdam verleende de firma Le Grand haar bemiddeling, maar
in aanzienlijk mindere omvang. De firma Le Grand betaalde de
inkopen contant. De firmanten Van Lanschot remitteren wissels ter
vereffening van hun schulden, ofwel zij sturen geld via beurtschippers. Dit laatste gebeurde slechts sporadisch, om redenen die wel
voor de hand liggen.
„1781. 19 feb. Aen Alb./P.L. Le Grand a Amstd.
gesonde in 1 sak gemerkt A.P.L.G.
2000 ducate
f 514
10.500 = 0 = 0
600 guldens
600 = 0 = 0
Par Schipper van Beest
VISA". 2 1 9

11.100 = 0 = 0

Bij de V.O.C, ter kamer Middelburg laten de firmanten aankopen
van koffie, thee en specerijen verrichten door achtereenvolgens Paulus Securius in de beginperiode der firma Van Lanschot, Boudaen/
Van den Bosch tot 1780, Van den Bosch en Zoon gedurende de jaren
tachtig en als laatste door Bourjé/Mahieu. 220 Een amsterdamse firma, die regelmatig als leverancier van onder meer koffie optreedt is
Hope & Co. Op 10 juni 1762 wordt de eerste levering ter grootte
van 3.086 pond in het „Ontfang Boek" aangetekend. 221 Gedurende
de periode 1756-1762 verstrekt Van Lanschot opdrachten tot levering
van koffie aan Thomas en Adriaan Hope. In 1762 werd de naam van
dit huis veranderd in Hope & Co. 2 2 2 Sedert 1737 werden de specerijen tevens geleverd door A. IJsekoek te Amsterdam. Deze relatie
heeft geduurd tot 1777. Nadien verdwijnt de naam van deze firma
uit de boeken. Boudaen/Van den Bosch komt er voor in de plaats. 223
Suiker en kandij werden eerst betrokken van hoofdzakelijk Paulus
»·)
«»)
*")
"*)
«3)
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H.A.F.V.L., G.C1.B. 1779-1781, nr. 8(27). 19-2-1781.
H.A.F.V.L., De Ontfang Boeken.
H.A.F.V.L., O.B. 1758-1765, nr. 19. 10-6-1762.
t.a.p., 1744-1758, nr. 18; t.a.p., 1758-1765, ni. 19.
t.a.p., 1772-1778, nr. 35 (54).

den Besten uit Amsterdam en van Van Hanswijk te Rotterdam. Sedert de jaren zestig der achttiende eeuw wordt Beekhuis en Tuiten
te Amsterdam de belangrijkste leverancier van kandij. In 1772, en
wel op 18 mei, begon de connectie met de suikerhandel Van Tomputte te Rotterdam.224 Na 1790 heeft deze relatie zich ontwikkeld
tot een van de belangrijkste, mede door de huwelijken van twee
dochters van Godefridus van Lanschot met leden van het geslacht
Van Tomputte.
Tot 1774 zijn alle leveranciers gevestigd in de republiek der verenigde Nederlanden, de meeste in Amsterdam en Rotterdam. Langzamerhand echter verkreeg de kring van leveranciers een internationaal aspekt. Zeer waarschijnlijk door toedoen van Cornells van Lanschot, sinds 1767 te Antwerpen woonachtig, verstrekt diens zoon met
ingang van 1 oktober 1774 opdracht tot levering van stijfsel aan
Nikolaas Jorens in Antwerpen. Precies drie jaar later gaat Gerard
Schopen uit Krefeld de firma Van Lanschot voorzien van het benodigde blauwsel.225 Voorlopig blijft het hierbij. Tijdens de jaren
tachtig zet dit proces zich voort, niet onwaarschijnlijk als een gevolg
van de Vierde Engelse Zee-oorlog. Godefridus van Lanschot knoopt
in 1783 relaties aan met de deense en zweedse Oost-Indische Compagnie te Kopenhagen en Göteborg; in 1781 met Wed. I. M. Smits
et Fils in Oostende.226 Na het produkt olie aanvankelijk betrokken
te hebben van achtereenvolgens Jan Martvelt, Gebrs. Planta en
Guaita en Co., allen te Amsterdam, gaat de firma dit produkt sinds
1785 direkt uit het buitenland inkopen. Eerst verzorgt Ant. Fr. Rossi
en Co. de leverantie uit Genua sedert 1785. In 1790 is de eveneens
te Genua gevestigde firma Ameri de Agostini hiervoor in de plaats
gekomen.227
Tijdens de bataafse en franse tijd en met name na de intrede van
de derde firmant Franciscus van Lanschot zien wij nieuwe leveranciers verschijnen, maar ook oude bekenden verdwijnen, onder meer
de firma Albertus/Petrus Leonardus/Johannes le Grand, waarmee
zoveel jaren zaken was gedaan. Op 17 mei 1800 boekt de firma de
«*)
«»)
**»)
*")

t.a.p.,
t.a.p.(
t.a.p.,
t.a.p.,

1767-1772,
1772-1778,
1778-1785,
1778-1785.

nr. 34(53). 18-5-1772.
nr. 35 (54).
nr. 36 (55).
18-6-1785; t.a.p., 1788-1792, nr. 38 (57). 20-6-1790.
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laatste aankoop ten behoeve van Franciscus van Lanschot. Het betreft de levering van thee tot een bedrag van ƒ 13.829,—. Voute en
Co. te Amsterdam neemt de opengevallen plaats in. 228 Tot de belangrijkste leveranciers ontwikkelen zich sedert 1800 de volgende zes
firma's: Josephus Eisen te Antwerpen, A. van Tomputte en Zn. te
Rotterdam en de amstcrdamse firma's Daalen en Joosten, Holterman
en Henrichs, G. Bosch en Zoon en tenslotte G. van Gennep. Voor
hen worden ingaande 1807 wegens de veelvuldigheid hunner leveranties in de inkoopboeken volledige pagina's ingeruimd.22' Franciscus van Lanschot breidt het aantal leveranciers aanzienlijk uit;
daarentegen gaat hij over tot inkrimping van het goederenassortiment
en beperkt zijn handel tot koffie, thee, suiker, kandij en rijst. De
goede relaties met de leveranciers waarborgen een zo geregeld
mogelijTce toevoer van benodigde goederen.
Franciscus van Lanschot behoudt de kontakten met cliënten in
het luikse en voormalige oostenrijks-nederlandse gebied. Hij is in
staat een verantwoord inkoopbeleid te voeren door kennis van de
markten in zijn verspreidingsgebied: „ik weet voor mij het Debiet
( = omzet), dat ik hebben kan en ook wat daar — waar ik het heb —
omgaat".2S0 Hij krijgt regelmatig informatie van zijn hollandse leveranciers over de voorraadpositie en prijsvorming aldaar. H. van Tomputte te Rotterdam schrijft op 22 juni 1800 aan de bossche firmant,
dat het hem plezier doet: „Ued. het heel druk hebt en de Negotie
goed gaat. Bij mijn is het hetzelve. Dit gaat zoo, als ik het nog nooit
zoo bijgewoond heb. Hoe beter dus het U en mij gaat, hoe aengenaemer. Van harte wensche ik U gij altoos na U zin zal hebben". De
terugblik over het jaar 1800 in zijn geheel had dezelfde teneur: „Was
het altoos zoo als 1800. Spoedig ware wij behoude spekkopers". De
voorspoed was het gevolg van de „Enorme vraag, die van alle kante
is".231 Passages als deze, waarin direkt of indirekt mededeling wordt
gedaan over de gang van zaken in de firma Van Lanschot, komen
zelden voor. Licht Van Tomputte ons in over de gunstige gang van
zaken anno 1800, F. van Lanschot doet dit zelf in het jaar 1806. In
"β) H.A.F.V.L., V.O.C. 1787-1803, ni. 40(59).
"») H.A.F.V.L., O.B. 1807-1812, nr. 120(180).
*>«) H.A.F.V.L., K.K.B. 19-2-1801, nr. 2 0 8 .

*») H.A.F.V.L., Portefeuille nr. 57, 22-6-1800 en 30-12-1800.
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een in zeer voorzichtige termen gestelde brief aan de minister van
financiën, de dato 8 oktober, spreekt hij over zijn „vrij florisante negotie". 232 De uitlating geeft aanleiding tot een beschouwing van de
situatie waarin de koophandel en met name die in koloniale waren te
's-Hertogenbosch zich bevond.
Talrijke neringdoenden zagen, sedert het ontbinden van de gilden
in oktober 1798, hun omzet teruglopen. Hun streven was er dan
ook op gericht de herleving van de beschermende privileges der
voormalige gilden te bewerkstellingen. De staatsregeling anno 1801,
die 's-Hertogenbosch tot hoofdstad van het departement BataafsBraband maakte, bood dienaangaande enige vooruitzichten.233 Op
verzoek van de commissarissen van het kramersgilde is in september
1802 een ventverbod uitgevaardigd. Hierna herstellen diverse andere
voormalige gilden de bepalingen omtrent vakbekwaamheid en de
eisen van te betalen entreegelden.234 Het hoogtepunt in deze pogingen om de klok terug te zetten, werd het volgende jaar bereikt. De
gezamenlijke commissarissen van alle voormalige gilden in 's-Hertogenbosch richtten tot de stadsregering het verzoek vakbekwaamheid
en het poorterschap wederom verplicht te stellen voor de uitoefening
van enig bedrijf in de stad.2S5 De stadsregering besloot dit verzoek in
te willigen.
In 1805 werd aan deze ontwikkeling een halt toegeroepen door de
afkondiging van de vrije uitoefening van beroep en bedrijf. Sinds het
jaar 1776 was in Frankrijk een ieder die een bedrijf of beroep uitoefende, verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie. De aangifte
wordt echter vervangen door een verplichting tot het nemen van
patent. In deze vorm voegt Isaac Jan Alexander Gogel het aan onze
wetgeving toe tijdens het bewind van raadpensionaris Rutger Jan
Schimmelpenninck.23e Volgens de Ordonnantie op het Recht van
Patent wordt de heffing van kracht met ingang van 1 januari 1806.
Voor uitoefening van beroepen, niet vrijgesteld in deze Ordonnantie
·»*) A.R.A., Archief van Financiën vóór 1813, inv. nr. 688.
«¡и) Brugmans, a.w., blz. 4.
,M
) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 91 e.v.
««) a.w., blz. 98.
*··) W. D. Voorthuysen, De afschaffing van het nederlandse Patentrecht in Bedrijf
en Samenleving (Alphen aan de Rijn 1967), blz. 263.
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èn voor het genot van bepaalde voorwerpen van weelde en vermaak
is een vergunning noodzakelijk. De vergunning wordt verleend bij
openbare akte, onderworpen aan het recht van zegel, korresponderend aan een te betalen bedrag.2S7 De vrijheid van beroep en bedrijf
moet derhalve worden gekocht, maar de mogelijkheid staat voor
iedereen open, zo hij althans de middelen bezit.238 Ieder, die niet
in de patentwet van 2 december 1805 is vrijgesteld, dient een formulier in te vullen met omschrijving van zijn werkzaamheden en eventuele omzetbepaling en te voorzien van zijn handtekening. Men verzoekt middels dit formulier aan het gemeentebestuur in een Acte
van Patent voor de duur van één jaar toe te stemmen.
Aan Franciscus van Lanschot wordt op 31 maart 1806 de volgende
Acte van Patent uitgereikt onder nummer 3091:
„F. van Lanschot, Patent als winkelier in koffy,
Thee en kruidenierswaren
ld afd. art. 18 3d begr. 2d class
Zegel
/50,-.-."2se
De aanduiding „Winkelier" dekt niet de volledige aktiviteiten. In het
Journaal van uitgegeven Patenten anno 1806 wordt Franciscus van
Lanschot niet als groothandelaar genoemd. Artikel 9 van het eerste
hoofdstuk der Patentwet bepaalde, dat hij, die meer dan één, doch
met elkaar verwante beroepen uitoefent, zich slechts van één acte
van patent en wel op het hoogste zegel behoefde te voorzien.240
Dit is nu op F. van Lanschot van toepassing te achten.
In het tweede hoofdstuk van de Patentwet wordt het verschuldigde tarief behandeld. De eerste afdeling van dit hoofdstuk neemt de
bedrijven zelf onder de loupe, zonder de persoon die het uitoefent,
in aanmerking te nemen. Voor deze bedrijven wordt een patent verstrekt op naam der directie.241 Blijkens de Acte van Patent van 31
237

) De Meyier, a.w., blz. 35 en 36.
) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Enkele kanttekeningen bij de Patentwet van
1805, in Brabantia, jrg. VII (Den Bosch 1958), blz. 260-267; Voorthuysen, t.a.p.,
blz. 263.
2S
») G.A.H., Journaal van uitgegeven Patenten 1806, dl. II, nr. 3091; dl. I, nr. 11829; dl. Π, nr. 1830-3369.
*") De Meyier, a.w., blz. 40 e.v.
"<) a.w., blz. 41 e.V.
2:,e
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maart 1806 op naam van F. van Lanschot, wordt diens bedrijf in de
eerste afdeling geboekt. De tarieven die voor deze afdeling gelden,
worden berekend op basis van de opgegeven omzet per jaar en in
diverse artikelen vermeld. De Patentwet hanteert tevens negen begrotingen in verband met de jaarlijkse omzet en voor het bedrijf van
Franciscus zijn artikel 18 en de derde begroting van toepassing. De
aanduiding „2d class" tenslotte duidt op de indeling van 's-Hertogenbosch — plaats van uitoefening voor het bedrijf — in klasse II. 242 De
Acte van Patent, gedateerd 14 maart 1807, omschrijft de werkzaamheid van F. van Lanschot als zijnde „Koopman en Winkelier in
Kruideniers Waren".243 Deze betiteling wordt herhaald in de boekingen van 1808244 en 1810245 In de in het frans opgestelde Patentacte anno 1811 geeft hij zich aan als: „marchand en gros",248 terwijl
de Patentacte van 24 juli 1813 spreekt over hem als „Epicier en
detail".247
Een gelijkluidend patent als „Winkelier in Koffy, Thee en Kruidenierswaren" wordt in 1806 behalve aan F. van Lanschot ook uitgereikt aan zes andere ingezetenen van 's-Hertogenbosch. In de
Acten van Patent ten name van A. den Doop, Van Lanschot en Fr.
van Meeuwen wordt géén opgave der jaarlijkse omzet gedaan. Van
hun overige aanverwante handelsaktiviteiten geven zij er één op en
worden als zodanig aangeslagen voor het hoogst verschuldigde recht,
groot ƒ 50,—. Opgave der omzet was blijkbaar niet verplicht. D. A.
Lichtenveld geeft een jaaromzet op van minder dan ƒ30.000,—
(recht van ƒ 25,—), G. Hansen vermeldt ƒ 9.000,- (recht van ƒ 1 5 - ) ,
J. J. van Osch noemt ƒ 4.000,— (recht van ƒ 5,—) en A. van de Velde
ƒ1.500,— (recht van ƒ1,—).248 In 's-Hertogenbosch was nog een
achttal personen werkzaam als koopman/winkelier in kruidenierswaren met een aanzienlijke omzet. L. J. Kuipers bezit patent als
winkelier in kruidenierswaren met een jaaromzet van minder dan
««)
«')
"4)
"5)
*<·)
"')
"e)

a.w.,blz44.
H.A.F.V.L., Portefeuille nr. 20.
G.A.H., Journaal van uitgegeven Patenten 1808, dl. I, nr. 878.
t.a.p., 1810, nr. 1405.
H.A.F.V.L., Portefeuille nr. 20.
G.A.H., Contribution des patents de l'an 1813, nr. 734, f. 15.
G.A.H., Journaal anno 1806, dl. I en II.
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ƒ30.000,-. 2 4 9 P. Schouten, Wouter Bank jr., G. H. van Hemert en
A. Maas worden vermeld als koopman in kruidenierswaren en zijn
alle vier aan het Klein-zegel het bedrag van ƒ 20,— verschuldigd.250
J. Mollerus is koopman in thee- en kruidenierswaren, S.A. Luikse
koopman in koffie en Spens koopman en winkelier in tabak en
kruidenierswaren. Van deze drie heeft eerstgenoemde met het zegel
van ƒ 40,— de grootste omzet. 251
Behalve de zeven winkeliers in koffie, thee en kruidenierswaren
en de acht kooplieden/winkeliers in kruidenierswaren met eventueel
aangifte van thee, koffie of tabak, zijn nog twee groepen met groten
deels „mindere goden" in de stad gevestigd. Allereerst zijn dit de
winkeliers in kruidenierswaren zonder toegevoegde andere handels
artikelen.
Tabel ητ. V.

Winkeliers in kruiclenierswaren zonder toegevoegde andere
handelsartikelen te 's-Hertogenbosch: 1806
Omzet
1.000,1.500,2.000,3.000,4.000,6.000,8.000,9.000,ƒ 15.000,ƒ 30.000,-

Totaal

Aantal verstrekte Acten van Patent
90
17
6
12
1
16
1
3
4
1
151.» 2

Verder zien wij bij diverse winkeliers de kombinatie van kruidenierswaren met produkten als kaas en eieren, azijn, sterke dranken, cho
colade, snuif en tabak, kaarsen, textiel en zelfs steenkolen. Het be
treft 31 personen met een omzet van ƒ 3.000,— tot aan ƒ 30.000,—.25S
г«)
и»)
«i)
«")
»s)

t.a.p., dl. II, nr. 3286.
t.a.p.( dl. I, nr. 3102 en 1316, dl. II, nr. 3194 en 3228.
t.a.p., dl. II, nr. 1830, 3138 en 3186.
t.a.p., dl. I en II.
t.a.p.
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In hun groothandel richtten de Van Lanschots zich mede op afnemers buiten stad en Meierij en wel in de huidige provincies Limburg en Gelderland, terwijl zij in België connecties hebben, in Brabant, Luxemburg en West-Vlaanderen en meer nog in Limburg en
Luik. In het behouden en uitbouwen van de connecties in deze gebieden, zijn zij succesvol. Zo het de 's-hertogenbossche koophandel,
gericht op stad en Meierij, niet zo best gaat, Van Lanschot weet
kompensatie te vinden door zijn wijd verbreid arbeidsveld.
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HOOFDSTUK III

HET GESLACHT VAN LANSCHOT; DE EERSTE HELFT
VAN DE NEGENTIENDE EEUW

§ 1. Inleiding
Voorafgaande aan de beschouwing van de Firma F. van Lanschot
vanaf de stichting tot aan de vestiging van het koninkrijk der Nederlanden zijn de firmanten beschreven die tijdens deze periode de
leiding in handen hebben gehad. Aan F. A. A. van Lanschot is aandacht besteed tot 1799, het jaar waarin hij als derde opvolgende firmant zelfstandig ging optreden. Bespreking van zijn werkzaam leven
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw is nu aan de
orde. Ook de diverse leden van zijn gezin vragen onze aandacht,
onder meer zijn zoons, die hem sedert de jaren twintig in de firma
behulpzaam zijn als prokuratiehouders en na zijn overlijden in 1851
de zaken hebben overgenomen. De leider van de derde generatie
der 's-hertogenbossche Van Lanschots is gedrongen van gestalte, hij
is 1,57 m. lang. Hij heeft bruine haren en bruine wenkbrauwen;
in een ovaal gevormd gelaat staan bruine ogen onder een rond
voorhoofd; mond en kin zijn niet krachtig te noemen. Zijn uiterlijk
heeft geen bijzonder kenteken.1
Gedurende de periode 1800-1810 worden Franciscus twee dochters en twee zoons geboren. Naar aanleiding van de geboorte op 28
december 1799 van zijn eerste dochtertje,2 schrijft H. van Tomputte,
gehuwd met de oudste zus van F. van Lanschot,3 vanuit Rotterdam:
„mij dunkt de blijschap van U vrouw te zien, toen zij vernam het
Een meisje was en ook Uwe vergenoeging, dat ge niet altoos na U
eige beeld/gelijkenis te werk ging... gij zijt dus van alle markte
klaar".4 Tot grote droefenis van de ouders komt de jonggeborene op
·) A.F.L., Stukken betr. F. A. A. van Lanschot 1803-1844, nr. 17.
) A.F.L., Aantekeningen door F. A. A. van Lanschot inzake zijn kinderen 17921851, nr. 6 A .
9) G.A.H., Col. D.T.B. Vught, nr. 12.
*) A.F.L., Korrespondentie F. A. A. van Lanschot 1790-1843, nr. 57.
2
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15 april 1800 te overlijden „aen de gevolgen van Stuypen".5 Op
12 maart 1801 wordt Catharina Regina geboren,6 genoemd naar de
zakenvrouw Catharina Potters.7 Zwager Van Tomputte schrijft ook
bij gelegenheid van deze geboorte een brief, waarin hij hoopt, „dat
de last welke de kraamvrouw voor haare bevalling daarvan gevoelde
als mede het geene de Kraamheer van den afstuit kreeg in de blijschap van (niet tegenstaende alle profeciën) nú een dochter te hebbe,
ras zulle vergeeten".β Op 8 oktober 1802 wordt Theodora Maria,
genoemd naar haar tante Theodora, geboren en op 14 september
1804 Theodorus Ludovicus.β Zijn naamgenoot is Theodorus van
Tomputte, in 1801 gehuwd met Theresia van Lanschot.10 Twee
zusters van F. van Lanschot zijn gehuwd met gebroeders Van Tom
putte uit Rotterdam, een derde met Victor Andreas van Rijckevorsel,
de broer van zijn vrouw en de vierde, namelijk Johanna Christina
Antonia zal ongehuwd blijven.11 Tenslotte schenkt mevrouw Van
Lanschot-Van Rijckevorsel het leven aan Gerardus Johannes Anto
nius, geboren op 7 september 1809. Het kind werd genoemd naar
Gerardus van Bommel.12

§ 2.

Optreden in openbare funkties tot 1810

De reeds in het eerste hoofdstuk ter sprake gekomen staatsregeling
van 1798 met haar bestrijding van het provincialisme, „volksregeering bij vertegenwoordiging"13 en aan de kiezerseed gekoppeld kies
recht, kent in ekonomisch opzicht afschaffing der gilden en streeft
voorts naar een staatsarmenzorg, nader bij de wet te regelen. Dit ge
beurt door de armenwet van 15 juli 1800, die een gecentraliseerde
armenzorg beoogt. De wet stuit te 's-Hertogenbosch met haar onaf
hankelijk opererende armenbesturen en inrichtingen op fel verzet.
6

)
')
7
)
e
)
·)

A.F.L., Aantekeningen door F. A. A. van Lanschot inzake zijn kinderen, nr. 6 A.
F. de Josselin de Jong, Genealogie Van Lanschot (Den Haag 1943), blz. 4.
A.F.L., Aantekeningen door F. A. A. van Lanschot inzake zijn kinderen, nr. 6 A.
A.F.L., Konespondentie F. A. A. van Lanschot 1790-1843, nr. 57.
De Josselin de Jong, a.vr., blz. 5.
10
) R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3408, katern 77.
u
) De Josselin de Jong, a.w., blz. 3 en 4.
u
) A.F.L., Aantekeningen door F. A. A. van Lanschot inzake zijn kinderen, nr. 6 A.
") L. J. Rogier, Eenheid en Scheiding (Utrecht 1968), blz. 258.
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Zij treedt niet in werking; de algemene regeling der armenzorg in
's-Hertogenbosch krijgt pas in 1810 haar beslag.14
De tweede staatsregeling van 1801 vormt een reaktie op de sinds
1798 beoogde centralisatie. De oude gewestelijke grenzen en namen
worden hersteld. Stedelijk en gewestelijk zelfbestuur keren terug.
De kiezerseed van 1798 verdwijnt en het kiesrecht wordt afhankelijk
van een zekere gegoedheid. Korte tijd na het in werking treden van
de eerste staatsregeling veroorloofde Willem V zijn aanhangers deel
te nemen aan het bestuur. In korte tijd weten de oude partijgangers
veel van hun vroegere macht te herkrijgen. De medewerking der
prinsgezinden te verwerven was mede het doel van de herziene
tweede staatsregeling. De franse keizer benoemt vier jaar later —
ontevreden over het slappe optreden van het staatsbewind tegenover
Engeland — Rutger Jan Schimmelpenninck als nieuwe gezagsdrager
met de historisch-beladen naam van raadpensionaris. De man omringt zich met bekwame medewerkers en er worden nieuwe vorderingen gemaakt met centralisatie, onder meer inzake de staatsfinanciën. Gogel pakt het belastingstelsel aan en organiseert de belastingheffing eenparig in geheel het land.1S
Als minister van financiën onder koning Lodewijk Napoleon na
het verdwijnen van de raadpensionaris aangebleven, benoemt hij op
25 augustus 1806 Gecommitteerden voor de Verponding in alle
Arrondissementen der Beschreven Middelen. 1β Voor Braband betreft
het de volgende benoemingen:
Ressort Den Bosch

— T. C. van Rijckevorsel
F. A. de Jonge
F. van Lanschot
Ressort Eindhoven
— H. Tuijl van Serooskerken
A. Ramaer
J. J. Ribhius
Ressort Breda
— A. W. Mirandollé
J. Hallungius
Ressort Bergen op Zoom — J. Eeiens
W. Brand
Ressort Grave
— Giebe
С. В. Heshusius

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Arr. Den Bosch
Arr. Oisterwijk
An. Oss
Arr. Eindhoven
Arr. Helmond
Arr. Sint-Oedenrode
Arr. Breda
Arr. Geertruidenberg
Arr. Bergen op Zoom
Arr. Willemstad
Arr. Grave
Arr. Boxmeer

" ) H. J. M. van Rooy, Korte Schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en
Vrcmwenhuis en het Bededingsfonds te 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1939),blz. 15.
1S
) Rogier, e.w., blz. 263-265.
le
) A.R.A., Staatssecretarie Lodewijk Napoleon, inv. nr. 87.
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Er is sprake van vijf ressorten, onderverdeeld in twee of drie arrondissementen met aan het hoofd van ieder een commissaris tot het
werk der verponding. Braband kent in totaal 12 arrondissementen.
De verdeling in ressorten en arrondissementen geldt eveneens voor
Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen en Drente. Landelijk zijn er 44 ressorten, opgedeeld in 105
arrondissementen. De commissarissen genieten een honorarium van
ƒ 125,— per maand voor de duur van hun commissie. Hun wordt
verder ƒ1,— per dag toegewezen om een of meer assistenten te betalen. Voor dienstreizen buiten de hoofdplaats van hun arrondissement mogen de commissarissen de gemaakte reiskosten in rekening
brengen. De declaraties worden per kwartaal bij het ministerie van
financiën ingewacht, ondertekend en voorzien van kwitanties. De
ontvangers der beschreven middelen zijn gehouden om aan de commissarissen de door hen gevraagde inlichtingen over uitgestrektheid
en begrenzing van hun arrondissement te verstrekken.17
F. van Lanschot wordt benoemd tot commissaris tot het werk der
verponding over het ressort 's-Hertogenbosch, arrondissement Oss.
Binnen de bepaalde termijn van acht dagen reageert hij op de benoeming bij schrijven van 3 september aan de minister van financiën.
Hij verzekert minister Gogel van zijn dankbaarheid en bereidwilligheid om de benoeming te aanvaarden, „indien mijne geringe bekwaamheeden en tálente aan de arbeidsaamheid kunne beantwoorden ...", mits zijn „Commercieele betrekkinge daar door ongehindert
könne blijve continueere".18 Tot slot refereert hij aan het onderhoud,
dat enkele dagen later met de minister zou plaats vinden, teneinde
met hem van gedachten te wisselen. Gogel zal er niet in slagen Van
Lanschot, jarenlang bedreven in geldzaken, tot een meer duurzame
bekleding van het ambt te bewegen. Het is niet bekend of Van Lanschot en Gogel, die geboren was te Vught op 10 december 1765,
persoonlijk met elkaar bekend zijn geweest.19
Op 8 oktober al verzoekt F. van Lanschot ontheven te worden
van zijn funktie als commissaris tot het werk der verponding. Hij
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A.R.A., Archief van Financiën vóór 1813, inv. nr. 500. Notulen fff 25-8-1806,
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H. Donkers, De grote Viightenaar haak Johann Alexander Gogel. Politicus
Financier. 1765-1S21, in De Kleine Meierij, jrg. Ш (1955), blz. 9 en 10.
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herinnert aan zijn brief van 3 september, waarin hij zich bereid verklaarde — ondanks veeleisende zakelijke werkzaamheden — de benoeming te aanvaarden, tenzij zou blijken, dat het bedrijf er nadelige
gevolgen van zou ondervinden. Het motief voor de aanvaarding der
benoeming blijkt te hebben gelegen in de verwachting, dat er spoedig vrede zou komen en dat daarna de stabiliteit in de handel zou
terugkeren. Als dit gebeurd was, zou de kombinatie van handelszaken
en commissariaat mogelijk geweest zijn. „Dan, in welke strelende
vooruitzichten de adressant zich bedrogen vindt, daar in tegendeel
eene nieuwe oorlog dreigt uit te bersten, waar door in het commercieele de hoogmogelijke variatien der prijzen worden veroorzaakt."
In deze situatie de handelszaken leiden, vereist zoveel aandacht, dat
het hem niet mogelijk is daarnaast het openbare ambt „naar den
aard der werkzaamheden en ten nutte van het Rijck te vervullen".
Men mag niet van hem verlangen, „dat hij zijnen arbeid aan eene
temperaire, en voor zijn talrijck huisgezin geen bestaan opleverende
bediening zoude besteden en zijne vrij florisante negotie zoude laten
verlopen".20 Wij hebben reeds gezien, dat zijn jaarsalaris ƒ 1500,—,
exclusief reis- en verblijfkosten, bedraagt. Dit acht hij onvoldoende
als hoofdinkomen. Hij verzoekt op deze post te worden vervangen en
garandeert zijn opvolger alle inlichtingen en dokumenten te verschaffen, die hem ter beschikking staan.
Hierna volgt dan het besluit van de minister van financiën, waarbij F. van Lanschot „honorabel" wordt ontslagen met het verzoek alle
dokumenten aan zijn opvolger F. van der Borcht te overhandigen,
het saldo der gelden — bij voorschot ontvangen —, aan Van der
Borcht te doen toekomen en van een en ander rekening en verantwoording in te zenden aan het ministerie, teneinde bij de rekenkamer te kunnen worden gedechargeerd en zijn opvolger met het
saldo te kunnen belasten. In oktober stelt F. van Lanschot zijn laatste
deklaratie op, die perfekt in overeenstemming is met de ministeriële
richtlijnen. Er blijkt onder meer nog uit, dat Van Lanschot gebruik
heeft gemaakt van de diensten van een assistent.21 In de hierop
volgende maand komt het tot afkondiging van het Continentaal
*«) A.R.A., Aicbief van Financiën vóór 1813, inv. nr. 688. 8-10-1806, f. 2 en 3.
и) A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van lanschot 1789-1852, nr. 17 С.
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Stelsel и en Franciscus van Lanschot zal de komende jaren alle zeilen
moeten bijzetten om zijn handelszaken voor onheil te behoeden. Op
het eerste gezicht lijkt zijn redenering alleszins geloofwaardig, maar
het is ook mogelijk, dat hij zich om niet genoemde redenen van de
bekleding van dit commissariaat heeft willen ontdoen. Hij beriep
zich op zijn handelszaken en voert de „variatien der prijzen" — met
zoveel woorden genoemd als oorzaak voor ontslagaanvrage — aan.
Inderdaad heeft het prijsverloop in de komende jaren grote aandacht
gevraagd, maar toch weer niet in die mate, dat hij zich aan benoe
ming in andere posten heeft onttrokken.
Reeds in het volgende jaar wordt hij ter vervulling van een be
staande vakature benoemd tot lid van de civiele Regtbank te 's-Hertogenbosch, ook wel genoemd Collegie van Politie of Comité van
civiele Justitie. Deze rechtbank behandelt alle zaken, die eertijds
ressorteerden onder de Schepenbank, uitgezonderd die, welke behoren tot de criminele rechtspraak.23 Met de invoering — enkele jaren later — van de franse wetgeving zal het in ons land tot een
nieuwe rechterlijke indeling komen.
Mogelijk is F. van Lanschot de kombinatie commissariaat en handelszaken bezwaarlijk gaan vinden. Wellicht wilde hij het eerste
ambt prijsgeven om eventueel beschikbaar te zijn voor andere posten,
die hem meer aanzien konden verschaffen en minder risico van impopulariteit inhielden. Het zou ook mogelijk zijn, dat hij het politieke getij zag verlopen en, in zijn revolutionaire idealen teleurgesteld, niet geporteerd was voor dienstbetoon aan het vigerende regiem. Dit lijkt waarschijnlijk, omdat hij enkele jaren later benoemingen door keizer Napoleon heeft aanvaard.
§ 3. F.A.A. van Lanschot tijdens de franse tijd
Bij het tractaat van Parijs in maart 1810 worden Zeeland, het
departement Braband en het land van Maas en Waal door koning
Lodewijk Napoleon afgestaan aan de keizer en bij Frankrijk ingelijfd.
") I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht (Den Haag 1961), blz. 36.
·*) R. A. van Zuylen, Naamlijst en Wapenhmn der leden van de Regering, de
Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1863),
blz. 8.
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Het gebied tussen de Waal, de Donge en de grenzen der departementen van de Twee Nethen, de Beneden-Maas en de Roer zal
gaan uitmaken het département des Bouches du Rhin; de streken
ten westen van de Donge komen bij het département des Deux
Nethes. Beide departementen gaan behoren tot het ressort van het
Cour Impérial te Brussel. Bij keizerlijk besluit van 26 april 1810
wordt het département des Bouches du Rhin verdeeld in drie arrondissements de sous-prétecture, en wel te 's-Hertogenbosch, Nijmegen
en Eindhoven; het gebied, gevoegd bij de Deux Nethes, in arrondissementen met als hoofdplaats Middelburg, Breda en Bergen op Zoom.
In mei hieropvolgend wordt het arrondissement te 's-Hertogenbosch
verdeeld in acht kantons, dat van Nijmegen in zes en het arrondissement Eindhoven in zeven kantons. Bij decreet van 15 mei 1810 werden de zeeuwse eilanden in een afzonderlijk departement samengevoegd, maar het brabantse deel bleef bij het département des Deux
Nethes behoren. Er werd een arrondissement Breda gevormd, dat op
8 november 1810 in 7 kantons is onderverdeeld. In ieder kanton zou
een juge de paix en in ieder arrondissement een tribunal de première instance werkzaam zijn. In 's-Hertogenbosch, Nijmegen en
Breda komt het tevens tot de oprichting van een tribunal de commerce; te 's-Hertogenbosch tenslotte nog een Cour d'Assises voor bepaalde kriminele zaken.24
Op 1 juli 1810 abdiceerde koning Lodewijk Napoleon, waarna op
10 juli de inlijving bij Frankrijk volgt van het koninkrijk. De in
Frankrijk geldende regels aangaande de samenstelling van gemeentelijke besturen en kolleges op arrondissementaal en departementaal
niveau zijn door de reeds besproken ontwikkelingen al sedert maart
van kracht in het département des Bouches du Rhin. Voor steden
met meer dan 5.000 inwoners wordt de zogenaamde municipaliteit
benoemd door de keizer; in de overige plaatsen door de prefect van
het departement. De benoeming geldt voor tien jaar, terwijl de helft
van het kollege om de vijf jaar aftreedt. De franse wetgeving kent
censuskiesrecht met betrekking tot de benoembaarheid tot lid van
een municipaliteit en kolleges voor arrondissement en departement.
t4
) W . F. H . Oldewelt, Inventaris der z.g. nieuwe rechterlijke archieven, berustendin 's Rijksarchief¿Upat in Noord-Brdbant te 's-Hertogenhosch, I 8 I I - I 8 3 8 (Den
Haag 1925), inleiding blz. 1 (11) en 2(12).
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Tegen deze achtergrond dient men de lijsten van hoogst aangeslagenen
te bezien, die in deze periode worden samengesteld.25
Voor opname in de „Etat des 500 plus Imposés du Département
des Bouches du Rhin" komt een tachtigtal inwoners van 's-Hertogenbosch in aanmerking. De lijst wordt in mei 1810 opgesteld om hieruit
de leden te benoemen voor bestuurskolleges in het département des
Bouches du Rhin. Temidden van de bossenaren neemt F. van Lanschot de elfde plaats in en wordt betiteld als „négociant". Aangaande
de vermelde kooplieden maakt de lijst onderscheid tussen „négociant"
en „marchand".26 Voorzover het de bossenaren betreft, is F. van
Lanschot met Thomas Comelis van Rijckevorsel en W. J. Heeren
het hoogst geplaatst van de eerste groep, waarna nog twaalf namen
in de kategorie worden genoemd. Als „marchand" worden zeven
stadgenoten opgegeven.27
F. van Lanschot wordt bij keizerlijk besluit van 21 juni 1810 benoemd tot lid van de municipaliteit van de stad 's-Hertogenbosch.
Dit op voorstel van de minister van binnenlandse zaken Montalivet,
wellicht mede op grond van de „Lijst van Vijfhonderd".28 Op 16
juli hieropvolgend wordt de nieuwe stedelijke regering plechtig geïnstalleerd door Fremin de Beaumont, Baron de l'Empire, Prefect
van het Departement.29 De nieuwe leden zweren „gehoorzaamheid
aan de constitutien van het Keizerrijk en getrouwheid aan den
Keizer".30 Vijf nieuw-benoemde leden zijn afwezig, onder meer F.
van Lanschot.31 In handen van de maire der stad legt hij op 31
juli alsnog de eed af en begint zijn jarenlange ambtstijd als raadslid. 32
M

) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in Ae Bataafse en franse
Tijd 1794-1814, bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur (Nijmegen 1955), blz. 260 en 261.
M
) Zie voor de termen marchand, marchand en gros en négociant Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 261 en 262.
" ) G.A.H., Ing. St. 1810. 15 Bloeimaand, nr. 3.
») A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С.
я
) G.A.H., Verbaal van den maire: juli-dec. 1810, f. 1 verso. In verband met
Fremin de Beaumont o.m.: F. E. M. Vercauteren, Baron Nicolas Fremin de Beau
mont, prefekt van het departement des Bouches du Rhin, en de nadagen van het
Napoleontische bewind (oktober 1813-januari 1814), in „Voor Rogier" (1964),
blz. 191-206.
»o) Van Zuylen, a.w., blz. 10.
M
) A.F.L., Stukken betr. F. A.A. van Lanschot 1803-1844, nr. 17.
" ) G.A.H., Verbaal van den Maire: juli-dec. 1810, f. 36.
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Keizer Napoleon benoemt hem eveneens tot rechter aan de rechtbank van koophandel, die te 's-Hertogenbosch in funktie zal treden.
Het besluit is gedateerd 15 februari 1811 en stelt het bestuur als
volgt samen: de funktie van president zal worden uitgeoefend door
W . J. Heeren; F. van Lanschot, M. van den Heuvel, S. Krul en P.
den Doop zullen fungeren als rechters, terwijl tot plaatsvervangend
rechters worden benoemd J. Vermeulen, Th. Sopers, G. J. Deckers
en J. Mollerus. 33
N a de invoering van de franse wetgeving op 20 mei 1811 wordt
het Tribunal de Première Instance op 11 juni en het Cour d'Assises
op 30 september te 's-Hertogenbosch geïnstalleerd. 34 Tijdens de
plechtige installatie van het bestuur van het Tribunal de Commerce
op 1 juni is F. van Lanschot wegens „indisposition" afwezig. N a zijn
herstel wordt hij door Prefect de Beaumont op 15 juli alsnog geïnstalleerd. 35
De eerste twee zaken, aangeduid als „Livraison de marchandises",
worden op 23 september op de Rol bij het Tribunal de Commerce
te 's-Hertogenbosch ingeschreven. 36 De rechtbank van koophandel
heeft tot taak geschillen op het gebied van de koophandel, voorkomend in het arrondissement van 's-Hertogenbosch, te berechten.
Het betreft geschillen inzake betaling van geleverde koopmansgoederen, vee, steenkolen, sterke dranken en wijn, het voldoen van wissels,
van huur, betaling van een schuldbekentenis of orderbillet, terugvordering van te veel betaalde gelden en betaling van vrachtloon,
karre- en scheepvrachten. Voorts het verbindend of ontbonden verklaren van kontrakten, zoals onder meer kontrakten van associatie
en tenslotte de behandeling van faillissementen. Van alle zaken worden bij inschrijving op de rol genoteerd het volgnummer, naam en
voornaam van de dager(s), naam en voornaam van de gedaagde(n),
onderwerp van de eis, datum der inschrijving, recht van inschrijving,
vervaltijd der dagvaardingen en dagtekening van de uitwijzing der
zaak. Indien nodig, tevens aantekening van gelichte stukken, terwijl
ruimte openstaat voor van belang zijnde aanmerkingen. 37
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De berechting door de rechtbank van koophandel wordt in handen
gelegd van in het arrondissement woonachtige aanzienlijke kooplieden. Zo is bijvoorbeeld van dit eerste bestuur de president Heeren
koopman in granen, 38 Vermeulen drijft een handel in lijnwaden, 39
Sopers leidt een manufacturenzaak 40 en Deckers handelt in wijnen
en sterke dranken. 41 F. van Lanschot is de representant van de handel in koloniale waren. De president en zijn rechters en plaatsvervangend rechters ontvangen geen betaling. H u n aktiviteiten in deze
funktie verrichten zij geheel belangeloos. 42
In een buitengewone vergadering op 28 mei 1812 ondertekent het
gehele bestuur van de rechtbank van koophandel een zogenaamde
„Convention Amicale pour servir de Reglement entre les Membres,
Composant le Tribunal de Commerce séant a Bois le Duc". Dit reglement van orde wordt per 1 juni daaropvolgend van kracht. 43 Na
enige tijd in funktie te zijn geweest, voelt men kennelijk behoefte
aan bindende onderlinge afspraken om een goede gang van zaken
tijdens de vergaderingen te verzekeren. De datum 1 juni was opzettelijk gekozen. Precies een jaar tevoren was het bestuur plechtig geïnstalleerd. De artikelen, neergelegd in de „Convention Amicale",
betreffen aanvangsuren der zittingen, de boetes voor te laat komen en
de invordering. Voorts voorzieningen in geval van aanwezigheid van
een te gering aantal leden. De rechters en plaatsvervangend rechters
maken gebruik van een toerbeurtsysteem; de president dient steeds
aanwezig te zijn, tenzij er een geldige reden voor afwezigheid is. In
dit geval zal een rechter hem vervangen. De leden van het bestuur,
die volgens de toerbeurt aanwezig moeten zijn, kunnen zich laten
vervangen. De griffier mag slechts afwezig zijn met speciale toestemming van de president. Wijzigingen en toevoegingen aan het regiemen van orde kunnen alleen worden ingevoerd bij meerderheid van
stemmen in een speciaal voor dit doel belegde vergadering.
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) A. R. M. Mommers, Brabant van Genereaiiteitsland tot Gewest: 1629-1796
(Nijmegen 1953), blz. 407.
*·) Mommets, a.w., blz. 554.
«) a.w., blz. 533.
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Eveneens in mei 1812 komt het tot vaststelling van de „Liste definitieve des six cents Contribuables les plus imposés du Département
des Bouches du Rhin". F. van Lanschot staat vermeld onder nummer
307. Er wordt, met uitzondering van de 30 hoogst aangeslagenen,
een alfabetische ordening aangehouden met opgave van naam, voorletter, woonplaats en volgnummer.44 Een aantal der in totaal 70
bossenaren, die op de lijst worden vermeld, komt echter niet voor
op de 's-hertogenbossche lijst der 100 hoogst aangeslagenen der stad
van het jaar 1813. De „Liste du cent plus forte contribuables de la
Commune de Bois le Duc" van 17 april 1813,45 wordt op last van
hogerhand samengesteld met het doel om aan de hand hiervan nieuwe leden voor de municipaliteit te kiezen. De lijst is wellicht niet
allereerst opgezet om te dienen tot vermelding der meest vermogende
burgers van de stad, maar tot informatie over een honderdtal aanzienlijke inwoners, die metterdaad als municipaliteitslid geschikt werden geacht. De ontbrekende burgers zouden een dergelijke post niet
verlangen, doch streven naar eventuele benoeming in een funktie op
departementaal niveau. 4 ' De veronderstelling is te waarschijnlijker,
omdat de naam van F. van Lanschot voorkomt op de bossche lijst. Hij
wordt er vernoemd als „marchand en gros", als zevende hoogst aangeslagene en lid van de 's-hertogenbossche municipaliteit. Gedurende
de franse tijd heeft hij echter geen ambt op departementaal bestuursniveau verworven.
Met uitzondering van de president worden bij keizerlijk decreet
van 19 november 1813 twee rechters en tevens de vier plaatsvervangend rechters vervangen. F. van Lanschot wordt vervangen door F.
Sopers en M. van den Heuvel door J. Mollerus, sedert 1811 plaatsvervangend rechter. Door de gebeurtenissen, die na het in werking
treden van dit decreet zullen optreden, zal het hierin vervatte besluit
niet effektief worden.47
Na de inlijving bij Frankrijk laat de franse wetgeving de armenzorg in het département des Bouches du Rhin niet ongemoeid en
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R.A.B., Collectie Martini, nr. 119.
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streeft met name naar concentratie van de talrijke instellingen, die
te 's-Hertogenbosch onafhankelijk van elkaar op dit gebied opereren.
Overheidsbemoeiing dus, waarvan tot nu toe vrijwel geen sprake
was, terwijl een poging hiertoe in 1800 mislukt was. In 1811 zijn de
fondsen der mannen- en vrouwengasthuizen, het Groot Gasthuis,
het Zinnelooshuis en het Geefhuis aan de Commission des Hospices
toegewezen. Ingaande januari 1812 gaan de fondsen der blokmeesters
ressorteren onder een tweede commissie, het Bureau Central de
Bienfaisance. Tien Bureaux Auxiliaires nemen de taak van de blokmeesters over. 48
In een aanschrijving van 19 december 1811 stelt het Bureau
Central F. van Lanschot in kennis van zijn benoeming tot „membre
du Bureau Auxiliaire de la section de la Grande Place". 49 Leden
van het Bureau van Weldadigheid voor de Markt zijn verder M. W .
Kippinx, M. F. de Wijs, G. Sterk en F. Halewijn met als knecht F.
van Kempen. Tot 1 januari 1815 blijven de bureaus van weldadigheid te 's-Hertogenbosch in funktie, evenals het overkoepelende
Bureau Central, bestaande uit A. G. Verheyen, president en maire
der stad, Van Camp, Van Remy, Van Langendonk, De la Court, J.
Vermeulen, P . H . van Fenema (secretaris), Hoogaerts en W . J .
Heeren. 5 0
Door de prefect van het departement wordt onder meer F. van
Lanschot op 28 april 1812 belast met de opdracht over te gaan tot
kontrôle van inkomsten en uitgaven der gemeente 's-Hertogenbosch
over het jaar 1811 en de begroting voor 1813. 51 Dit is vermeldenswaard, omdat het hier de allereerste gespecificeerde stedelijke jaarbegroting betreft, die in ons land verplicht werd met ingang van het
jaar 1811. 5 2
Doet het Bureau Central de Bienfaisance een beroep op F. van
Lanschot, de Commission Administrative des Hospices richt zich tot
zijn zoon Augustinus. Op voordracht van de commissie wordt hij —
samen met zijn stadgenoten J. de Wijs en F. Lautermans —, door de
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T. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing (Tilburg 1968), blz. 156 en 157.
A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1803-1844, nr. 17.
Van Rooy, a.w., blz. 36.
A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С.
Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 209.
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prefect van het departement op 12 oktober 1811 aangesteld tot kollektant in een der R.K. kerken van de stad. Tevens worden twee
kollektes per jaar ten behoeve van de armen onder de katholieke bevolking van de stad voorgeschreven. Het betreft een rondgang in
november en in mei langs de partikuliere huizen van de stad. Voor
de uitoefening van deze als eervol betitelde funktie worden „habitans
distingues et charitables" uitgekozen.S3
Augustinus, de op één na oudste zoon van Franciscus was in 1794
geboren, hij had zijn schoolopleiding in Breda genoten и en was vóór
1811 enige tijd gevestigd geweest in Leiden.55 Zijn oudere broer
Godefridus was gedurende deze tijd woonachtig te Rotterdam, waar
hij bij een handelsfirma in de leer was. se

§ 4. Overgang naar het koninkrijk der Nederlanden
Wij zijn nu gekomen tot het jaar van de ineenstorting van het
franse keizerrijk en de vestiging van het koninkrijk der Nederlanden
onder koning Willem I. In een brief aan F. van Lanschot schetst
Hendrik van Tomputte op 4 januari 1813 voor zijn boezemvriend
de toestand als volgt: „zoo als U wel zegt, zijn de tegenswoordige
tijden niet aangenaam en zonder eene goede en duursame vrede is er
niets als onheile te voorsien; den eene heeft dit, en den andere dat;
doch wat zal men doen: handen op de mond leggen, is thans aan de
orde van de dag".57 Hij doelt hier kennelijk op de toegepaste censuur, te zamen met het verlies der onafhankelijkheid, de dienstplicht,
politietoezicht en de stremming van de overzeese handel benoorden
de tolgrens een pakket grieven jegens de Fransen. De genegenheid
bij de „Bataven" voor de Fransen, die bewerkstelligden, wat zij zelf
niet konden realiseren, is verdwenen. De welwillendheid, die de
) A.F.L., Stukken betr. А. С. van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
) A.F.L., Aantekeningen door F. A. A. van Lanschot inzake zijn kinderen, nr. 6 Α.
») A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14. Zijn bezigheden
in Leiden zijn niet bekend. С. du Rieu vermeldt hem niet in zijn „Album studiosorum academiae Lugduno BaUvae MDLXXV-MDCCCLXXV", Den Haag 1875.
»·) G.A.H., Ing. St. 1810. 15 Bloeimaand, nr. 3.
" ) A.F.L., Binnengekomen korrespondentie bij F. A. A. en А. С. van Lanschot
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Fransen hadden verworven, bestaat niet meer. In hun demokratische
idealen teleurgesteld, in hun verlangen naar vrede ontgoocheld en
tenslotte in hun handelsaktiviteiten belemmerd, verlangen zij naar
het einde. Maar zij beseffen, dat zij dit evenmin kunnen realiseren
als het begin: anderen zullen ver weg over het lot van hun land beslissen. 58
De volksbeweging van april 1813 in Holland, gericht tegen het
franse bestuur, wordt neergeslagen. Bij senatusconsult van 3 april
worden de groepen van de bevolking aangewezen, waaruit zal worden gerecruteerd voor de lichting van zogenaamde gardes d'honneur.
In aanmerking komen de zoons van gedekoreerden met het Legioen
van Eer of met de Orde van de Reunie, zoons van de adel, van
leden der collèges électoraux en conseils généraux en verder onder
meer de zoons van de hoogst aangeslagenen in departement en gemeente. Voor ieder departement wordt het aandeel in de lichting
vastgesteld, terwijl de prefect de recrutering zal uitvoeren. Vrijwillige
aanmelding als garde-d'honneur is mogelijk, maar plaatsvervanging
wordt uitgesloten.59 De „vrijwilligers" zijn ver in de minderheid,
diverse opgeroepen gardes-d'honneur moeten worden gedwongen
zich te melden en vele pogingen worden in het werk gesteld om de
zoons voor inlijving te behoeden.eo De franse overheid, die zich nu
bij de aanzienlijke burgers geheel onmogelijk maakt, richt haar blik
ook op een telg der familie Van Lanschot.
Op 4 mei 1813 ontvangt Augustinus van Lanschot een aanschrijving van prefect Fremin de Beaumont met de mededeling zich op
7 mei bij hem te vervoegen in verband met de voorgenomen oproeping als garde-d'honneur. De prefect schrijft onder meer: „Cette
distinction honorable vous ouvre l'entrée d'une carrière qui fut de
tout tems en France l'ambition des jeunes gens des familles les plus
distinquées. C'est à vous que votre famille devra la satisfaction d'avoir
concouru efficacement à la defense de l'état".ai Op de uitnodiging
wordt kennelijk geen prijs gesteld. Augustinus, met ingang van
woensdag 12 mei opgeroepen als garde-d'honneur, verzoekt op 9 juni
58
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de prefect van het departement hem van de dienst te ontheffen wegens zwakke gezondheid. Hij herinnert aan de bezwaren, reeds eerder door zijn vader bij de prefect ingediend en schrijft: „Les motifs
de mes réclamations sont basés sur ma faible constitution, qui ne me
permet pas d'espérer qui je puisse supporter les fatigues de l'état
militaire
" . β 2 Enkele weken later legt hij een attest over van J. B.
Goij, arts te 's-Hertogenbosch, waarin wordt getuigd, dat Augustinus
van Lanschot niet tot grote lichamelijke inspanningen in staat is.
De arts verklaart hem meerdere malen te hebben behandeld vanwege
aandoeningen van „Poitrine". β 3
De pogingen blijven zonder resultaat. Augustinus wordt ingelijfd
bij het tweede regiment van de gardes-d'honneur onder nummer
1076 en neemt deel aan de mars naar Metz. Zeven korpsgenoten van
Augustinus van Lanschot en allen afkomstig uit het departement
der Monden van de Rijn, tekenen te Metz op 3 augustus een ver
klaring, waarin zij bevestigen, dat hij tijdens de tocht naar Metz
meerdere keren aan „poitrine" heeft geleden. Het zijn de gardesd'honneur Martini, Verheyen, Lightenvelt, Vermeulen, Van den
Heuvel, Verhagen en Brousson. e4 In de volgende maand marcheert
men op naar het leger, maar de gardes-d'honneur nemen nimmer deel
aan krijgshandelingen; zij komen niet verder dan Mainz. N a de
cntluistering te Leipzig in oktober worden zij ontwapend en als ge
vangenen — beter gezegd gijzelaars — naar Frankrijk gevoerd. Velen
weten naar hun vaderland te ontsnappen; de overigen worden tot de
Vrede van Parijs gevangen gehouden. e s Over Augustinus verkeert
zijn familie maandenlang in onzekerheid.
Op 30 november 1813 zet prins Willem na afwezigheid van vele
jaren, weer voet op nederlandse bodem te Scheveningen en aan
vaardt op 2 december de souvereiniteit. 6e De bestaande rechterlijke
indeling laat hij vrijwel ongewijzigd. Alleen wordt bij souverein be
sluit van 15 december bepaald, dat de departementen van de Moneï
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den van de Rijn en van de Schelde met het arrondissement Breda
zullen ressorteren onder het Hoog Gerechtshof te 's-Gravenhage.
Verder verklaart het souverain besluit van 26 februari 1814 het
arrondissement Nijmegen en het kanton Zaltbommel te behoren tot
het departement van de Boven-IJssel.β7 In december zijn de gealli
eerde troepen genaderd tot vóór 's-Hertogenbosch, waar zij op 26
januari 1814 hun intocht houden.68 De stedelijke regering wordt
bij besluit van 28 januari voorlopig gehandhaafd, onder de bepaling,
dat de maire de titel van burgemeester zal gaan voeren. De regelingen gelden, totdat een stedelijk regeringsreglement zal zijn opgesteld. ββ Op 1 februari ontvangt de 's-hertogenbossche burgerij in
een rondschrijven de verzekering, dat het gewest op voet van gelijk
heid met de andere gewesten zal worden behandeld.70
Hendrik van Tomputte haast zich om F. van Lanschot met de
verovering van de stad te feliciteren: „onze zuster Theresia heeft
ons dadelijk Uwe brief gezonden, waer in Uwed. de gelukkige verlos
sing van de Bosch meldt; mijne pen kan niet beschrijve het genoege
dat wij hadde te vernemen Uwed. alle zeer welvarende zijt; wij felisiteeren Uwed. dus met deze zoo wel afgelopene gebeurtenis en hope
dat de wapenen der geallieerde mogendheden verder zullen gezegend
blijve, ten einde de Tiran verweldigt en een gelukkige vrede de
rust/zegen aen het gefolterd menschdom spoedig hergeeven en de
ramp, welke wij alle geleden hebben, in het graf der vergetelheid
stellen zullen".
Voorts deelt hij mee over Augustinus en de gardes-d'honneur ver
nomen te hebben, dat zij ontwapend zijn en naar Grenoble getrans
porteerd. Velen van hen zijn er reeds in geslaagd naar Holland terug
te keren en bij het binnendringen der geallieerde troepen in Frank
rijk zal de rest — onder wie Augustinus — wel gelegenheid vinden
naar huis terug te keren: „hier over ben ik vrij geruster dan ik ge
weest ben en God, die alles zoo ten beste schikt, zal, hoop ik, hier in
ook wel voorzien en dit kind zijne waerde ouders wedergeven". Hij
eindigt met de uitroep: „Het is nu Oranje boven!! en ik hoop wij
·')
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onder dit bestuur gelukkig zulle zijn".71 De gedachte aan politiek
opportunisme dringt zich op. De Fransen, in 1795 met vreugde be
groet, worden nu met vreugde weggewuifd. De uitroep „Het is nu
Oranje boven" is uit te breiden: het is nu Oranje boven en mor
gen
? Van Tomputte moet overigens de gemoedstoestand van
Franciscus en velen van diens stadgenoten gekend hebben. Ener
zijds zijn de bossenaren inderdaad voldaan over het sukses der geal
lieerde troepen, vanwege de hoop op herstel der handelsbetrekkingen;
anderzijds wachten zij met gemengde gevoelens de politieke toe
komst onder het terugkerend Huis van Oranje al.
Het keizerlijk decreet van 19 november 1813, behelzende wijzi
ging in de samenstelling van het sinds 1811 zetelende bestuur van de
rechtbank van koophandel te 's-Hertogenbosch, treedt niet in wer
king ten gevolge van de omwenteling in de volgende weken. In
ongewijzigde samenstelling zet het bestuur vanaf 5 maart 1814 de
werkzaamheden voort. Een interessant aspekt heeft het feit, dat dit
bestuur zich beraadt of het wenselijk zou zijn, dat de rechtbank van
koophandel werd opgeheven.72 F. van Lanschot zal tot in 1816
rechter blijven en treedt in voorkomende gevallen op als plaatsver
vangend president.7S
Prins Willem aanvaardt bij zijn terugkeer de souvereiniteit alleen
„onder waarborging eener wijze constitutie".74 Hij benoemt op 21
december daaropvolgend een kommissie tot ontwerp van een grond
wet. Bovendien zal zij voorstellen indienen om een vergadering van
notabelen samen te stellen, die een schijn van rechtsgeldigheid aan
de grondwet zou kunnen geven. De conceptlijsten vermelden in to
taal 600 namen. Gedurende een week liggen zij voor de bevolking
ter inzage. Het pubiek heeft het recht tegen voorgestelde personen
zijn stem uit te brengen. Tegen niemand wordt echter een meerder
heid van stemmen uitgebracht, waarna alle voorgestelde notabelen
71
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worden uitgeroepen tot leden der „Groóte Vergadering, representeerende de Vereenigde Nederlanden".75 Zij worden beschouwd als
„notabelen der natie, en als mannen aanzienlijk, het zij door deugd
en uitstekende bekwaamheden, of door geboorte, of door vermogen,
of door vroegere dan wel door tegenwoordige ambtsbetrekkingen".7e
Zij worden geschikt geacht het volk te vertegenwoordigen77 en worden benoemd zonder onderscheid van voormalige politieke denkwijze. 7e De 600 uitgenodigde personen zijn als volgt over de departementen verdeeld:79
Zuiderzee
Monden van de Maas
Friesland
Wester-Eems

152
118
52
53

Monden van de IJssel
Monden van de Boven-IJssel
Monden van de Rijn
Monden van de Schelde

43
74
83
25

F. van Lanschot is een der 83 notabelen van zijn departement, die
worden uitgenodigd hun stem te komen uitbrengen tijdens de grote
vergadering80 die te Amsterdam op 29 maart 1814 gehouden
wordt.81 Hij heeft deze vergadering niet bijgewoond. Van de 600
uitgenodigde personen zijn er 474 aanwezig te Amsterdam.β2 De
naam F. van Lanschot wordt niet aangetroffen bij die der onder
tekenaars van het ontwerp-grondwet,83 noch bij die der tegenstem
mers. 84 Dit zijn er 26 in totaal. 85 Van de dus 126 afwezige personen
verontschuldigden er zich 98 wegens ziekte of anderszins. Ook hier
86
bij treffen wij zijn naam niet aan. Onder de geringe minderheid
van tegenstemmers zijn er niet minder dan 16 afkomstig uit het
7,i
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departement van de Monden van de Rijn. De meesten van hen
heeft Francisais persoonlijk gekend en hij zal van hun beweegrede
nen op de hoogte zijn geweest. Het is onbekend waarom Franciscus
van Lanschot verstek heeft laten gaan.
Inzake de politieke gezindheid kan worden aangenomen, dat bij
brabantse burgers als F. van Lanschot, die in de bataafse en franse
tijd enige politieke opgang hadden gemaakt, onzekerheid bestond
ever hun toekomstige positie en dat zij bevreesd waren voor herstel
der vroegere onmondigheid. 8 8 De bossenaren, die deze instelling
hadden, bleven tijdens de belegering van hun stad passief en hielden
zich op de achtergrond. Toch zullen de meesten van hen verheugd
zijn geweest over het naderende einde van het franse gezag, ondanks
hun enigszins onzekere persoonlijke toekomst na de omwenteling.
Degenen die aldus dachten, werden gerustgesteld, toen — zoals reeds
vermeld — op 1 februari voor Braband behandeling op voet van ge
lijkheid met de overige gewesten werd toegezegd. De souvereine vorst
wil de terugkeer van het Oranje-Huis op verzoening grondvesten.
Hij wenst de fout die na 1787 werd gemaakt, niet te herhalen. De
notabelen werden zonder onderscheid van voormalige politieke in
stelling aangewezen. De bekwaamheid van de personen die bij de
franse administratie werkzaam zijn geweest, weegt bij de vorst zwaar
der dan hun politieke denkbeelden in de voorafgaande jaren. Hierbij
moet men bedenken, dat het dienen onder franse autoriteit niet
zo zwaar werd aangerekend als het van deze tijd gezien, kan lijken.
Aangezien bijna iedereen een meer of minder fransgezinde instelling
had, was het voor de vorst een onmogelijkheid zijn onderdanen hier
over verwijten te doen, veel minder poenale sankties of andere maat
regelen tegen hen te nemen. 8 9
Apathie jegens de grondwet en haar inhoud lijkt — alhoewel bij
een groot deel der bevolking het heersende gevoelen — niet waar
schijnlijk als reden voor de afwezigheid van F. van Lanschot bij de
grote vergadering. Daarvoor is de groep waartoe hij als katholieke
brabander behoort, te bezorgd over het toekomstige bestuur van het
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gewest. Het principe „Vele Solemnia, weinig zaken", dat aan de
vergadering ten grondslag heeft gelegen,90 zou hem hebben kunnen
weerhouden van presentie bij het belangrijke evenement. Zijn absentie lijkt eerder te verklaren uit familieomstandigheden en met
name de zorg over het lot van Augustinus, over wie hij inlichtingen
hoopte te verkrijgen. Reeds maanden lang was er niets over hem vernomen. De hoop leefde, dat hij zou proberen te ontsnappen na van
de omwenteling in zijn vaderstad te hebben vernomen: „hij dit verneemende, nog eens onverwagt voor U zal zijn", schrijft Van Tomputte reeds aan zijn vader Franciscus op 11 februari. Het gerucht
ging, dat „hij van Metz niet heeft wille deserteeren, zoo lang hij
niet wist den Bosch over was".91 Door onvoldoende bewaking is het
goed mogelijk te ontsnappen en velen zijn reeds in hun vaderland
teruggekeerd.92 Augustinus laat echter op zich wachten.
Ten tijde van de grote vergadering is de omwenteling van 's-Hertogenbosch reeds twee maanden geleden. Door het lange wachten
zal de spanning nog groter zijn geworden, vooral toen het bericht
werd ontvangen, dat de geallieerden op 30 maart Parijs hadden veroverd.93 De reis die vader Franciscus op 31 januari ondernam naar
„holland en elders" had te maken met het inwinnen van informatie
over Augustinus bij reeds teruggekeerde korpsgenoten.94 Hij vertrok
zo spoedig het herstel der verbindingen met Holland het toeliet. Het
zal tot ná de grote vergadering duren voor hij Augustinus kan begroeten. Soldaat Van Lanschot heeft op 31 maart de reis naar 's-Hertogenbosch aanvaard.96 Het tijdstip van zijn aankomst in de stad is
ons niet bekend.
De grote vergadering neemt het ontwerp-grondwet aan en de
volgende dag legt de souvereine vorst de eed af op de nieuwe grondwet. 9e Gelijktijdig nadert voor Napoleon het einde. Hij zwicht op 6
april voor de overmacht, tekent troonsafstand en vertrekt naar
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Elba.97 Het naar buiten schitterende schouwspel van het Congres
van Wenen en de verdeling van Europa binnenskamers kunnen beginnen. Willem I, ingaande augustus souverein van België, tracht
naar best vermogen zijn wensen door de grote mogendheden te doen
erkennen. In februari 1815 kwam het tot een akkoord. De nassause
erflanden werden aan Pruisen afgestaan, waarvoor vergoeding werd
gegeven in Luxemburg. De titel „Koning der Nederlanden" werd
erkend, maar zou pas na de ondertekening van de wener slotakte worden gevoerd.ββ De herverschijning van Napoleon deed Willem be
sluiten op 16 maart 1815 voortijdig de titel van koning der Neder
landen aan te nemen, teneinde de positie van Nederland en België
te versterken." De militaire nederlaag betekende voor Napoleon
het definitieve einde. Willem I staat voor de taak de grondwet 1814
te herzien en in beide delen van het rijk te laten aanvaarden. Na
vele strubbelingen heeft Willem I op 14 augustus 1815 de herziene
grondwet afgekondigd voor Nederland en België.100

§ 5. Het geshcht Van Lanschot tot het midden der
negentiende eeuw
Het bestuur van de rechtbank van koophandel te 's-Hertogenbosch
hervat — reeds eerder vermeld — de werkzaamheden in maart 1814.101
In ons land waren rechtbanken van koophandel in funktie in de volgende steden: Arnhem en Nijmegen voor Gelderland, Den Haag,
Rotterdam en Dordrecht voor Zuid-Holland, Amsterdam en Haarlem
voor Noord-Holland, Middelburg voor Zeeland, Utrecht voor Utrecht,
Leeuwarden voor Friesland, Zwolle voor Overijssel, Groningen voor
Groningen en tenslotte 's-Hertogenbosch en Breda voor Noord-Brabant. Het koninklijk besluit van 16 juli 1816 voorzag in het aftreden
van zittende bestuursleden bij al deze rechtbanken. Allereerst wordt
herinnerd aan het besluit van maart 1814 de besturen in hun funktie
") a.w., blz. 25 en 26.
•β) a.w., blz. 212 en 213.
" ) a.w., blz. 244 en 246.
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te kontineren, met de opzet evenwel een nieuwe keuze zo spoedig
mogelijk te doen plaats vinden na de invoering van de constitutie. Op
dat tijdstip was het niet te voorzien, dat de eenwording van Nederland
en België in het koninkrijk der Nederlanden noodzakelijk aanleiding
tot vertraging zou geven. In 1816 was het echter hoog tijd tot een
regeling te komen. In het koninklijk besluit staat te lezen, dat: „echter, in den tegenwoordigen stand van zaken, de toenemende bloei
des ontluikenden Koophandels, en de menigvuldige werkzaamheden,
die daardoor aan de Regtbanken van Koophandel veroorzaakt worden,
de voortduring dier regterlijke werkzaamheden hoogst bezwaarlijk
maken voor de Leden der bovengemelde Regtbanken, welke daarin
nu zoo lange werkzaam zijn geweest en wier bijzondere belangen
vorderen, dat zij wederom geheel en al aan de waarneming en behartiging hunner handelszaken worden teruggegeven, en dat het alzoo
billijk is, dat andere Kooplieden, daartoe wettiglijk benoemd en verkozen, als Leden dier Regtbanken van Koophandel optreden". 102
De overgang zal voltrokken worden in twee fasen: de presidenten
en de helft van het aantal rechters en plaatsvervangend rechters treden af in september 1816, de overige rechters en hun plaatsvervangers in februari 1817. F. van Lanschot behoort tot de eerste groep.
N a sedert de oprichting in 1811 deel van het bestuur te hebben uitgemaakt als rechter en plaatsvervangend president, woont hij op 16
november 1816 voor het laatst de zitting van het bestuur der rechtbank van koophandel bij. In dit jaar zijn er 53 zittingen van het bestuur gehouden. Tot 16 november bedroeg het aantal 47. Op 14
zittingen was Van Lanschot afwezig, waarvan alleen al in januari,
februari en maart in totaal elf keer. Hij woonde 33 zittingen bij,
waarbij hij vier keer moest fungeren als plaatsvervangend president
bij afwezigheid van president Heeren. 1 0 3
De tijdens de inlijving bij Frankrijk van kracht geworden wetgeving inzake de armenzorg en de godshuizen, onder meer in het
toenmalige departement van de Monden van de Rijn, wordt met
ingang van 1 januari 1815 buiten werking gesteld. In 's-Hertogenbosch treft dit de bureaus van weldadigheid en liefdadigheid, die de
г
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zich onder hen bevindende goederen en dergelijke aan de vroegere
eigenaars/beheerders moeten teruggeven. Voorgeschreven wordt
verder de vorming van een algemeen armenfonds uit die armenfondsen in gemeenten met meer dan 3.000 inwoners, die niet aan
een godsdienstige gezindte hadden toebehoord. Een algemeen armenfonds zal door een kollege van vijf regenten worden beheerd. De president moet lid zijn van de stedelijke raad. In deze gemeenten zullen
in iedere wijk zogenaamde „armenbezorgers" werkzaam zijn onder
supervisie van het kollege van regenten. De armverzorgers worden
benoemd door de stedelijke raad op voordracht van het kollege van
regenten. Tenslotte wordt ook voorzien in het bestuur der door de
overheid gesubsidieerde godshuizen. Wat 's-Hertogenbosch betreft,
worden de armenfondsen en godshuizen samengebracht onder één
bestuur, het zogenaamde College van Regenten over de Armen, later
het College van Regenten over de Godshuizen en den Algemeene
Arme genoemd. 104 Op 31 januari 1815 vindt de installatie van het
eerste kollege plaats, bestaande uit president W . H . Thije Hannes,
F . C . van Rijckevorsel, M. van den Heuvel, W . J . Heeren, H . de
Wijs en J. С. Margraff. 1 0 5
In november 1817 hebben de regenten de taken der armver
zorgers vastgesteld. De stad is ingedeeld in tien wijken met per wijk
onderverdeling in afdelingen, tot een totaal van 36 voor de gehele
stad. Aan het hoofd van iedere afdeling staat een armverzorger en
de armverzorgers uit een wijk vormen een auxiliair bureau van wel
dadigheid. H u n taak bestaat uit het bijhouden van een doeltreffen
de administratie, terwijl zij steeds van de toestand, waarin zich de behoeftigen in hun afdeling bevinden, op de hoogte dienen te zijn.
Verder schrijven zij de benodigde formulieren uit voor bezoek aan
of door de wijkdokter, voor het verkrijgen van voorgeschreven medikamenten, voor noodzakelijke opname in het gasthuis en voor kraam
hulp. Zij verrichten uitbetaling van de wekelijkse bedelingen en
moeten melding maken bij het kollege van regenten van oude en
gebrekkige lieden in verband met opname bij partikulieren of in
gestichten als dit nodig i s . l o e
w ) Wouters, a.w., blz. 158-160.
"к) Van Rooy, a.w., blz. 42.
loe) Wouters, a.w., blz. 163.
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Vanaf 1 december 1817 treffen wij F. van Lanschot aan als armverzorger en wel in zijn wijk van de Grote Markt. Tot zijn overlijden
in 1851 zal hij in deze funktie de hierboven weergegeven werkzaamheden verrichten.107 De wijk telde aanvankelijk vier, sinds 1819
vijf afdelingen. Het betreft in totaal de huizen, genummerd 1 tot en
met 560, waarvan Van Lanschot de nrs. 400 tot en met 499 aan zijn
zorgen toevertrouwd vindt.108
Naar aanleiding van de wet van 28 november 1818, die de taken
regelt der armenbesturen en de voorwaarden voor het verkrijgen van
hulp, 109 vaardigt president W.H. Thije Hannes op 20 februari van
het volgende jaar een reeks instrukties uit voor de armverzorgers te
's-Hertogenbosch. Over iedere arme die niet geboren is in de stad,
maar wel een vaste toelage geniet uit het armenfonds, moeten de
armverzorgers binnen vier weken een uittreksel uit het bevolkingsregister in bezit hebben. Tijdelijke steun mag alleen worden verleend
aan ingeschrevenen in het bevolkingsregister die de laatste vier jaar
in 's-Hertogenbosch woonachtig zijn geweest. Hierbij is niet van
belang of men al dan niet van geboorte bossenaar is. De reeds vermelde formulieren, betreffende ziekenhuisopname, medische verzorging en hulp door de wijkvroedvrouw mogen alleen uitgereikt worden aan hen die bij de armverzorgers in hun „registers van bedeeling" voorkomen en aan hen die kunnen aantonen in het bevolkingsregister te zijn opgenomen en door een vierjarig verblijf in de stad
op de bovengenoemde faciliteiten aanspraak kunnen maken. De
armverzorgers wordt erop gewezen tijdens hun huisbezoeken naar
inschrijving in het bevolkingsregister te informeren en zulks bij negatief resultaat te rapporteren. De wijkknecht tenslotte behoort op
regelmatige tijden na te gaan of zich in zijn wijk vreemdelingen
hebben gevestigd. Dit speciaal in de panden die geheel of gedeeltelijk
per week of maand worden verhuurd of onderverhuurd.
Al deze maatregelen zijn er op gericht om te voorkomen, dat
gelden aan het armenfonds van de stad worden onttrokken door hen
die hierop geen reglementaire aanspraak maken. Dit zou ten nadele
l07

) A.G., Legger der Heeren Armenverzorgers binnen 's-Hertogenbosch, nr. 493,
f.5.
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'o») Wouters, a.w., blz. 123 en 124.
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zijn van de behoeftige stadgenoten. Er wordt ook in voorzien, dat
iemand die geen aanspraak kan maken op ondersteuning, door ziekte
of andere omstandigheid direkte hulpverlening nodig heeft. De betrokken armverzorger moet in zo'n geval rapport uitbrengen aan het
kollege van regenten, die de hulpverlening zullen regelen.110
De wet van november 1818 leidde in de praktijk tot vele geschillen, zowel tussen gemeentebesturen en burgerlijke armbesturen over
restitutie van gespendeerde gelden als tussen overheid en kerkelijke
armbesturen. De parochiële besturen erkenden geen verplichting tot
het verlenen van bijstand jegens hulpbehoevenden die elders hun
godsdienstige plichten volbrachten.111 Hoe het ook zij, de uitoefening van de algemene armenzorg vindt te 's-Hertogenbosch tot 1854
plaats volgens het hierboven geschetste patroon. Op voordracht van
het kollege van regenten benoemt de raad der stad de armverzorgers
uit de aanzienlijke burgers.112 Tenslotte valt nog op te merken, dat
het arbeidsveld van de armverzorger aanzienlijk beperkter was dan
dat van zijn voorganger als blokmeester.
De grondwetten van 1814 en 1815 verdelen het koninkrijk der
Nederlanden in provincies, met een commissaris des konings — tot
het midden der negentiende eeuw gouverneur genoemd — aan het
hoofd.11S De staten-provinciaal worden samengesteld uit afgevaardigden der drie standen, te weten ridderschap, stemhebbende steden
en de landelijke stand. Het aantal leden varieert per provincie.114
De leden der staten-provinciaal kiezen op hun beurt de leden voor de
tweede kamer, terwijl die van de eerste kamer door de koning voor
hun leven worden benoemd.115 In Braband kent men — evenals in
de zuidelijke provincies — districten — de voormalige sousprefectures
tussen prefecturen en mairies —, geleid door een districtscommissaris
of hoofdschout. In 1850 verdwijnt deze instelling, die een beknotting
"o) A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1803-1844, nr. 17.
и 1 ) Wouters, a.iv., bh. 124.
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) A.G., nr. 493.
ш
) Η. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (Amsterdam 1938),
dl. II, blz. 11.
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) Colenbrander, Vestiging, blz. 122; H. T. Colenbrander, Willem 1, Koning der
Nederlanden (Amsterdam 1931-1935), 2 din., dl. I, blz. 230 en 231.
1111
) H. van Velthoven, De Geest in Noord-Brabant, vóór het België-Conflict van
1830, in Varia Historica Brabantica (1966), dl. II, blz. 209.
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der gemeentelijke vrijheid betekende. 1Ιβ Bij benoeming van gouver
neurs en districtscommissarissen wordt nauwgezet gelet op hun po
litieke betrouwbaarheid.117 Bij souverein besluit van 20 april 1814
is mr. Carel Hultman benoemd tot gouverneur der provincie Braband met 's-Hertogenbosch als plaats van vestiging. De leden van de
staten-provinciaal worden op 29 augustus hieropvolgend door de
koning benoemd en op 19 september 1814 geschiedt de installatie
door gouverneur mr. C. G. Hultman. 1 1 8
De grondwet kent onderscheid tussen steden en plattelandsge
meenten. In het noorden wordt het stedelijk bestuur geregeld in
1815, wanneer Willem I bij besluit van 5 november reglementen
van plaatselijk bestuur afkondigt. In de zuidelijke provincies moet
een en ander wachten tot 1817.11β Twee tot vier burgemeesters
oefenen het bestuur uit, van wie er jaarlijks een of meer aan de beurt
van aftreden zijn. Zij roepen de stedelijke raad minstens één keer
per jaar bijeen ter bespreking van de begroting en verder zo vaak
hiertoe aanleiding bestaat. Evenals bij de leden der staten-provinciaal
is de eerste benoeming van leden der stedelijke raden en der zogenaamde kieskolleges aan de koning voorbehouden. Ook de burgemeesters worden door de koning benoemd. De kieskolleges benoemen
raadsleden ter aanvulling van vakant geworden plaatsen in de raad.
De leden der kieskolleges worden op hun beurt gekozen door de stemgerechtigde burgers van de stad op basis van gegoedheid. De raden
der stemhebbende steden kiezen afgevaardigden ter staten-provinciaal. 120 De provincie Noord-Braband — ingaande 30 september
1815 wordt deze benaming gebezigd in plaats van Braband121 — telt
tien steden, die in de staten-provinciaal over 21 van de 42 stemmen
beschikken. Het zijn Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Geertmidenberg, Grave, 's-Hertogenbosch, Heusden, Oosterhout, Tilburg
en Willemstad. Bij de onderscheiding tussen steden en plattelands11
·) L. J. G. Veibeme, Geschiedenis
van Nederland
in de jaren
1813-1850
(Utrecht 1958), dl. II, blz. 14.
" ' ) Van Velthoven, De Geest in Noord-Brabant, blz. 208.
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en 12.
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gemeenten is bepalend het karakter der nederzettingen, zoals dit
historisch gegroeid is en niet het aantal inwoners. Zo zijn er in
Noord-Braband plattelandsgemeenten met meer inwoners dan diverse
steden, bijvoorbeeld Steenbergen en Oirschot. 122
De reglementen van 5 november 1815 behandelen de steden per
provincie en zijn — behalve de getalsbepalingen — vrijwel woordelijk
aan elkaar gelijk. De reglementen betreffende het bestuur der plattelandsgemeenten komen af op 9 oktober 1816, eveneens per provincie. De gemeenten worden bestuurd door een schout en enkele
assessoren. De schout ontvangt zijn benoeming van de koning, de
assessoren van de staten-provinciaal. De raad wordt ook door de staten-provinciaal benoemd. 12S Het aantal districten tenslotte waarin
Noord-Braband wordt verdeeld, beloopt het aantal van zeven: Boxmeer, Boxtel, Helmond, Oirschot, Princenhage, Roosendaal en Waalwijk. 124 Het is zonneklaar, dat de volksinvloed gering is. Dit bestel
— door Verbeme een „stroef en stug apparaat" genoemd —125 funktioneert tot het midden der negentiende eeuw en bestrijkt de periode,
die nu ter behandeling van het geslacht Van Lanschot aan de orde is.
Bij souverein besluit van 28 januari 1814 is het zetelende bestuur
van 's-Hertogenbosch voorlopig gehandhaafd, totdat de reglementen
van plaatselijk bestuur zouden zijn opgesteld. 12e Het koninklijk besluit van 5 november 1815 stelt in aansluiting hierop onder nummer
59 het reglement vast voor 's-Hertogenbosch en vervolgens voor de
overige negen steden. 127 Op 19 december 1815 komt het dan bij koninklijk besluit tot de benoeming van burgemeesters en leden der stedelijke raden van onder meer 's-Hertogenbosch. Franciscus van Lanschot treffen wij aan onder de benoemde raadsleden. 12e Op 2 januari
1816 worden de tot dusver zetelende leden in naam van de koning eervol ontslagen door de gouverneur, waarna de nieuwe stedelijke raad
wordt geïnstalleerd. 129 Voor F. van Lanschot betekent de benoeming
ігг
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voortzeting van werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap in
zijn woonplaats.
Gedurende de periode 1816-1824 is hij tevens lid van het stedelijk
kieskollege. Op 15 oktober 1816 ontvangt hij het bericht van de benoeming. Per 2 januari 1820 aan de beurt van aftreden en herkiesbaar, wordt hij in november 1819 voor een nieuwe termijn gekozen.
Na 1824 maakt hij geen deel meer uit van het kieskollege.130 Tot
het jaar 1824 maakt hij deel uit van de kommissie van financiën,
samengesteld uit leden van de raad van 's-Hertogenbosch. Burgemeester J. Losecaat treedt op als president en G. J. Deckers als vicepresident. Leden zijn, behalve F. van Lanschot, M. den Appel, dr.
J.B. Goyarts, J. van Rijckevorsel, J. de Wijs, S.J. Versfelt en mr.
A. P. Spoor. ш De samenstelling der kommissie blijft vrijwel onge
wijzigd, op de bekleder van de post van president na. Behalve Lose
caat treden tot 1824 als zodanig op P.H. van Fenema, W . H . van
Thije Hannes en mr. A. G. Verheijen, allen burgemeesters der stad,
aan wie de bekleding van het presidentschap is voorbehouden. ш
Bij besluit van 1 juni 1818 wordt Van Lanschot door de raad van
's-Hertogenbosch benoemd tot plaatsvervanger van Victor Andreas
van Rijckevorsel, lid van de staten-provinciaal van Noord-Braband.133
Er behoeft geen beroep op hem te worden gedaan. 1S4 In juni van het
volgende jaar wordt hij lid van de staten-provinciaal als afgevaardigde
van het eerste kiesdistrict van de provincie.1S5 F. van Lanschot neemt
de plaats in van het aftredende lid H. J. Kleinefeldt en tot zijn plaats
vervanger wordt J. D. de Groot aangesteld.136 De staten van NoordBraband worden, na voorafgaande aanschrijving door de gouverneur,
gewoonlijk één keer per jaar in gewone vergadering — verspreid over
»·) A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1803-1844 en 1789-1852, nr. 17
en 17 С.
ш
) Almanak voor de Provincie Noord-Braband, voor het schrikkeljaar 1816,
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Í824, blz. 124.
i») A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С.
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meerdere dagen — bijeengeroepen en verder wordt vergaderd onder
voorzitterschap van de gouverneur zo vaak, als zij door de koning
hiertoe worden ontboden. Tot de taken van het statenkollege behoort
naast het kiezen van de leden der tweede kamer, van de gedeputeerde staten en bestuurders ten plattelande, de behandeling van
beleidsvragen inzake wegenbouw en waterwerken, waarvan de provincie geheel of gedeeltelijk de kosten moest dragen, het financieren
van openbare instellingen, de voorbereiding van nieuwe plaatselijke
belastingen en de verdeling over de gemeenten van de gelden waarover de provincie beschikte als haar aandeel in de opbrengst der direkte belastingen.1S7
Op 6 juli 1819 wordt F. van Lanschot geïnstalleerd, te zamen met
andere nieuwe leden.138 Hij woont alle vergaderingen bij tot juli
1821. In 1819 betreft het acht vergaderdagen139 en in juli 1820 in
totaal elf;140 op 17 oktober 1820 wordt een buitengewone zitting
bijeengeroepen door de koning om te voorzien in een ontstane vakature in het kollege der gedeputeerde staten. ш In juli 1821 komt het
tot vijf bijeenkomsten;142 de buitengewone vergadering van 10 en 11
oktober 1821 maakt F. van Lanschot niet mee. 1 4 3 Ingaande 1822
maakt hij geen deel meer uit van de staten-provinciaal. Het eerste
kiesdistrict vaardigt in zijn plaats af J. H. Boerakker met als plaats
vervanger J. D. de Groot. 144
F. van Lanschot is lid geweest van de staten-provinciaal gedurende
een periode, toen dit kollege nog geen oppositie voerde tegen de
regeringspolitiek. Er blijkt geen politieke kontroverse. Benoemingen
van kandidaten voor de tweede kamer geschieden „bij volstrekte
145
meerderheid", tegenkandidaten worden niet vermeld. Men wijdt
zich in alle gemoedsrust aan de benoeming van bestuurders ten
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plattelande, aan de problematiek der graanprijzen, de wegenaanleg
en de waterstaat in de provincie en het samenstellen van polderregle14β
menten.
De groeiende ontevredenheid in Noord-Braband over de
regeringspolitiek komt nog niet tot uiting in de staten-provinciaal.
Het misnoegen was gericht tegen het beleid van de koning jegens de
kloosters, tegen het staatsmonopolie bij het lager onderwijs en het
ontbreken van een konkordaat. Voorts is vanaf 1815 achterstelling
der brabantse katholieken bij benoemingen in hun provincie te
konstateren; het betreft de bestuursfunkties, hogere ambtelijke pos
ten, het notariaat en het onderwijs. 1 4 7
In de staten-provinciaal dient het lid J. J. F. van Zurpele op 7 juli
1820 het voorstel in om de koning te verzoeken over te willen gaan
tot benoeming van een brabander tot lid van de raad van state. 1 4 8
Enige dagen later, op 11 juli, wordt besloten om dit voorstel op te
nemen in het verslag der jaarlijkse zitting, dat aan de minister van
binnenlandse zaken wordt toegezonden, met het verzoek de koning
op de wens van het kollege te attenderen. Tot een rechtstreeks adres
aan de koning is het niet gekomen. 1 4 9 De aktie van Van Zurpele
verdient te worden gememoreerd, omdat zij — de enige keer tijdens
Van Lanschots lidmaatschap — een uiting is van het ongenoegen,
dat leeft in de provincie. In oktober van het volgende jaar 1821 wordt
tijdens een buitengewone zitting der staten-provinciaal voorzien in de
vakature, die ontstaan was in het kollege van gedeputeerde staten,
doordat het lid mr. A. J. Borret tot lid van de raad van state was
benoemd. 1 5 0 Op 10 juli 1822 dient het statenlid Victor Andreas van
Rijckevorsel het voorstel in om de koning dank te betuigen voor
onder meer deze benoeming. Er wordt besloten „zoo te dezer zake
als wegens meerdere door Zijne Majesteit aan deze provincie bewe
zen Weldaden" een adres van dankbetuiging te v e r z e n d e n . ш Tot
rond 1825 blijven de regeringsgetrouwen in de staten-provinciaal de
toon aangeven. Zij volgen gedwee de regeringspolitiek, kritische op14e
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merkingen worden afgewimpeld dan wel afgezwakt. De Brabantse
afgevaardigden in de tweede kamer vormen evenmin oppositie tegen
de regeringspolitiek, uitgezonderd L. F. van Sasse van IJsselt. In zijn
verdediging der rechten van de inwoners van de provincie NoordBraband staat hij geheel alleen. 1 Б 2
De reglementen van plaatselijk bestuur blijven tot 1824 van
kracht. Op 4 januari van dat jaar worden zij via koninklijk besluit
gewijzigd, onder meer de reglementen van de tien brabantse steden.
Aan de koning is de eerste benoeming van de nieuwe leden voor
behouden, waarvan hij ook gebruik maakt. Zodra de benoemingen
zijn gedaan, werden de nieuwe reglementen direkt van kracht. Men
keert terug tot één burgemeester. Artikel I van het reglement voor
's-Hertogenbosch bepaalt, dat het stedelijk bestuur bestaat uit één
burgemeester, twee wethouders en een raad van 22 leden. De leden
van de raad blijven benoemd door het kieskollege. De „kiezers" op
hun beurt door de stemgerechtigde inwoners der stad. Het nieuwe
kieskollege waarvan F. van Lanschot geen deel meer zal uitmaken,
wordt op dertig leden bepaald. Een derde gedeelte treedt om de drie
jaar af, doch is weer herkiesbaar. ls3 De koning benoemt op 23 februari de leden van de raad van 's-Hertogenbosch. 154 Op 15 maart wordt
de zetelende raad ontbonden verklaard, waarna de nieuwe leden,
onder wie F. van Lanschot, worden geïnstalleerd. 15S
De juni-dekreten van 1825 brengen de oppositionele krachten in
Noord-Braband eerst goed tot leven. De bemoeienis van Willem I
met de opleiding der katholieke geestelijkheid, het sluiten der kleinseminaries en de oprichting van het Collegium Philosophicum te
Leuven roepen verzet op. L. F. van Sasse van IJsselt protesteert in
de tweede kamer en in de staten-provinciaal treedt M. F. de Wijs
naar voren. Diens voorstel wordt aangenomen op 4 juli 1826 om de
koning in een adres te verzoeken aan de bezwaren van de katholieke
geestelijkheid jegens de dekreten van 1825 tegemoet te komen. Deze
„paepsche stoutigheden" leidden tot het ontslag van gouverneur Van
Vredenburgh, omdat hij de aanvaarding van dit voorstel niet heeft
152
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weten te beletten, en van H. de Wijs, broer van M. F. de Wijs, als
ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen te 's-Hertogenbosch. Hij wordt ervan verdacht de staten-provinciaal tot aannemen
van het bewuste voorstel te hebben bewogen. Aan H. de Wijs was
overplaatsing in gelijke betrekking naar Friesland aangeboden, maar
hij had geweigerd. Onder het katholieke oppositionele volksdeel in
zijn provincie had hij een grote invloed. Geleidelijk werd hij een
gevaarlijk tegenstander der regeringsgetrouwen, die in de statenprovinciaal in V. A. van Rijckevorsel hun leider hadden.15e
De gang van zaken aangaande het Concordaat na 1827 versterkt
de oppositie; de belgische katholieken en de liberalen vinden elkaar
op basis van gemeenschappelijke grieven. In de petitie-beweging van
eind 1828 begin 1829, waaraan men in Noord-Braband ook deelneemt, wordt aangedrongen op vrijheid van kerk, godsdienst, onderwijs en drukpers, uitvoering van het Concordaat en ministeriële verantwoordelijkheid. 157 In mei 1829 verwerpt de tweede kamer de
tienjarige begroting, waarna de zitting wordt gesloten en nieuwe verkiezingen noodzakelijk zijn. Willem I reist door de zuidelijke provincies en bezoekt ook Noord-Braband; eind juli 1829 verblijft hij te
's-Hertogenbosch. Te zamen met enkele andere gouvernementele
statenleden wordt hun leider V. A. van Rijckevorsel onderscheiden
met het Ridderkruis van de Nederlandsche Leeuw, wegens de aan
de regering bewezen diensten.158 Bij de verkiezingen in juli hieropvolgend behaalt de anti-gouvernementele groepering in de Staten
van Braband successen. Haar aftredende kandidaat L. F. van Sasse
van IJsselt en mr. J. L. A. Luyben worden gekozen voor de tweede
kamer, haar leider H. de Wijs wordt echter verslagen. Van nu af
aan krijgt Van Sasse van IJsselt de zeer bekwame steun van mr.
Luyben.15e
Einde 1829 wordt een tweede petitie-beweging gehouden; NoordBraband neemt er druk aan deel. De brabanders hebben bezwaren
tegen het regeringsbeleid. Rust en orde blijven niettemin gehand15θ
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"»)
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Α. F. O. van Sasse van IJsselt, Eenige bladzijden uit de moderne
Noord-Brdbant, in Taxandria, jrg. XII (1905), blz. 5 e.v.
Van Velthoven, Stad en Meierij, II, blz. 53.
Van Sasse van IJsselt, t.a.f., blz. 73 e.v.
t.a.j>., blz. 117 en 118.
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haafd. 1β0 In de tweede kamer brengen Van Sasse van IJsselt, Luyben
en A. J. Ingen-Housz lai hun stem uit tegen de begroting 1830.1β2
Uit misnoegdheid over het verloop der verkiezing in de staten van
Noord-Braband voor de aanwijzing van leden der tweede kamer be
noemt koning Willem I een nieuwe gouverneur in de persoon van
Jhr. A. J. van den Bogaerde van ter Bruggen. Op 8 januari 1830
worden mr. Luyben en Ingen-Housz ontslagen als districtscommis
saris, respectievelijk van Boxtel en Princenhage. 1β3 Over de beide
ontslagen is in Noord-Braband veel te doen. Het vuur wordt aange
wakkerd door het sinds 1829 opererende dagblad De Noord-ВтаЬапder. Fel, kritisch en strijdvaardig werkt het naar het voorbeeld van de
Courier de h Meuse, het orgaan van de belgische oppositie. Het
nieuwe dagblad betekent een grote steun voor de brabantse oppositie,
wier opvattingen op ruime schaal verbreiding vinden. 1B4
Bij koninklijk besluit van 22 juni 1827 werd Van Lanschot weer
eens tot rechter benoemd in de 's-hertogenbossche rechtbank van
koophandel.165 Het bestuur, in haar geheel bij dit besluit benoemd,
ziet er als volgt uit: president is J. Vermeulen voor de duur van twee
jaren, F. van Lanschot en J. Diepen als rechters voor een gelijke
tijdsduur, terwijl J. van Rijckevorsel voor één jaar als rechter wordt
aangesteld. Plaatsvervangend rechters zijn A. Keukenschrijver. M. J.
Habraken en F. H. Pompe, de laatste voor de duur van een jaar. 16β
Het bestuur begint op 28 juli 1827 zijn werkzaamheden.167 De
laatste vergadering wordt gehouden op 31 oktober 1829. De volgende
maand treedt een nieuw bestuur in funktie onder leiding van J. de
Wijs.1β8
1<10
) Van Velthoven, De Geest in Noord-Brabant, biz. 211 e.v. en blz. 224 e.v. met
een bespreking van de twee petitiebewegingen en Noord-Brabant.
161
) A. J. Ingen-Housz, /766 Breda- 1859 Breda. Ongehuwd; zoon van Ludovicus
Ingen-Housz en Maria Johanna Struijck. Hij is een broer van Elisabeth IngenHousz, wier dochter Maria Helena in 1832 zal huwen met A . C . van Lanschot;
Doe. Zw., Portefeuille geslacht Ingen-Housz; A.F.L., Stukken betr. geslacht IngenHousz, nr. 27.
1β2
) Van Velthoven, Stad en Meierij, II, blz. 60.
103
) Van Sasse van IJsselt, t.a.p., blz. 163-165.
,M
) Van Velthoven, De Geest in Noord-Brabant, blz. 213 en 214.
"») A.F.L., Stukken betr. F. A. A. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С
1<ιβ
) A.R.A., Staatssecretarie, nr. 2756.
«') R.A.B., R.V.K., nr. 18.
1ββ
) t.a.p., nr. 20.

134

In deze periode is er een grote gebeurtenis in de rechtsbedeling
van Nederland, de afkondiging van een nieuwe rechterlijke organi
satie. Op 18 april 1827 is afgekondigd de „Wet op de samenstelling
der rechterlijke macht en het beleid der Justitie voor het Koninkrijk
der Nederlanden". Het heeft tot 1 oktober 1838 geduurd voor de
wet kon worden ingevoerd. De rechterlijke macht wordt in handen
gelegd van kantongerechten, arrondissementsrechtbanken, provin
ciale gerechtshoven en tenslotte de Hoge Raad. Onder het provin
ciaal gerechtshof te Noord-Braband gaan twee arrondissementsrecht
banken ressorteren, namelijk te 's-Hertogenbosch en Breda. Ingevolge
artikel 29 der wet van 22 december 1828 wordt dit aantal tot drie
uitgebreid, en wel te 's-Hertogenbosch (9 kantons), te Eindhoven
(4 kantons) en te Breda (6 kantons). Voorts wordt besloten tot op
heffing van de rechtbanken van koophandel te 's-Hertogenbosch en
Breda. 1ββ
Tijdens de dertiger jaren valt het koninkrijk uiteen: het straatoproer van 25 augustus 1830 te Brussel is de inleiding tot de af
scheiding van België. In november 1830 trekt het leger zich in
Noord-Braband terug na de mislukte aanval op Brussel en het uitroepen van de onafhankelijkheid van België. In vrijwel alle plaatsen
in Noord-Braband wordt inkwartiering afgekondigd. De te Londen
opgestelde regeling van oktober 1831 weigert Willem I te accepteren
en hij blijft afwijzend tot 1839.170 Tijdens de status-quo blijft het
leger in Noord-Braband gemobiliseerd. Dit komt de bevolking op
jarenlange inkwartiering te staan. Bijverdiensten door huisarbeid,
bijvoorbeeld het spinnen van wol, werden door de inkwartiering zeer
bemoeilijkt en de vergoeding voor de inkwartiering was karig.171
's-Hertogenbosch was al deze jaren — sinds 2 november 1830 —, een
vesting in staat van beleg. De inundaties rondom de vestingwerken
berokkenden onnoemelijke schade, die niet werd vergoed.172 Ter
illustratie het volgende. F. van Lanschot deelt in juni 1835 aan het
1β

·)
)
171
)
het
1,г
)
170

Oldewelt, a.w., inleiding blz. 3(13).
V a n Velthoven, Stad en Meierij, II, blz. 6 8 .
L. G. J. Verberne, Noord-Brabant in den stapus-quo-tijd, in In den spiegel van
verleden (1947), blz. 207-241.
Van Velthoven, Stad en Meierij, II, blz. 72 en 73.
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provinciaal bestuur mee, dat zijn landerijen, gelegen onder de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Den Düngen en Berlicum, reeds
vijf jaren niets hebben opgeleverd. Riet en waterplanten bedekken
de landerijen, waardoor zij ook jaren na opheffing der inundatie
evenmin te bewerken zijn. Tot dusver deze mededeling van Van
Lanschot. Vele grondeigenaren leden enorme schade, anderen waren
geruïneerd. Verzoeken tot opheffing der inundatie werden onveranderlijk afgewezen met het motief, dat het nodig was het water op
peil te houden.17S
Natuurgeweld en cholera teisteren voorts de provincie. De raad
van de stad 's-Hertogenbosch roept in mei 1832 een kommissie in
het leven, belast met het toezicht op alles, wat de cholera-epidemie
binnen de stad betreft. F. van Lanschot werd lid van deze kommissie.
Na een jaar te hebben gefunctioneerd, konden de werkzaamheden
in juli 1833 worden beëindigd. De cholera-epidemie binnen de stad
was toen overwonnen.174 In 1830 manifesteert zich voor de eerste
maal cholera in Europa. Uit Rusland verbreidde de ziekte zich over
Oost-Europa, bereikte het Westen en in 1832 werd Nederland getroffen. In 1848 slaat de ziekte opnieuw toe en daarna zijn er nog
diverse min of meer ernstige epidemieën geweest tot 1894.175 Korte
tijd na de plaag anno 1832/33 wordt de provincie geteisterd door
grote overstromingen. De gouverneur schrijft op 7 januari 1834 de
besturen van steden en gemeenten aan om een kollekte te houden
onder de inwoners van hun steden en gemeenten ten behoeve van de
slachtoffers. F. van Lanschot werd aangesteld als penningmeester van
het provinciale komité voor hulp aan de slachtoffers der overstromingen. 1 7 β
Ondanks de tot 1830 bestaande oppositie tegen de regeringspoli" 3 ) A.F.L., Stukken betr. F. Α. Α. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С.
' " ) A.F.L., Stukken betr. F. A. A. van Lanschot 1803-1844, nr. 17.
l75
) Verbeme, Geschiedenis van Nederland 18J3-1850, I, biz. 206-208; T. van
der Zee, Armoede en Cholera in 1832, in Economisch-Historìsch ]аатЬоек, dl. XXII
(1943), biz. 196 en 197.
17a

) Stukken betr. F. A. A. van Lanschot als thesaurier van de kommissie tot ver
zachting van het lot der slachtoffers van de overstromingen in Noord-Brabant
1834, nrs. 230 A en 230B. Wij bezitten 1) overzichten van de opgehaalde gelden
door de stedelijke en gemeentelijke besturen en 2) verantwoording van de verdeling
van deze gelden over de getroffen plaatsen.
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tíek en de noodtoestanden na 1830 heerst rust en orde in NoordBraband, waar in het geheel niet de bedoeling leeft om aan de opstand deel te nemen. Toch kwam in het land de verdenking op dat
de brabanders wellicht niet betrouwbaar zouden zijn.177 Eindelijk
na vele jaren, gaat Willem I zijn weigerachtige houding herzien. Het
eindverdrag wordt gesloten op 19 april 1839 en op 8 juni 1839 vindt
de ratifikatie plaats. Op 13 juni wordt de staat van beleg voor 's-Hertogenbosch opgeheven en gaat het leger Noord-Braband verlaten.
Reeds op 16 april heeft de prins als opperbevelhebber van het leger
opdracht gegeven een einde te maken aan de inundaties. 17β
Na dit summiere exposé van de ontwikkeling tijdens de jaren
dertig, waarin F. van Lanschot enkele keren vernoemd is, komt nu
aan de orde de behandeling van een aantal leden van de 's-hertogenbossche tak van het geslacht vanaf de jaren dertig. De oudste zoon
van F. van Lanschot, Godefridus blijft ongehuwd en is zijn vader —
zoals in het volgende hoofdstuk uitvoeriger beschreven zal worden —
als prokuradehouder van de firma behulpzaam bij de goederenhandel. Op 23 oktober van het jaar 1834 wordt deze kunstzinnige, zeer
vrome en als weldoener der armen uitblinkende man als broeder opgenomen in de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in zijn woonplaats 's-Hertogenbosch.179 De broederschap voert haar bestaan terug
tot vóór 1318, in welk jaar de bisschop van Luik zijn goedkeuring
hecht aan haar statuten. Oorspronkelijk was het een kerkelijke instelling met het doel het kerstfeest zo plechtig mogelijk te vieren en in
het algemeen aan de feesten ter ere van Maria luister bij te zetten;
verder streefde men het beoefenen van de liefdadigheid na. De leden
kwamen aanvankelijk uit alle lagen van de bevolking, zowel mannen
als vrouwen, geestelijke en wereldlijke personen. Later wordt de broederschap tot een aristocratische vereniging.180 In verband met de
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap zullen wij na 1850 meer van
Godefridus en andere leden van het geslacht Van Lanschot horen.
177

) Van Velthoven, De Geest in Noord-Brabant, bh.. 210 en 211.
) V a n Velthoven, Stad en Meierij, I I , blz. 7 4 .
">) A.F.L., Stukken betr. Godefridus v a n Lanschot 1793-1886, n r . 19.
190
) A. F . O . v a n Sasse van IJsselt, D e voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere eeuwen ( D e n Bosch
1910), dl. III, blz. 150 e.v.
178
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De tweede zoon, Augustinus, was evenals zijn oudere broer werkzaam als prokuratiehouder van de firma F. van Lanschot, maar hij
vond zijn emplooi als kassier. Sinds 1819 lid van het departement
van de maatschappij tot Nut van het Algemeen te 's-Hertogenbosch,
wordt hij door het bestuur van dit departement op 31 januari 1829
benoemd tot bestuurslid van de bossche spaarbank van het Nut. Tot
aan zijn overlijden in 1874 heeft hij onafgebroken en geheel belangeloos zijn zorgen gewijd aan de spaarbank, zoals hij dit ook heeft gedaan voor het R.K. Armen Weeshuis te 's-Hertogenbosch in de
funktie van regent. 181 Op 16 mei 1837 is hij onder nummer 60 bijgeschreven in de naamlijst der regenten van deze instelling. Hij
volgde mr. G . M . van de Ven op, die de funktie sinds januari 1821
had bekleed. 182
Op 17 mei 1832 is Augustinus van Lanschot in het huwelijk getreden met de uit Breda afkomstige Maria Helena Oomen. 18S Zij
was geboren op 30 mei 1809 als dochter van mr. Hendrik Oomen
en Elisabeth Ingen-Housz. 184 Uit het geslacht Ingen-Housz zijn in
die periode reeds vele wetenschapsmensen, onder meer juristen en
vooraanstaande militairen voortgekomen. Wij mogen niet nalaten te
vermelden dr. Jan Ingen-Housz, zoon van Arnoldus Ingen-Housz en
Maria Beckers en oom van Elisabeth. 18S Hij is te Breda geboren op
8 december 1730. Op de leeftijd van 26 jaar vestigde hij zich in zijn
geboortestad als geneesheer. N a de dood van zijn vader in 1764 vertrok hij naar Londen, vanwaar hij in 1768 ontboden wordt naar Wenen. Op verzoek van keizerin Maria Theresia heeft hij haar kinderen
Maximiliaan, Ferdinand en Theresia ingeënt tegen de pokken. Hij
ontving als beloning de titel van Hofraad en Lijfarts der keizerlijke
familie. Het honorarium was zodanig, dat hij voor de rest van zijn
leven bevrijd was van geldzorgen. In 1775 huwde hij te Wenen met
Agatha Maria Jacquin, zuster van Nicolaas Joseph baron Jacquin, hoogleraar te Wenen in de kruidenkunde. Dit huwelijk bleef kinderloos.
lel
) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
"*) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1815-1863, ni. H A .
1вз
) Doc. Zw., Portefeuille А. С. van Lanschot 1794-1874.
1M
) Α. F. L., Stukken betr. geslacht Ingen-Housz, nr. 178 Α. Meer genealogische
aantekeningen betreffende het geslacht Ingen-Housz in nr. 27.
IM) yj_ j , p_ Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken «it vroeger en
Ыіет tijd (Bergen op Zoom 1907), eerste serie nr. 35 en blz. 10 achterin.
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Dr. Jan Ingen-Housz geldt als groot natuurkundige met europese
vermaardheid. Zijn kennis van bet inenten tegen pokken had hem
de uitnodiging bezorgd voor het Hof te Wenen. Hij toonde zich een
scherpzinnig onderzoeker en is de grondlegger geworden van de leer
over de voeding en ademhaling der planten. Voorts bewoog hij zich
op het gebied der elektriciteit en de warmte en hij publiceerde tal
rijke verhandelingen. In 1788 reist hij naar Parijs. Hij bleef er tot 15
juli 1789, de dag na de verovering van de Bastille. Na een enerve
rende reis — hij bezoekt onder meer Breda naar aanleiding van de
tragische dood van zijn broer Ludovicus, de vader van Elisabeth
Ingen-Housz — belandde hij opnieuw in Londen. De laatste jaren
van zijn leven — hij overleed op 7 september 1799 — bracht hij door
op het landgoed Bowood, Whitshire, eigendom van de markies van
Lansdowne. De markies droeg zorg voor een eenvoudige, doch stijl
volle laatste rustplaats te Calne, gelegen aan de zoom van het land
goed. Op 18 november 1956 wordt een gedenksteen onthuld, die ter
ere van dr. Jan Ingen-Housz in de kerk van Calne is aangebracht.18e
De schoonvader van Augustinus van Lanschot, mr. Hendrik
Oomen is geboren te Teteringen op 11 februari 1776 als zoon van
Antonius Oomen en Helena Rops. Hij volgt de gymnasiale studies te
Turnhout. 1 8 7 Vervolgens studeert hij aan de universiteiten van Leu
ven, Duisburg en tenslotte Leiden, waar hij in 1800 zijn rechtenstu
die voltooit.188 Hendrik Oomen vestigt zich hierna te Breda als
advokaat en notaris. 189 In het jaar 1802 benoemt het departementaal
le
*) Dr. Jan Ingen-Housz wordt o.m. vermeld door de van 1766 tot 1795 in
's-Hertogenbosch gevestigde arts Abraham Walkart in zijn verhandeling: Zakelijk
overzicht en bericht over de natuurlijke gesteldheid der hoofdstad 's-Hertogenbosch
en de zidtten, die er in het jaar 1799 zijn voorgevallen, in Ύαχαηάτία, dl. XII
(1905), blz. 314-330. De vermelde biografische gegevens ondeend aan: M. J.
Godefroi, Het leven van Dr. ]an Ingen-Housz, Geheimraad en Lijfarts van Z.M.
Keizer Jozef van Oostenrijk (Den Bosch 1875); De nagedachtenis van Dr. Jan
Ïngen-Housz geëerd. Overdruk in Chemisch Weekblad, dl. 53 (1957), blz. 149 en
150; Doe. Zw., Portefeuille geslacht Ingen-Housz. Verdere publikaties o.m.: H. W .
Heinsius, Jan Ingen-Housz (z.pl. 1897); L. Peeters, Jan Ingen-Housz (Den Bosch
1934); J. Wiesner, Jan Ingen-Housz: Sein Leben und sein Wirken als Naturforscher und Artz (Wenen 1905).
w ) A.F.L., Stukken betr. mr. H. Oomen 1776-1815, nr. 29.
1ββ
) Du Rieu, a.w., blz. 1196; A.F.L., Bij Mr. H. Oomen binnengekomen korrespondentie 1799-1802, nr. 177.
1M
) A.F.L., Akten van Patent t.n.v. mr. H. Oomen 1806-1808, nr. 184.
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bestuur van Braband hem tot lid van de commissie — voor het land
van Breda — belast met het concipiëren van gemeente-reglementen.
Het volgende jaar wordt hij aangesteld als lid van de criminele rechtbank in zijn woonplaats.1β0 Op 22 augustus 1808 volgt zijn huwelijk
met Elisabeth Ingen-Housz. Op 30 mei 1809 wordt hun een tweeling
geboren. Ludovicus Antonius, op jeugdige leeftijd gestorven en Ma
ria Helena. Ook het tweede dochtertje Johanna is jong gestorven.191
In januari 1814 wordt hij benoemd tot raadslid van Breda,192 waarna
hij in hetzelfde jaar nog benoemd wordt als tweede burgemeester.19S
Hij ontvangt eveneens de eervolle invitatie tot bijwoning van de
grote vergadering in maart 1814 te Amsterdam.194 Geheel onver
wachts komt hij — 39 jaren oud — op 17 september 1815 in Breda
te overlijden.195
Mr. Hendrik Oomen komt voort uit een gezin van elf kinderen.
Zijn broer Antonius werd pastoor te Etten, een andere broer Johan
nes is als arts gevestigd te Breda. Welbekend in de kerkelijke kringen
van zijn tijd is Adrianus Oomen (1758-1817), de oudste van de elf
kinderen. Hij legde de grondslagen van een seminarie voor WestBraband te Breda, van een zustercongregatie in Dongen, waaruit de
andere congregaties in West-Braband zijn voortgekomen en verder
van het apostolisch vicariaat van Breda, dat in 1853 tot bisdom Breda
zou worden verheven.19e
Op 5 juli 1817 wordt Anthony Oomen, koopman te Breda, be
noemd tot toeziende voogd van de minderjarige Maria Helena. 1 9 7
Haar moeder wijdt zich aan de opvoeding van haar dochter en laat
haar onder meer te Brussel studeren. 198 De konnekties van Augus
tinus van Lanschot met Breda dateren reeds uit zijn jeugdjaren, wan1β

°) A.F.L., Stukken betr. mr. H. Oomen 1776-1815, nr. 29.
) A.F.L., Stukken betr. geslacht Ingen-Housz, nr. 178 A.
1K
) A.F.L., Stukken betr. geslacht Oomen, nr. 26.
"») A.F.L., Stukken betr. echtpaar Oomen-Rops 1783-1821, nr. 181.
le
«) ta.p.; A.F.L., Stukken betr. mr. H. Oomen 1776-1815, nr. 29.
ln
) A.F.L., Stukken betr. overlijden en uitvaart mr. H. Oomen 1815, nr. 173;
Stukken betr. geslacht Ingen-Housz, nr. 178 A.
ln
) A.C.J. Commissaris, Adrianus Oomen I758-18I7, in Brabants Jaarboek, jrg.
MCMXL (1949), blz. 72-86; Doe. Zw., Portefeuille geslacht Oomen.
im
) A.F.L., Stukken betr. voogdijschap over Maria Helena Oomen 1817, nr. 247 D.
tm
) A.F.L., Korrespondentie E. Oomen-Ingen-Housz 1792-1837, nr. 173 Α.; Doc.
Zw., Portefeuille geslacht Oomen.
ln
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neer hij er zijn schoolopleiding ontvangt. 1 9 9 In de jaren 1833, '34,
'35 en 1837 worden uit het huwelijk van Augustinus van Lanschot
met Maria Helena Oomen respectievelijk drie zoons en een dochter
geboren: Franciscus A.J., Augustinus J.A., Godefridus L . H . en
Maria J. C . 2 0 0 Aan hen zal aandacht worden besteed in een volgend
hoofdstuk.
De derde zoon van Franciscus van Lanschot, Henricus Johannes,
is sinds 1823 werkzaam te Antwerpen als firmant van het expeditie
bedrijf Van Lanschot-Van Baerle. N a de opheffing van dit bedrijf in
mei 1839 — hierover in het volgende hoofdstuk meer —, gaat hij
zijn geluk beproeven in de wijnhandel te Rotterdam, tot dan toe ge
dreven door zijn schoonvader Van der Kun. De firma Van der Kun
wordt veranderd in de firma Van Lanschot-Van der Kun onder lei
ding van Henricus van Lanschot en J. H . van der K u n . 2 0 1 Van der
Kun is de broer van P. T h . C. A. van der Kun, met wie H . J. van
Lanschot op 26 april 1831 in het huwelijk is getreden. Zij was de
dochter van Johannes Emanuel Anthony van der Kun en Maria
Theresia de Vogel, Vrouwe van Aalst. J. Ε. Α. van der Kun (17861844) heeft funkties vervuld als lid van de municipaliteit en daarna
van de raad van Rotterdam en als wethouder. Hij is het hoofd van
de door zijn voorvader C. van der Kun (1710-1781) opgerichte wijn
handel Coms. van der Kun en Zoonen. 2 0 2 Gedurende zijn rotterdamse periode treedt Van Lanschot sinds 25 september 1841 op als
vice-consul van Brazilië voor Rotterdam en Dordrecht met hun districten en voor de provincie Zeeland. 203 In 1848 verlaat hij de wijnhandel en keert naar 's-Hertogenbosch terug na een afwezigheid van
vele jaren. 204
Een zware slag treft F. van Lanschot en zijn gezin door het overlijden op 6 april 1838 na „een spoedig verval van krachten" van zijn
1И

) A.F.L., Aantekeningen door F. A. A. van Lanschot inzake zijn kinderen,
nr. 6 A.
^ 0 ) De Josselin de Jong, a.w., blz. 5 e.v.
г01
) H.A.F.V.L., Stukken betreffende Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen
1823-1839 en Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 1839-1848, nr. 31.
MI
) Juten, Eerste Serie, nr. 45; L. de Gou, Kwartierstatenboék (Den Haag 1958),
blz. 133.
»») A.F.L., Stukken betr. Η. J. van Lanschot 1830-1900, nr. 18.
и") H.A.F.V.L., Stukken betr. Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen 1823-1839
en Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam, 1839-1848, nr. 31.
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vrouw, geboren Jacoba Catharina Maria van Rijckevorsel.205 Hierna
bewoont hij De Gulden Ketel samen met zijn zoon Godefridus en
dochter Theodora, 208 waar hij grootvaderlijk geluk beleeft aan het
opgroeiend gezin van zijn zoon Augustinus, maar waar hem droevige
familiegebeurtenissen evenmin bespaard zijn gebleven.
Het koninklijk besluit van 5 september 1838, nr. 78, betreft de
ontbinding per 1 oktober hieropvolgend van alle rechterlijke kolleges
in het ressort van het Hoog Gerechtshof te 's-Gravenhage. Ingaande
dezelfde datum wordt een nieuwe rechterlijke organisatie van kracht,
waartoe tijdens de jaren 1827 en 1828 reeds was besloten. Tot okto
ber blijven de rechtbanken van koophandel de op de rol ingeschreven
zaken behandelen, daarna komen de burgerlijke rechtbanken in
funktie. De rechtbanken van koophandel zijn per 1 oktober 1838
ontbonden. 207 De nieuwe rechterlijke indeling, die nu effektief
wordt, heeft tot het jaar 1875 ongewijzigd standgehouden.208 Op 22
september worden bij de 's-hertogenbossche rechtbank van koop
handel de laatste zaken ingeschreven.209 Gedurende de franse tijd
zijn gemiddeld 92 zaken per jaar op de rol ingeschreven. Van 5 maart
1814 tot 22 september 1838 zijn er ruim 2300 zaken behandeld. 210
In verscheidene jaren is F. van Lanschot zelf als partij in zaken be
trokken voor de rechtbank. Dit is gebeurd in 1812, 1813, 1815 en
211
1816, 1817, 1818, 1821, 1822, 1830, 1831 en tenslotte in 1835.
Tijdens de jaren 1812-1816 is hij tevens als rechter en vice-president
aan dit instituut verbonden. Ook andere leden van de rechtbank zijn
soms partij geweest. President W. J. Heeren en de rechters V. A.
van Rijckevorsel, J.M. Goyarts en J. de Wijs zijn in 1823 in een
of meerdere processen gewikkeld. Het volgende jaar wederom Hee
ren en Van Rijckevorsel, terwijl in 1825 rechter J. Diepen het aantal
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tot drie gaat uitbreiden. V. Α. van Rijckevorsel handelt onder de
firma V.A. en J . F . van Rijckevorsel. 212
Dergelijke coïncidenties waren een gevolg van de benoemingspolitiek voor de leden der rechtbanken van koophandel, zowel in het
algemeen als voor die te 's-Hertogenbosch in het bijzonder. Op gezette tijden richt de gouverneur van de provincie een schrijven aan
het bestuur van de rechtbank van koophandel te 's-Hertogenbosch
met het verzoek om „zoo spoedig mogelijk, te willen doen toekomen
eene Lijst der notabelste kooplieden van het Arrondissement 's-Hertogenbosch, en in het bijzonder van de oudste huizen van negotie,
die, door braafheid, geregelde orde en goed overleg de meeste aanprijzing verdienen". 213 Dit gebeurde, wanneer binnen afzienbare
tijd moest worden voorzien in de bezetting van vakante posten bij de
lechtbank van koophandel. De lijst diende 25 of meer namen te vermelden. De gouverneur zorgde vervolgens voor doorzending naar
's-Gravenhage. Bij koninklijk besluit werd uit de voordracht het bestuur samengesteld of aangevuld. De rechtspraak over geschillen op
het gebied van de koophandel werd dus toevertrouwd aan gerespekteerde kooplieden uit het ressort van de rechtbank. Ondervinden de
benoemden, dat hun eigen belangen op onrechtmatige wijze door
anderen worden geschaad, dan beroepen zij zich evenals ieder ander
op de rechtbank, teneinde door middel van haar gerechtelijke uitspraak genoegdoening te verkrijgen.
Het is opmerkelijk, dat kennis — wij spreken in het geheel niet
over grondige kennis — van het handelsrecht niet als benoemingseis
wordt gehanteerd. „Braafheid, geregelde orde en goed overleg" verdienen de „meeste aanprijzing". In mei 1827 diende de 's-hertogenbossche textielfabrikant F. van Gulick van den Bichelaar bij de koning een verzoekschrift in om verschoond te mogen blijven van de
post van plaatsvervangend rechter. Als motivering voert hij aan, „dat
hij rondborstig moet erkennen, dat hem vooreerst de geringste notiën
van het regt ontbreken, 't geen hem ongeschikt maakt om een ambt
waar te nemen, waarin men toch eenige oppervlakkige kennis van de
hedendaagsche handel — Jurisprudentie behoorde te hebben, om in
épineuse gevallen, welke soms ook aan de cognitie der Regtbanken
*«) t.a.p., nr. 14, 15 en 16.
"») t.a.p., nr. 2.
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van Koophandel worden onderworpen, buiten zijn Schuld, geen
onregt te spreken".214 Dat Van Gulick niet als plaatsvervangend
rechter is opgetreden, was het gevolg van zijn eigen inzicht, niet van
de autoriteiten, die verantwoordelijk waren voor de benoemingen.
„Enige oppervlakkige kennis" van het handelsrecht was het uiterste, dat het merendeel der leden van de rechtbank zijn eigendom
mocht noemen. Zij verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd. De
funktie vereiste tenminste één dag per week.215 Het was voor alle
leden van de rechtbank een nevenbetrekking. Men kan noch mag
hun juridische kennis vergelijken met die van beroepsrechters, verbonden aan de andere rechterlijke kolleges. Het is eveneens begrijpelijk, dat speciaal bij deze handelaren-rechters integriteit en redelijk
denken van het grootste belang zijn. Vandaar dat zoveel betekenis
werd gehecht aan hun „braafheid, geregelde orde en goed overleg".
Het is zeer wel mogelijk, dat door de persoonlijke kwaliteiten van
president en leden er gezag van de rechtbank is uitgegaan. Het
aantal aan haar toevertrouwde zaken kan dienen als bewijs, ondanks
de reeds vermelde tekortkomingen en de langdurige diskussies over
de wenselijkheid van opheffing van het instituut, die reeds dateren
van het einde van de franse tijd.21β
Naast de rechtspraak, de eigenlijke taak van de handelsrechtbank,
wordt op last van hogerhand ook aantekening gehouden van het
aantal faillissementen, dat in het arrondissement wordt gepasseerd,
worden gegevens verzameld over aanzienlijke handelshuizen en der
gelijke. De gouverneur vraagt onder meer een rapport over de han
dels- en nijverheidspositie rond 1830 van de stad 's-Hertogenbosch.217
De rechtbank van koophandel kan beschouwd worden als de voor
loper van de kamer van koophandel en fabrieken, die enkele jaren
na opheffing van de rechtbank van koophandel in 's-Hcrtogenbosch
wordt opgericht.
F. van Lanschot wordt bij koninklijk besluit van 19 april 1841
benoemd tot lid van het bestuur van de bossche kamer van koop-
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handel en fabrieken, die op dezelfde datum werd opgericht. 218 Hij
verzoekt echter — gezien zijn hoge leeftijd — ontslag uit deze funktie,
dat hem op 17 juni 1841 eervol wordt verleend. In zijn plaats wordt
Theodorus van Rijckevorsel benoemd. 219 Franciscus wenst het aan
de jongere stadgenoten over te laten de oprichting der kamer te rechtvaardigen. Op 4 september 1845 wordt Augustinus van Lanschot tot
lid van de kamer benoemd. Hij neemt de plaats in van J. A. Spijers,
een van de mannen van het eerste uur, die eervol ontslag verkrijgt.
Ultimo december 1845 is hij aan de beurt van aftreden, waarna zijn
herbenoeming op 26 januari 1846 afkomt.
Op voordracht van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch benoemt de gouverneur der provincie bij besluit van 16 juni
van hetzelfde jaar hem tot Zetter voor de Directe Belastingen te
's-Hertogenbosch. Hij volgt hierbij Jonkheer J. F. Ridder de van der
Schueren op, die benoemd is tot lid van gedeputeerde staten. 220
Het kollege van zetters, waarvan Augustinus van Lanschot vele jaren
deel zal gaan uit maken, bestaat uit zes leden en regelt met medewerking van de directeur der directe belastingen — betreffende aanslagen in de grond-, personele en patentbelasting — de klassen en
rechten der belastingschuldigen en plaatst die in registers. 221 Het
kollege brengt de inhoud der registers over op jaarlijkse en kwartaalgewijze ingedeelde leggers van de kohieren. Uit de leggers worden
de kohieren opgemaakt, die naar de gouverneur worden gezonden. 222
De in Noord-Braband bestaande grieven, tijdens de status-quo
op de achtergrond geraakt, komen vanaf 1839 weer stevig in de
belangstelling. De katholieke oppositie, die de steun had verloren
van de belgische katholieken, komt tot samenwerking met de groepering der liberalen. De Noord-Brabander wijst voortdurend op de
achterstelling van de provincie en haar katholieke inwoners. De
grondwet van 1840, nodig door de afscheiding van België, bevat geen
tegemoetkoming. Na de troonafstand van Willem I in oktober 1840
koesteren de brabanders verwachtingen van de troonopvolger. Het
!18
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vrije noviciaat voor de kloostergemeenschappen komt zeer snel af.
Voorstellen tot herziening van de grondwet daarentegen niet. Uiteindelijk geeft Willem II in 1848, het jaar van de febmari-revolutie
in Frankrijk en de maart-revolutie in Duitsland, aan vooruitstrevende
liberalen, onder meer Thorbecke, opdracht met een rapport tot
grondwetsherziening te komen. De grondwet van 1848, afgekondigd
in november, bevat afschaffing van het placet, het recht tot vereniging en vergadering, vrijbeid van onderwijs en van organisatie voor
alle kerkgenootschappen. De uitwerking van de grondwet in organieke wetten zal in een volgend hoofdstuk ter sprake komen.223

§ 6. Analyse F. A. A. van Lanschot
Op het einde van het jaar 1846 werd het huis Van Lanschot van
overheidswege geëerd. Het geslacht was nu ruim een eeuw in 's-Hertogenbosch gevestigd, drie generaties verwierven er naam en aanzien
in zaken èn door de vervulling van bestuurlijke en sociale funkties.
De vierde generatie was doende om de tradities ten minste te kontinueren. Franciscus van Lanschot, de bejaarde senior van de familie,
werd op de verjaardag van koning Willem II bij koninklijk besluit
van 6 december 1846 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.224 In de pater familias werd het gehele geslacht
geëerd.
Enkele jaren later komt hij, in de ouderdom van ruim 82 jaar, op
21 februari 1851, te 's-Hertogenbosch te overlijden.225 De taken van
gemeenteraadslid en armverzorger, respectievelijk in 1811 en 1817
aanvaard, heeft hij tot aan zijn dood vervuld. Veranderingen in de
organisatie van de armenzorg en in de samenstelling van de gemeenteraad heeft hij niet meer beleefd. Op 1 mei 1851 werd hij als armverzorger opgevolgd door W. de Kort. De bij F. van Lanschot ten
г2г
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tijde van zijn overlijden in kas zijnde gelden worden op 22 mei
door De Kort overgenomen.226 Na de invoering van de armenwet
van 1854 worden de armverzorgers door de gemeenteraad ontslagen.
Voortaan wordt de openbare armenzorg door het kollege van regenten zelf uitgeoefend.227 Voorts komt het naar aanleiding van de wet
van 29 juni 1851 tot samenstelling van nieuwe gemeentebesturen,
ook te 's-Hertogenbosch, alwaar H.J. van Lanschot zijn vader als
raadslid zal gaan opvolgen.22e
Franciscus van Lanschot, door zijn tijdgenoten gewaardeerd en
onderscheiden, mag voor de 's-hertogenbossche tak van het geslacht
gelden als „le fondateur de la fortune" en de ware „pater familias".
Ter illustratie van het eerste moge onder meer dienen de vierde
plaats, die hij inneemt op de „Lijst der hoogst aangeslagenen in de
Rijks-Directe Belastingen in de Provincie Noord-Braband", die op
13 augustus 1850 is gepubliceerd. De opgave vermeldt de 132 hoogst
aangeslagenen van de provincie. Het inwonertal bedroeg 396.979.
Met de directe belastingen werden bedoeld de grond-, personele en
patentbelasting. F. van Lanschot komt voor in de vierde positie met
het totaal van ƒ 1.593,73.22e
Aangaande zijn privélevcn valt allereerst te vermelden, dat hij een
groot gezin heeft gesticht. Zijn vrouw schonk het leven aan negen
kinderen. Zij is op de leeftijd van 68 jaar overleden in 1839. Enkele
kinderen waren toen al getrouwd. Het was stil geworden in De Gulden Ketel. Maar de zoon Godefridus en de dochter Theodora waren
ongehuwd gebleven. Zij wijdden goede zorgen aan hun vader.230 Hij
overleeft — behalve zijn vrouw — drie zoons en een dochter, namelijk
Cornelis Antonius, overleden als juridisch kandidaat231 op 10 februari 1816 te Leiden,232 zijn jongste zoon Gerardus is hem in 1827
ontvallen.233 Theodorus Ludovicus is in 1841 te Antwerpen gestorя») A.G., nr. 493, f. 5.
e7
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ven 2 3 4 en in het jaar 1800 zijn oudste dochtertje.235 Zijn schoon
zoon T. J. Tilman, in 1833 gehuwd met dochter Catharina, ziet hij
in 1848 ten grave gedaald236 en bovendien enkele zussen en klein
kinderen. Het waren kinderen van Augustinus en Theodorus Ludovicus van Lanschot, overleden in de jaren veertig. Hij stelde hoge
prijs op harmonie tussen de familieleden, fungeerde als het middel
punt van de familie en was godvruchtig van natuur. Zijn gehele le
ven heeft hij een goede gezondheid genoten. 238
De tijdgenoten getuigen van zijn werkzaam leven. Algemeen werd
hem grote achting toegedragen. Niet enkel zijn werkzaamheid, maar
ook het oprecht en minzaam optreden en een voorbeeldige levens
wandel kenmerken de man. 2 3 e Hij had behoefte aan erkenning en
waardering en zij zijn hem niet onthouden. Sedert 1795 valt hem de
gelegenheid te beurt aan het openbare leven deel te nemen. Het was
een eervolle invitatie, dat hij voor de grote vergadering in 1814 werd
uitgenodigd. Tenslotte viel hem de benoeming tot ridder in de Orde
van de Nederlandsche Leeuw ten deel. Zijn verlangen naar zelf
ontplooiing is wellicht de drijfveer geworden tot een zekere ijdelheid,
ook wat het uiterlijk betreft. Meer dan zijn grootvader en zijn vader
kan deze Van Lanschot zijn talenten laten gelden. Hij is de eerste
's-hertogenbossche Van Lanschot, die aan zijn generatie in zaken en
in bestuurlijke funkties grote bekwaamheden heeft getoond.
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HOOFDSTUK IV

DE FIRMA F. VAN LANSCHOT Т О Т НЕТ MIDDEN DER
NEGENTIENDE EEUW: 1815-1850

§ 1. Scfoets van 's-Hertogenbosch als handelsstad van 1815-1851
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw, door Brugmans betiteld als de Nadagen van het Vroegkapitalisme, blijft in
Nederland de ekonomische en sociale omwenteling uit, die de in
dustriële revolutie in Engeland en op het vasteland van Europa, het
eerst in België, teweeg had gebracht. Enkele kapitalistische fenomenen waren hier te lande waar te nemen, maar het waren uitzonderingen, die de sociaal-ekonomische struktuur niet domineerden.
Grote bedrijven zijn er nog niet, de bezitters van financiële middelen
zijn beleggers, zelden ondernemers, het rationalistisch winststreven
is nog in wording en een bewust naar verbetering van haar positie
strevende arbeidersklasse ontbreekt. Typerend voor de passiviteit van
de ondernemer is het aandringen op protektie, zodra malaise kenbaar
wordt. Het herstel der onafhankelijkheid luidt na 1814 geen herstel
van de vroegere welvaart in. De tijd voor hollands stapelmarkt is
voorbij; de nijverheid van eigen bodem wordt gekonfronteerd met
goedkope produkten van engelse herkomst. Na de afscheiding van
België wordt evenzeer tevergeefs gehoopt op verbetering. De jaren
veertig zijn donkerder dan ooit door een diepe depressie, die het
ekonomische leven stagneert.1
De provincie Noord-Brabant vormt geen uitzondering op het landelijk beeld. Haar nijverheid, afhankelijk als zij blijkt te zijn van
het binnenlandse verbruik, ontvangt haar deel van de algehele malaise. Zij heft direkt na het herstel der onafhankelijkheid haar klaagzang aan. De opstand der zuidelijke provincies en hun vereniging in
*) I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht (Den Haag 1961), blz. 66-69
en 84 e.V.; L. G. J. Verbeme, NoorcL-Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870 (Nijmegen 1947), blz. 16 en 19.
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het koninkrijk België maken Noord-Brabant weer tot een grensgewest. Het verliest de centrale positie, ingenomen tijdens de periode
1815-1830. Noord-Brabant wordt zwaar geteisterd door de depressie
van de jaren veertig, die nog wordt verergerd door optredende aardappelziekte en slechte of geheel mislukte oogsten. 2 De hoofdstad
's-Hertogenbosch ziet zich gekonfronteerd met een verzwakking van
haar positie als handelscentrum en stapelplaats en wordt in ekonomisch opzicht overvleugeld door bijvoorbeeld Tilburg, waar — in
tegenstelling tot 's-Hertogenbosch — een arbeidsintensieve nijverheid
aanwezig is. 3 Op de ontwikkeling van 's-Hcrtogenbosch als handelsstad oefent met name verbetering van het verkecrsstelsel na 1815
invloed uit. De afscheiding van België blijft evenmin zonder gevolgen. De waterstaatkundige toestand rondom de stad en haar funktie
als vesting zijn van ouds bekende moeilijkheden, die ook in de
negentiende eeuw veel zorg baren.
In een vorig hoofdstuk is behandeld welk aandeel 's-Hertogenbosch als stapelplaats bezat in het handelsverkeer tussen de hollandse
havensteden en het europese achterland, met name Luik. Het
scheepvaartverkeer uit de hollandse havensteden werd omgezet in
verkeer per as naar het achterland en omgekeerd. 's-Hertogenbosch
groeit in de achttiende eeuw uit tot een belangrijk handelscentrum
en drukke stapelplaats op de handelsroute tussen Holland en het
europese achterland. 4 Op de centrale positie werd inbreuk gemaakt
door de verbetering van het wegennet tijdens de regering van Willem I. In 1816 werd een wegennet voor het gehele koninkrijk ontworpen, waarin ook Noord-Brabant een aandeel werd toegedacht. In
het jaar 1818 bereikte de weg 's-Hertogenbosch-Luik te langen leste
haar voltooiing. In 1822 werd begonnen met de aanleg van de weg
Tolen-Breda-Tilburg-Den Bosch-Grave-Nijmegen, die voltooid was in
1838. In het hieropvolgende jaar besluiten de provinciale staten van
Noord-Brabant tot aanleg van provinciale wegen en in 1854 beslaan
deze wegen een lengte van circa 400 km. Het eerste spoorwegplan
*) Verbeme, a.w., bh. 15 en 70-72.
s
) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en L. P. L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de
drempel van een nieuwe tijd; as-pekten van het economisch en sociaal leven na
1850 (Tilburg I960), blz. 12.
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dateert uit het jaar 1843. Het beoogde de aanleg van de lijn 's-Hertogenbosch-Tilburg-Breda-Antwerpen, maar tot uitvoering is het niet
gekomen. In de tweede helft van de negentiende eeuw komen ech
ter diverse spoorwegverbindingen tot stand. 5 Daarenboven zijn er
verscheidene kanalen gegraven, die grote betekenis zouden krijgen.
Oostelijk Noord-Brabant wordt ontsloten door de Zuid-Willemsvaart.
In juni 1825 werd het gedeelte 's-Hertogenbosch-Helmond openge
steld en in augustus 1826 kon het eerste schip van 's-Hertogenbosch
varen naar Maastricht.β In 1846 is het Eindhovens kanaal geopend.7
De verbetering van het verkeersstelsel heeft een ongunstige uit
werking gehad op de positie van 's-Hertogenbosch als stapelmarkt.
De „Staat van den Handel zoo als die was op het einde van het jaar
1830 binnen de Gemeente 's-Hertogenbosch", een geschrift uit 1833
van J. Diepen, president aan de rechtbank van koophandel, konstateert dat een aanmerkelijke vermindering van de 's-hertogenbossche
handel valt te noteren. Over de handel in koloniale waren merkt
het rapport op, dat na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart steden
als Luik, Maastricht, Weert en andere in de gelegenheid zijn geko
men rechtstreekse handelskontakten te onderhouden met de hollandse havensteden. Hun eigen produkten worden aangeboden in
ruil voor koloniale waren. Maar ook de plaatsen in de Meierij voor
zover ze gelegen waren in de nabijheid van de Zuid-Willemsvaart
zochten de direkte relatie, met voorbijgaan van 's-Hertogenbosch.
Het gevolg is geweest, dat de afzet van de 's-hertogenbossche handel
zich noodgedwongen dient te beperken tot de kleinere, afgelegen
plaatsen van de Meierij.8
De opstand van de zuidelijke provincies in 1830 en de oorlogs
handelingen, die er uit voortkwamen, deden de handel van 's-Her
togenbosch evenmin goed. Op 2 november 1830 wordt de vesting
's-Hertogenbosch in staat van beleg verklaard. De omgeving van de
stad wordt geïnundeerd.β Door de oorlogshandelingen worden han
delskontakten verbroken, hetgeen nadeel veroorzaakte onder meer
•) Verbeme, a.-w., blz. 56-65.
·) H. F. J. Smeets, Bestuur en Administratie der Provincie Noord-Brahant, dl. I
(Den Bosch z.j.), blz. 167-169; H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogen
bosch, dl. II (Amsterdam 1935-1938), blz. 25 en 26.
') Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 105.
β) R.A.B., R.V.K., nr. 2.
·) Van Velthoven, a.w., dl. Π, blz. 74.
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voor de handel in koloniale waren uit 's-Hertogenbosch naar de opstandige gebieden. De toevoer naar 's-Hertogenbosch uit het zuiden van
steenkolen, kalk en bouwmaterialen ondervond eveneens een gevoelige
achteruitgang. Vóór het jaar 1830 vond in ruime mate en tegen aantrekkelijke prijzen aanvoer van deze goederen plaats. Hieraan is
spoedig een einde gekomen, zoals blijkt uit de reeds geciteerde staat
van 1833. De omzet van sterke dranken steeg daarentegen na 1830
aanzienlijk, als gevolg van de in Noord-Brabant gelegerde troepen
gedurende de status-quo.10 De inundatie bleef gedurende al deze jaren rondom 's-Hertogenbosch gehandhaafd. Verzoeken om opheffing werden afgewezen als onverenigbaar met de nationale veiligheid. Enkele dagen voor de sluiting van het Eindverdrag (19 april
1839) wordt eindelijk de inundatie opgeheven.11
De moeilijkheden rond de afscheiding van België dringt het in
1829 door Eindhoven geponeerde plan tot aanleg van een verbindingskanaal naar de Zuid-Willemsvaart op de achtergrond. Nadat de
status-quo beëindigd was, bracht de stad het plan nog in 1839 opnieuw naar voren. Helmond wenste haar positie als voorhaven en
stapelplaats voor Eindhoven te behouden en was tegen het eindhovense plan. Als alternatief stelt zij de aanleg voor van een straatweg
van Helmond naar Eindhoven. 's-Hertogenbosch wenst noch het
kanaal noch de straatweg. Hier is men beducht voor de konkurrentie.
De handel van Eindhoven is, na die van 's-Hertogenbosch, de belangrijkste van alle steden in Noord-Brabant. Het stadsbestuur
vreest, dat het Eindhovens kanaal de inkomsten uit het verkeer over
de straatweg naar Eindhoven zal doen teruglopen. Ook vrezen de
stadsbestuurders dat de handel in koloniale waren van 's-Hertogenbosch met het Kempenland afbreuk zou ondervinden. Ondanks het
's-hertogenbossche en helmondse verzet en ondanks onder meer financiële problemen, komt het Eindhovens kanaal tot stand en wordt
in 1846 in gebruik genomen.12
De denkbeelden van handeldrijvend Den Bosch blijken duidelijk
uit het standpunt dat men aanneemt inzake het Eindhovens kanaal.
") R.A.B., R.V.K., nr. 2.
") Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 74; A.F.L., Stukken betr. F. A. A. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 С
») Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 100-105.
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Een adres aan koning Willem II in mei 1845 typeert de bezorgd
heid van het stadsbestuur. De situatie van de stad wordt onrust
barend genoemd, als gevolg van haar achteruitgang als stapelplaats
en handelscentrum, het natuurlijke gevolg van de betere bereik
baarheid van het achterland. In het adres verzoekt 's-Hertogenbosch
dat de stad zal delen in concessies tot aanleg van spoorwegen. Het
stadsbestuur vreest terecht voor een spoorwegpolitiek, die de stad
zou isoleren. 1 3 De status van vestingstad werd echter als een belet
sel gezien tegen spoorwegverbindingen. Dit blijkt uit de gang van
zaken met het eerste spoorwegplan voor Noord-Brabant, dat dateert
van 1843 en de verbinding 's-Hertogenbosch-Tilburg-Breda-Antwerpen wil. Dit plan komt niet in uitvoering, omdat het onverenig
baar wordt geacht met het belang van 's-land verdediging. Het
zelfde belang, dat de regionen rondom 's-Hertogenbosch van 1830
tot 1839 onder water had gehouden. 1 4
Bij de beschouwing van de positie van 's-Hertogenbosch als han
delsstad mag een aantekening aangaande de waterstaatkundige toe
stand niet ontbreken. Gedurende de eerste helft van de negentiende
eeuw is herhaaldelijk sprake van dijkdoorbraken in het noordelijke
deel der Meierij en van wateroverlast in de stad 's-Hertogenbosch.
Vrijwel iedere winter staat de stad onder water, met uitzondering
van de Markt en enkele straten, die er op uitkomen. Het heeft nog
lang geduurd voor er iets gedaan werd. Eerst moesten nog de waterrampen komen van de periode 1860-1880 voor er afdoende verbete
15
ring werd bereikt.
Tot slot van de paragraaf dient melding gemaakt van de oprich
ting van de kamer van koophandel en fabrieken. Zoals reeds in het
voorgaande ter sprake is gekomen, verscheen in 1833 een geschrift
onder de titel „Staat van den handel te 's-Hertogenbosch". De
gouverneur van de provincie Noord-Brabant richtte zich bij missive
van 26 februari 1833 tot het kollege van burgemeester en wethou
ders van 's-Hertogenbosch, waarbij hij inlichtingen vroeg over de
toestand van handel en nijverheid zoals hij was geweest tegen het
«) a.w., bh. 108.
u

) Verbeme, a.w., blz. 65.
") Van Veltboven, a.w., dl. Π, blz. 130 e.v.
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einde van 1830. Het kollege op zijn beurt wendde zich tot J. Diepen, president van de rechtbank van koophandel van 's-Hertogenbosch. In de brief heet het: „Daar binnen deze Stad geen Kamer
van Koophandel bestaat, hebben wij gemeend dat UEDG, als
voorzitter der Regtbank van Koophandel, het beste in staat zoude
zijn, om aan het verlangen bij des Gouverneurs missive uitgedrukt,
te kunnen voldoen".19 Op 13 april 1833 is Diepen met zijn antwoord gereed. Wegens het ontbreken van een kamer van koophandel kan informatie over de ekonomische toestand van de stad
alleen door de rechtbank worden verstrekt. De rechtbank hield onder meer aantekening van faillissementen in haar arrondissement.
Zij stelt voorts lijsten samen „der notabelste kooplieden van het
Arrondissement 's-Hertogenbosch, en in het bijzonder, van de
oudste huizen van negotie, die door braafheid, geregelde orde en goed
overleg, de meeste aanprijzing verdienen". Uit de namen die op deze
lijsten voorkomen, worden leden van de rechtbank gekozen ter vervulling van vakatures. Onder hen wordt F. van Lanschot genoemd.17
Wanneer het per 1 oktober 1838 komt tot landelijke opheffing
van de fungerende rechtbanken van koophandel,18 zit 's-Hertogenbosch zonder rechtbank van koophandel, maar ontbeert het eveneens
een kamer van koophandel en fabrieken. De provincie Noord-Brabant in haar geheel deelt dit lot met Gelderland, Utrecht, Friesland,
Overijssel en Drente. Voor Noord-Brabant wordt het eerst in de
leemte voorzien.19 In totaal 117 bossche kooplieden, fabrikanten en
trafikanten richten zich bij verzoekschrift van 19 september 1839
tot de koning waarbij zij vergunning vragen tot oprichting van een
kamer van koophandel en fabrieken te mogen overgaan. De eerste
elf ondertekenaars waren tot de opheffing lid geweest van het bestuur van de rechtbank van koophandel.20 De voorrang van de elf
is klaarblijkelijk geen toeval geweest, maar een aanwijzing, dat de
") R.A.B., R.V.K., nr. 2.
") t.a.p., nr. 1 en 2.
le
) W. F. H. Oldewelt, Inventaris der zogenaamde nieuwe rechterlijke archieven,
berustend in 's-Rijksarchiefdepot in NoordrBrabant te 's-Hertogenbosch, 1811-1838
(Den Haag 1925), Inleiding, bk. 3 (13).
") A.R.A., Kabinet des Konings, nr. 27.
"O A.R.A., Binnenlandse Zaleen, Nationale Nijverheid. Negende afdeling, inv.nr.
493.
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voormalige rechters voortrekkers zijn geweest om 's-Hertogenbosch
een kamer van koophandel en fabrieken te bezorgen. Het is niet na
te gaan in hoeverre de gedachte bij de ondertekenaars heeft geleefd
in enigerlei vorm de voormalige rechtbank en de samenstelling van
het bestuur in een nieuw op te richten kamer van koophandel te kontinueren. Evenmin is na te gaan in welke mate het verzet tegen de
oprichting van een kamer van koophandel werd ingegeven door afkeer van eventuele kontinuïteit van oude bevoegdheden of terugkeer van vroegere bestuurders.
Op 7 oktober 1839 doet de gouverneur der provincie Noord-Brabant aan burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch een
schrijven toekomen, waarin hij melding maakt van het hierboven
bedoelde verzoekschrift. Hij wijst er met nadruk op, dat de kamers
van koophandel geen administratief gezag, van welke aard ook, uitoefenen. Evenmin zal een op te richten plaatselijke kamer van koophandel kunnen voorzien in het gemis van een rechtbank van koophandel, omdat de kamers van koophandel niet mogen optreden als
„scheids- of raadsmannen tusschen kooplieden".21 De gouverneur
wacht dat advies af van de stedelijke raad inzake het verzoekschrift.
De raad geeft op 15 oktober het onderzoek van het verzoekschrift in
handen van de stedelijke commissie van financiën.22 In de raadsvergadering van 17 januari 1840 wordt rapport uitgebracht. De commissie adviseert het verzoek tot oprichting van een kamer van koophandel en fabrieken te ondersteunen en stelt voor ter bestrijding van
kosten jaarlijks een post van ten hoogste ƒ 500,- op te nemen in
de stedelijke begroting. Het koninklijk besluit van 10 juli 1828 had
het mogelijk gemaakt bij te dragen tot de financiering der kamers
van koophandel, door een jaarlijkse subsidie toe te kennen ten laste
van de gemeentebegroting. De meerderheid van de stedelijke raad
kon zich echter niet verenigen met de aanbeveling van de stedelijke
commissie van financiën en kwam tot het besluit „uit hoofde de
Leden omtrent het al of niet noodzakelijke dier inrigting en de
Kosten daaraan verbonden, in denkwijze verschilden, daartegen te
adviseren".2S
«) G.A.H., Bijlagen, vierde kwartaal 1839.
я) G.A.H., Notulen 1839-1841, f. 82 verso.
*») t.a.p., f. 89 verso, 90 en 90 verso.
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De standpunten van de aanwezige raadsleden Jos de Wijs, J.B.
van den Dries en dr. A. Bolsius kunnen bekend worden verondersteld. Zij behoorden tot de ondertekenaars van het verzoekschrift.24
Over de mening van het raadslid F. A. A. van Lanschot valt niets met
zekerheid te zeggen. Zijn handtekening had ontbroken op het verzoekschrift en dit geeft te denken. Het lijkt erop, dat hij zijn firma
ruimschoots in staat achtte zelf haar konnekties te onderhouden en
haar belangen te behartigen en dat hij daarom geen behoefte heeft
gehad aan een kamer van koophandel. De raadsvergadering, die werd
bijgewoond door 14 leden, achtte in meerderheid de kosten, geraamd
op maximaal ƒ 500,- per jaar, te bezwaarlijk.25 In februari kwam de
koninklijke beschikking af, waarin te lezen stond, dat — na gedaan
onderzoek — gebleken was, dat afwijzend moest worden beschikt op
het verzoek tot oprichting van een kamer van koophandel en fabrieken te 's-Hertogenbosch.2e Op 6 maart hieropvolgend nam de raad
de beschikking voor kennisgeving aan en besloot de belanghebbenden in te lichten.27
De groep van 117 requestranten achtten het laatste woord echter
nog niet gesproken en richtten op 11 februari 1841 een tweede verzoekschrift tot de koning. Het negatieve advies, dat door de raad van
's-Hertogenbosch op het eerste verzoekschrift was uitgebracht, wordt
scherp veroordeeld. Het argument, dat de kosten aan een kamer
van koophandel en fabrieken verbonden, de stedelijke financiën te
zeer zouden belasten, wordt onhoudbaar geacht, mede op grond van
het koninklijk besluit van 10 juli 1828. De ondertekenaars van het
verzoekschrift blijven een kamer van koophandel voor 's-Hertogenbosch: „Zoo al niet onmisbaar dan toch hoog nuttig" achten in het
algemeen belang. Zij verwijzen hierbij naar grotere steden, maar
ook naar kleinere plaatsen als Roermond en Venlo, waar kamers zijn
gevestigd. Indien het onverhoopt nodig zou blijken, bieden zij aan
desnoods in onderling overleg de kosten van de kamer voor hun
rekening te nemen.28
**)
»)
**)
")
!e
)

A.R. Α., Binnenlandse Zaken, Nationale Nijverheid. Negende afdeling, inv.nt. 493.
G.A.H., Notulen 1839-1841, f. 89 verso, 9 0 en 90 verso.
G.A.H., Bijlagen notulen gemeenteraad, eerste kwartaal 1840.
G.A.H., Notulen 1839-1841, f. 108 verso.
A.R.A., Binnenlandse Zaken, Nationale Nijverheid. Negende afdeling, inv.nr. 493.
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Het tweede verzoekschrift wordt bij schrijven van 25 februari
door de gouverneur van Noord-Brabant ter kennis gebracht van burgemeester en wethouders, waarna de raad in zijn vergadering van 12
maart wederom het besluit neemt de commissie van financiën rapport te laten uitbrengen.29 Reeds op 17 maart wordt de nota aangeboden aan de raad. Het advies luidt, dat de oprichting van een kamer
van koophandel medewerking verdient. Er wordt het voorstel aan
toegevoegd, dat in het stadhuis een geschikt lokaal ter beschikking
zal worden gesteld. In tegenstelling tot het voorafgaande jaar onthoudt de commissie van financiën zich van een aanbeveling inzake
de hoogte van een op de stedelijke begroting te reserveren som. De
raad besluit zich met dit advies te verenigen. Voor schrijfbehoeften
en kleine uitgave wordt een bedrag van ƒ 50,- gereserveerd ten laste
van de begroting. De raadsvergadering, die de zaak aldus afwerkt,
wordt bijgewoond door dertien leden, onder meer wederom dr. A.
Bolsius, J.B. van den Dries en Jos de Wijs als de bekende voorstemmers. T. A. A. van Rijckevorsel, H. de Jong en G. van der Horst zijn
figuren, die de eerste keer hadden ontbroken. Het is mogelijk, dat
hun stem de doorslag heeft gegeven.30
De minister van binnenlandse zaken maakt op 17 april 1841 in
een missive aan de koning melding van het raadsbesluit en beveelt
inwilliging van het verzoek aan. Dit, in het belang van handel en
nijverheid, niet alleen van 's-Hertogenbosch, maar van geheel NoordBrabant. Een stad of provincie, niet genegen zijnde een kamer van
koophandel en fabrieken op te richten, heeft het — aldus de minister — aan zich zelf te wijten, als aan haar belangen — bij gemis
van bevoegde vertegenwoordigers — niet in voldoende mate wordt
tegemoet gekomen in tegenstelling tot die gebieden, waar de kamer
van koophandel wel als spreekbuis fungeert. De minister geeft tevens
in overweging het voorstel van de requestranten desnoods zelf in de
kosten te voorzien, af te wijzen. Hier zitten te veel haken en ogen
aan vast, terwijl bovendien het stedelijk bestuur van 's-Hertogenbosch inmiddels heeft ingebonden.
De gouverneur van Noord-Brabant heeft aan de minister in
overweging gegeven het bestuur van de kamer uit negen leden te
«·) G.A.H., Notulen 1839-1841, f. 235, 236 verso.
»·) t.a.p., f. 241 verso, 242.
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doen bestaan en een voordracht uitgebracht aan negen drietallen, van
wie telkens de eerstgenoemde van elk drietal het meest voor benoe
ming in aanmerking komt. De minister adviseert de volgende perso
nen te benoemen: J. Diepen Sr., F. van Lanschot, mr. B. Hartogensis, J.H. Mahie, J.A. Spijers, W.Ch. Sterk, H.W. Bosch, A.
Suijs en H. T. J. van der Ven. S1 Onder hen bevinden zich drie on
dertekenaars der twee verzoekschriften, namelijk J. Diepen Sr., mr.
B. Hartogensis en J. H. Mahie. 8 2 De gouverneur stelt weliswaar J.
Diepen Sr. voor als voorzitter, maar reeds jaren geleden is bij konink
lijk besluit bepaald, dat de kamers van koophandel en fabrieken ieder
jaar zelf hun voorzitter en vice-voorzitter kiezen. ss
Bij besluit van 19 april 1841, nummer 103, konkludeert de koning
tot de oprichting van een kamer van koophandel en fabrieken te
's-Hertogenbosch en benoemt de door zijn minister voorgedragen
personen tot leden van de kamer.34 Op vrijdag 14 mei 1841 vindt de
installatie van het bestuur plaats. 35 Intussen heeft F. van Lanschot
bij schrijven van 5 mei 1841 zich tot de koning gewend. Hij refe
reert aan zijn benoeming bij het besluit van 19 april en laat er dan
op volgen, dat hij „hoe gevoelig ook aan de onderscheiding, uit
hoofde zijner ver gevorderde jaren, zich niet meer in staat bevindt,
om die betrekking op zich te nemen". Derhalve doet hij de koning
het verzoek zijn ontslag te willen aanvaarden.se Zijne majesteit ver
leent hem op 17 juni 1841 het eervol ontslag en benoemt als opvol
37
ger Theodorus van Rijckevorsel.
§ 2.

De goederenhandel der firma F. van Lanschot
van I8I5 tot I85I

Nadat Godefridus van Lanschot de goederenhandel, die zijn vader
was begonnen, had uitgebreid, weet zijn zoon Franciscus de bloei van
S1

) A.R.A., Kabinet des Konings, nr. 27.
) A.R.A., Binnenlandse Zaleen, Nationale Nijverheid. Negende afdeling, inv.nr. 493.
м
) A.R.A., Kabinet des Konings, nr. 27.
M
) t.a.p.; A.F.L., Stubken bett. F. A. A. van Lanschot 1789-1852, nr. 17 C.
»5) t.a.p.
M
) A.R.A. Kabinet des Konings, nr. 40; A.F.L., Stukken betr. F. A. A. van Lan
schot 1789-1852, nr. 17 С
" ) A.F.L., Stukken betr. F. A. A. van Lanschot 1803-1844, nr. 17.
я
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de onderneming hoger op te voeren. In de jaren twintig der negen
tiende eeuw krijgt het bedrijf met een teruggang te kampen, die niet
te stuiten is. Tegelijkertijd ontwikkelen zich kassier- en bankzaken
tot zelfstandige onderdelen van het bedrijf. De tegenstelling tussen
de beide takken van de onderneming is het hoofdmotief van de ver
dere lotgevallen van de firma. Krimpt de goederenhandel in, omdat
de aandacht van Franciscus van Lanschot zich meer op de kassieren bankzaken richt, of richt Franciscus zijn aandacht op de kassieren bankzaken, omdat de goederenhandel terugloopt? Als dit zo was,
waarom is dan het besluit uitgebleven de goederenhandel of te
stoten?
In bewaard gebleven acten van patent wordt F. van Lanschot tot
1838 geregistreerd als „Winkelier in waren van de eerste en tweede
soort". ss Tot waren van de eerste soort worden gerekend tabak,
snuif, alle waren van vreemde oorsprong en de uit de koloniale ge
bieden afkomstige produkten. Alle niet tot de eerste soort behorende
waren worden tot het tweede soort gerekend. Als winkeliers be
schouwt men degenen, die „hunne waren bij het stuk, de el, het
pond of bij andere kleine maten, aan bijzondere personen, uit hun
huizen of winkels, verkoopen". Als maatstaf voor de patentbelasting
wordt de omzet (het debiet) genomen tijdens het voorafgaande jaar;
het debiet der waren van de eerste soort zal met de helft worden
se
verhoogd.
De winkeliers zijn in de Acten van Patent in 17 klassen onderge
bracht:
Debiet van /125.000,- of meer
ƒJ 100.000,,
,,
lUU.UUU,- tot beneden ƒ 125.000,/100.000,,
„ f 75.000,,
„ ƒ 55.000,ƒ 75.000,„ ƒ 40.000,ƒ 55.000,„ ƒ 30.000,f 40.000,„ ƒ 23.000,ƒ 30.000,„ ƒ 18.000,ƒ 23.000,en vervolgens aflopend
„
ƒ 1.000,- in de

Eerste
Klasse
Tweede
„
Derde
Vierde
Vijfde
Zesde
Zevende
Achtste
„
Zeventiende
„
.<·

*·) H.A.F.V.L., Akten van Patent ten name van F. Α. Α., А. С. en Godefridus
van Lanschot 1806-1856, nr. 20.
'*) J. P. Ciriaci, Volledig Zamenstel Her wettelijke verordeningen op het Regt van
Patent (Den Haag 1843), Ьк. 158-160.
40
) Ciriad, a.w., bìz. 163.
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De jaarlijkse omzet van F. van Lanschot in de kleinhandel volgens
de bewaard gebleven patenten is als volgt:
1816
1817
1818
1819

ƒ40.000,ƒ38.000,-

1820
1821-1832
1833-1837

ƒ29.000,ƒ20.500,ƒ21.000,-

ƒ34.000,-

De kleinhandel van de firma F. van Lanschot is voor het merendeel
der jaren tot de achtste klasse te rekenen. Ingaande 1838 vervalt de
vermelding van winkelier op de ten name van F. van Lanschot uitgeschreven en bewaard gebleven acten van patent.
In alle acten van patent, zoals ze zijn uitgeschreven tot 1851, is
hij bovendien geboekt als koopman en gerangschikt onder de kooplieden, reders en makelaars die binnenlandse handel in het groot
drijven, onverschillig of de goederen waarin zij handelen van binnenof buitenlandse oorsprong zijn. De winkeliers die tevens aan wederverkopers goederen aanbieden, winkeliers, kooplieden of kramers,
zijn verplicht hierover nog een afzonderlijk recht te betalen.41 Tenslotte verdient het feit nog de aandacht, dat F. van Lanschot in de
bewaard gebleven acten van patent over de jaren 1824-1831 wordt
vermeld als tabakshandelaar.42
Een krachtig herstel kenmerkt de handelszaken der firma F. van
Lanschot na de franse tijd. De debiteurenpositie van jaarlijks de ultimo december levert er de bewijzen van.
1813
1814
1815
1816

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

107.190= 6 = 1 4
105.860= 9 = 8
122.942=14=14
139.925 = 1 3 = 4

1818 ƒ 195.739= 8 = 0
1819 ƒ208.403 = 1 2 = 8
1821 ƒ 198.226 = 1 3 = 6 «

•") a.w., blz. 218, 225 en 226. Tabel 14, nr. 5: Zoodanige kooplieden, als welke
de voorwerpen van hunnen handel niet onmiddellijk van buiten 's lands of de
koloniën ontvangen of derwaarts verzenden, maar daarin hier te lande, in het
groot handelen, hetzij zij die voorwerpen in de fust of emhallagie, waarin dezelve
het eerst in den handel gebragt worden, of ook anderzins, bij groóte partijen inof verkoopen
Klasse 2 tot 6.
и

) H.A.F.V.L., Akten van Patent ten name van F. Α. Α., А. С. en Godefridus
van Lanschot 1806-1856, nr. 20.
^ ) H.A.F.V.L., Debiteuren klein- en groothandel F. van Lanschot 1803-1821, nr.
13.
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Maar het herstel is niet duurzaam geweest. Het jaar 1817 was een
hoogtepunt in de reeks van inkopen op jaarbasis, uitgedrukt in geld.
Dit record is niet meer geëvenaard. Daarna valt bij de meerjaarlijkse
totalen een ononderbroken vermindering te konstateren.
1817
1818
1819
1820-1825
1825-1830
1830-1835
1835-1840
1840-1845
1845-1850
1850

ƒ 549.039,ƒ 432.700,ƒ 495.546,ƒ1.906.174,ƒ1.399.081,ƒ1.139.294,ƒ1.085.170,ƒ 552.566,ƒ 516.320,ƒ
90.500,-

1820-1830

ƒ3.305.255,-

1830-1840

ƒ2.224.464,-

1840-1850

ƒ1.068.886,-

Dit overzicht van de meerjaarlijkse inkooptotalen als bron van informatie over het beloop der handelszaken is verkozen boven de
verkoopcijfers van groothandel en kleinhandel en verder boven de
debiteurenposities ultimo december van ieder jaar, omdat alleen van
de inkooptotalen over de periode tot 1851 een komplete reeks gerekonstrueerd kan worden. Het „Groot Schuit Boek" over het tijdvak
1825 tot 1838 is het laatst bewaard gebleven boek in de serie. Het
„Klein Schuit Boek" van 1838 tot 1844 sluit de kleinhandel af.44
Boeken van later datum zijn niet in het bedrij fsarchief bewaard gebleven. Ze hebben echter wel bestaan en zijn ook in gebruik geweest
tot de jaren tachtig.45 Het „Overzicht van de inkopen op veilingen"
(1805-1880)4e stelt ons daarentegen in staat een betrouwbare reeks
inkooptotalen te geven, ondanks leemten in het „Ontfang Boek"
over de jaren sedert 1826, te weten de jaren 1826-1829, 1832-1840
en 1849-1851.47 De inkooptotalen worden opgegeven als „benaderend". Ze zijn dus niet geheel exakt, hetgeen echter aan de betekenis
van de kontinuïteit van de serie geen noemenswaardige afbreuk doet.
«) H.A.F.V.L., G.S.B. 1825-1838, nr. 92 (152) en K.S.B. 1838-1844, nr. 103
(163).
«) A.F.L., R.B. A.C. van Lanschot, A, nr. 155.
«*) H.A.F.V.L., Overzicht van de inkopen op veilingen 1805-1880, nr. 128 (168).
«) H.A.F.V.L., O.B. 1823-1826, 1829-1832, 1840-1849, nrs. 125 (185)-127 (187).
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Behalve 1817 verdient nog een ander jaar afzonderlijke aandacht
temidden van de vijf- en tienjaarlijkse totalen. De inkoop van 1829
overtreft ruimschoots die van de vijf voorafgaande jaren.48 De verhoogde inkoop kan wellicht verklaard worden, als zou blijken, dat F.
van Lanschot de belgische opstand heeft zien aankomen. Indien dit
vermoeden juist is, zou Van Lanschot verder vooruitgezien hebben
dan in 's-Hertogenbosch en elders in Brabant de gewoonte was. De
overheersende indruk die de vijf- en tienjaarlijkse cijferreeksen maken, is dat de goederenhandel voortdurend is teruggelopen. De afbrokkeling heeft ons inziens te maken gehad met de verminderde
betekenis van 's-Hertogenbosch als handelsstad en in het bijzonder
als centrum van handel in koloniale produkten gedurende de eerste
helft van de negentiende eeuw. Sinds de jaren twintig heeft zich
dit proces regelmatig voortgezet. De nieuwe verkeersmogelijkheden,
de opstand der zuidelijke provincies, de oorlogshandelingen, de
status-quo en de afscheiding van België hebben toestanden en uiteindelijke nieuwe verhoudingen geschapen, die de op Luik en overige belgische gebieden georiënteerde handel van 's-Hertogenbosch
grotelijks afbreuk hebben gedaan.49
Dat firmant Van Lanschot een principële beslissing zou hebben
genomen meer aandacht te gaan schenken aan de kassier- en bankzaken, komt als verklaring van de inkrimping nauwelijks of niet in
aanmerking. De indruk wordt versterkt door het feit, dat hij er niet
toe kan besluiten de slecht florerende goederenhandel af te stoten.
Wij zullen nu proberen enkele overwegingen aan te voeren, die
mogelijk een rol hebben gespeeld bij het aanhouden van de goederenhandel. Het ontbreken van informatie uit de bronnen maakt het
noodzakelijk de verschillende mogelijkheden op te sommen zonder
aan de ene overweging meer nadruk te geven dan aan de andere.
F. van Lanschot laat duidelijk merken, dat hij de positie van ieder
van zijn drie zoons, die hem in diens firma behulpzaam zijn, duide«) 1824 F. 241.000,1827 F. 276.139,1825 F. 286.467,1828 F. 266.534,1826 F. 255.341,1829 F. 314.600,*») Van Velthoven, o.w., dl. II, blz. 190-191; Van Velthoven, Noord-Brabant op
weg naar groei en welvaart, 1850-1920 (Tilburg 1963), blz. 31-33; Van den Eerenbeemt en Pirenne, a.w., blz. 12.
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lijk afgebakend wil zien. Godelridus, de oudste van de drie, is gedurende een aantal jaren — in ieder geval van 1810-1814 — werkzaam
geweest bij een rotterdams handelshuis.50 Daarna is hij als prokuratiehouder toegetreden tot de firma F. van Lanschot. Het oudst bewaard gebleven dokument, dat hierover uitsluitsel geeft, dateert van
januari 1817.51 Een acte van patent is bewaard gebleven — gedateerd
13 augustus 1829 —, waarbij het stedelijke bestuur van 's-Hertogenbosch aan G. van Lanschot patent verstrekt als „Zaakwaarnemer,
beneden de drie honderd guldens rendement".52 Onder tabel nummer 11 der toenmalige patent-wet vielen „Beheerders, opzigters,
boekhouders, zaakwaarnemers, kommiesen, klerken, enz." Het patentrecht werd berekend naar de beloning, door de betrokkenen in
het voorafgaande jaar genoten. Tot de eerste klasse werden gerekend
de salariëringen van ƒ 16.000,- en hoger, vervolgens afdalend tot de
16e klasse: ƒ300,- tot beneden ƒ400,- en als laatste de 17de klasse
beneden ƒ 300,-.5S Het staat niet vast wanneer Augustinus Cornells
en Theodorus Ludovicus in de firma zijn opgenomen. Eerstgenoemde in ieder geval sedert de jaren twintig54 en hoogstwaarschijnlijk
direkt na de behouden terugkeer uit zijn garde-d'honneur-avontuur.
Hij lijkt de meest intelligente kracht in de firma te zijn geweest,
Godefridus heeft de beste lichamelijke konditie gehad. 5б Augustinus
heeft zijn gehele leven last gehouden van ademhalingsmoeilijk
heden. 5β Dit is eventueel de aanleiding geworden, dat Godefridus,
die ouder was, de talrijke reizen heeft gemaakt om de wijd verspreid
wonende clientèle te bezoeken.57
Natuurlijk is F. van Lanschot zich zijn verantwoording bewust ten
aanzien van zijn zoons. Daarom stelt hij in het jaar 1835 zijn testament vast. Wij citeren hieruit: „De Handel in Koffy/thee als ook de
и

) G.A.H., Ing. St. 1810; 15 Bloeimaand, nr. 3; Ing. St. 1813; tweede kwartaal.
" ) H.A.F.V.L., Debiteuren klein- en groothandel F. van Lanschot 1803-1821,
nr. 13.
и
) H.A.F.V.L., Akten van Patent ten name van F. Α. Α., А. С. en Godefridus van
Lanschot 1806-1856, nr. 20.
« ) Ciriaci, a.w., blz. 198-202.
M) H.A.F.V.L., K.K.B., nrs. 249 en 250.
«•) Doc.Zw., Portefeuille G. van Lanschot 1793-1886 en A . C . van Lanschot 17941874.
" ) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
" ) Doc.Zw., Portefeuille G. van Lanschot 1793-1886.
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wissel Handel verblijven uijtsluijtend aan mijne twee oudste zoonen
Godefridus/Augustinus Cornells voorbehouden, wordende bij deeze
aan hun de Lekwidatie der tinna van F. van Lanschot speciaal opge
dragen". Alle koopmansgoederen, ten tijde van het overlijden van
F. A. A. van Lanschot in de boedel aanwezig, zullen door deze twee
zoons worden overgenomen tegen prijscourant of inkoopsprijs of
volgens eventuele taxatie door twee onpartijdige taxateurs. De boekschulden, lopende wissels en acceptaties worden overgenomen door
zijn twee oudste zoons, mits behorende tot de twee handelstakken.
„Indien mijn twee zoonen zig niet mogten verstaan om den Kruydeniers/wissel handel gemeenschappelijk te dryven, dan zullen zij zig
omtrent de verdeeling ot overneming dier beyde Handelstakken in
der minnen kunnen verstaan onder deze uytdrukkelijke bepalinge
echter, dat myn zoon Godetridus altyd den voorkeur zal hebben op
den Kmydeniers en myn zoon August op den wissel Handel". Alleen
en uitsluitend aan zijn zoon Theodorus Ludovicus moet de tabakshandel blijven; de aanwezige tabak zal hij tegen prijscourant of taxatie
mogen overnemen. Б в F. van Lanschot had kennelijk niet alleen een
scherp inzicht in de gevarieerde begaafdheid van zijn zoons, maar
ook wenste hij ze alle drie uitdrukkelijk de gelegenheid te geven
zich binnen de firma op afzonderlijke duidelijk afgebakende terrei
nen te bewegen. Hieruit volgde, dat het noodzakelijk was de goede
renhandel aan te houden.
Een veronderstelling van geheel andere aard is, dat F. van Lan
schot een romantiserend gevoel heeft gehad voor de traditie van de
familie en van de firma en dat hij zich hierdoor ervan heeft laten
terughouden de goederenhandel op te heffen. Een derde faktor in
het komplex van overwegingen kan van zakelijk-praktische aard zijn
geweest. F. van Lanschot leefde in een voor 's-Hertogenbosch en
haar inwoners moeilijke periode. Het belang van de stad als stapel
plaats en handelscentrum bewoog zich in dalende lijn. Men beklaag
de zich hierover, maar hoopte toch op kentering. Tegen deze achter
grond moet het aanhouden van de goederenhandel door Van Lan
schot mede worden verklaard. Hij blijft als het ware op twee paarden
wedden. Overigens — en dit is de laatste overweging —, zou van
5e

) A. F. L., Testamenten van F. A. A. van Lanschot en zijn echtgenote 1809,
1835, 1851, nr. 125.

!64

iemand die groot geworden was in de goederenhandel en reeds op
leeftijd was gekomen een rigoureus besluit als het afstoten van de
goederenhandel eigenlijk wel te verwachten zijn?
Zoals reeds aangegeven, bepaalt F. van Lanschot in 1835, dat de
tabakshandel der firma blijft voorbehouden aan Theodorus Ludovicus. Gezien deze formulering en het feit, dat F. van Lanschot
sedert 1832 niet langer als tabakshandelaar wordt geboekt, mag worden aangenomen, dat Theodorus Ludovicus met ingang van 1832 de
leiding over de tabaksbranche heeft verkregen. Hij zal door de patentbelasting dienovereenkomstig zijn aangeslagen. Patenten op zijn
naam ontbreken echter. Als gevolg van zijn overlijden in 1841 kwam
er een abrupt einde aan de tabakshandel van het huis Van Lanschot.
Zeer in het kort volgt nu enige informatie aangaande tabak, zowel
in het algemeen als in verband met Van Lanschot. De resultaten van
botanisch en historisch onderzoek stemmen overeen dat de tabak
en het tabaksgebruik van amerikaanse oorsprong zijn. Het gebied
van herkomst strekte zich waarschijnlijk uit van het gebergte van
Centraal-Amerika tot in Zuid-Mexico. Het gebruik van tabak was
reeds in de vijfde eeuw bekend, getuige de overblijfselen in de
Mayatempels van de ruïnestad Palenque in Mexico.se De westeuropese voorouders hebben geen tabak gerookt; in de sagen der westeuropese volkeren wordt hiervan geen melding gemaakt.80
In de zestiende eeuw verbreidde het roken van tabak zich zeer snel
door Europa. Dodonaeus introduceert tabak in 1554 in het eerste
hollandse „Cruijdeboeck".β1 In alle standen en rangen werd gerookt.
Matthias de l'Obel berichtte in 1576 dat men de meeste zeelieden,
die uit Amerika terugkeerden, samengewikkelde en gesneden tabaks
bladeren zagen roken uit kleine, trechtervormige uit palmbladen of
riet vervaardigde roeren. In 1586 werd het roken van tabak in Enge
land geïntroduceerd door teruggekeerde kolonisten. Van Engeland
uit vond deze gewoonte zijn weg naar ons land door toedoen van
zeelieden en studenten, die de universiteit van Leiden bezochten.
Willem Willemsz. van der Meer, arts te Delft, schrijft dat het tabakskruid in Holland reeds lang bekend was, maar dat hij nog nooit
и

) G. Α. Brongers, Nicotiana Tabacum. The history of tabacco and
smoking in the Netherhnds (Amsterdam 1964), biz. 15.
·») J. Wolf, De Tabak en de tabaksfahrikaten (Leiden 1913), Ък. 3.
n
) Brongers, a.w., blz. 17.

tabacco
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iemand had zien roken, voordat hij in Leiden studeerde en dat was
vóór 1590. Niet alleen mannen, ook vrouwen namen de nieuwe
gewoonte snel over. Reeds in 1610 was tabak in Holland een voornaam handelsartikel. In 1615 werd te Amersfoort de eerste proef gedaan met het telen van tabalt op het europese vasteland.e2 Een beschouwing van de tabaksteelt in ons land valt buiten het bestek van
deze studie.
De plantensoort Tabak, Nicotiana, wordt in drie hoofdsoorten
onderscheiden. Allereerst Nicotiana Tabacum, ook wel naar de
streek van herkomst Virginiatabak genoemd. Deze soort wordt ook
in europese landen geteeld, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en
Nederland. Een der virginiavariëteiten werd bekend en verbouwd
onder de naam Amersfoorter Tabak. Virginiatabak heeft over het
algemeen niet zo'n warm klimaat nodig als de tweede hoofdsoort
Nicotiana Macrophylla, de zogenaamde Marylandtabak. De langbladige Marylandtabak heeft de meeste verbreiding gevonden. Hiertoe worden gerekend geïmporteerde tabakken uit Brazilië, Cuba
(Havanna), Maryland, Porto Rico en Varinas. De derde hoofdsoort
de Nicotiana Rustica, viooltjes of boerentabak, komt waarschijnlijk
eveneens uit Amerika en stelt van de drie klimatologisch de minste
eisen. Kenmerkend is de „viooltjesgeur", die de bladeren bij het verbranden ontwikkelen.e3
De firma F. van Lanschot verhandelde Virginia- en Marylandtabak. Van de Marylandtabak betrof het de soorten Maryland, PortoRico en Varinas. Verreweg het belangrijkste aandeel had de Marylandtabak. e4 De tabakshandel van F. van Lanschot moet in verband
worden gezien met de tabak- en snuiffabrikage in Noord-Brabant.
Vooral de eindhovense snuifindustrie was bekend en leverde in de
periode 1830-1840 snuif door heel ons land en was gevraagd in het
buitenland.e5
Theodorus Ludovicus van Lanschot komt op 16 juli 1841 in Antββ
werpen te overlijden, waarna zijn broers Godefridus en Augustinus
β«)
ω
)
M
)
·»)
««)

Wolf, a.w., bh. 13.
a.w., blz. 36 e.v.
H.A.F.V.L., Stukken betr. Tabakshandel 1828-1839, nr. 24.
Wolf, a.w., blz. 281 en 282.
G.A.A., Overlijden 1841, akte nr. 1150.
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Augustinus

Cornelis van Lanschot

Firmant 1851-1874

1794-1874

Cornells ter voortzetting der Hrma overblijven. Hun broer Henri Johannes is nimmer binnen de Hrma werkzaam geweest. Van 1823 tot
1839 was hij in Antwerpen een der firmanten van het expeditiebedrijf Van Lanschot-Van Baerle. In het laatstgenoemde jaar 1839
komt het tot de opheffing van dit bedrijf, waarna Henri Johannes
tot 1848 te Rotterdam in zaken gaat.67 Vervolgens vestigt hij zich in
zijn geboortestad 's-Hertogenbosch als grootgrondbezitter en rentenier. e8
^ 3. Kassier- en bankzaken der firma F. van Lanschot
van 1815 tot 1851
Sedert de oprichting van de firma was de funktie van het „Groot
Schuit Boek" het registreren van de debiteurenrekeningen op het gebied van de groothandel. Bovendien werden makelaars in dit boek
opgenomen, zoals de amsterdamse firma Le Grand van 1737 tot
1800. Het ging hierbij om belangrijke leveranciers van de firma, die
tevens de financiële afdoening van de door Van Lanschot verrichte
aankopen op de veilingen der V.O.C, in de hollandse havensteden,
gedurende de herfst van ieder jaar, verzorgden. Voorts verrichtten
zij betalingen aan andere leveranciers voor het huis Van Lanschot.
In dit type boek zijn ook ondergebracht bankiers en kassiers, onder
meer als eersten Nagelmackers en Vercour en Cie te Luik. Zij traden
op als incasseerders van vorderingen der firma Van Lanschot in het
belgisch/luikse rayon. Het Ontfangboek bood niet voldoende ruimte voor deze beide categorieën, die talrijke boekingen telden. β9
Zolang het om de hierboven vermelde relaties ging, was het mo
gelijk de boekingen te overzien, ook omdat de transakties rechtstreeks
te maken hadden met de goederenhandel. Gedurende de eerste jaren
van het firmantschap van F. van Lanschot werd het Groot Schuit
Boek echter uitgebreid met nieuwe relaties die geen debiteuren wa
ren op het gebied van de groothandel. Hierdoor was het in 1814
noodzakelijk geworden tot inrichting van een nieuw type boekhou" ) H.A.F.V.L., Stukken betr. Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen en betr.
Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 1823-1848, nr. 31.
»β) Doc.Zw., Portefeuille H. J. van Lanschot 1797-1887.
" ) Een en ander is ter sprake gekomen in het hoofdstuk over de firma F. van
Lanschot van 1737-1815.
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ding over te gaan. Alle rekeningen die geen betrekking hadden op
debiteuren op het gebied van de groothandel, worden uit het Groot
Schuit Boek verwijderd en in het nieuwe boek geplaatst. 70 Het
Rekening-Courantboek, zoals wij het nieuwe boek noemen, kan
gezien worden als een eerste stap naar het kassiersbedrijf, dat los zou
komen te staan van de goederenhandel. Klein en Groot Schuit Boek
administreren voortaan alleen de rekeningen van de debiteuren op
het gebied van klein- en groothandel der firma. Op te merken valt,
dat het Groot Clat Boek vanaf 1814 dienst doet als journaal voor
het Rekening-Courantboek.
Het eerste Rekening-Courantboek betreft de jaren 1814 en 1815.
Het bevat geen gedrukt register. Voorin staat een alfabetische opsomming der cliënten, vier letters per folio. Achter iedere naam
worden de folio's van boeking opgegeven. De folio's zijn genummerd
en overeenkomstig de geldende franse wetgeving allen van een zegel
voorzien. Merkwaardigerwijs is nergens een benaming voor dit Grootboek teruggevonden. Wij noemen het Rekening-Courantboek. De
jaarlijks, dan wel halfjaarlijks, afgesloten rekening-courant met diverse relaties wordt in dit boek opgenomen. 71 Uit de kringen van
de makelaardij staan de Gebroeders Voute geboekt voor het artikel
koffie. 72 De eveneens in Amsterdam gevestigde firma Voute en Co.
levert thee. Ook deze posten worden in het Rekening-Courantboek
opgetekend. 7S Durfeld en Brusse fungeert als leverancier van suikerwaren. 74 J. Eisen uit Antwerpen verzorgt zendingen van koffie, thee,
rijst en specerijen. 75 Van de kassiersfirma's staan geboekt E. en H .
van Cranenburgh en Braunsberg en Co. te Amsterdam, Jan Havelaar en Zn. te Rotterdam, Vercour en Cie te Luik, De Vries te Antwerpen, Hageman en Caroly te Brussel en Schillemans te Bergen op
Zoom. 7 β Uit de kringen van de nijverheid komt de naam voor van
Van Dooren en Dams te Tilburg. 7 7
•">) H.A.F.V.L., G.S.B. 1811-1815, nr. 89 (149).
" ) H.A.F.V.L., R.C.B. 1814-1815, nr. 104 (164).
") t.a.p.,f. 25.
•") t.a.p.,f.24.
») t.a.p., f.26.
™) t.a.p.,f. 21.
7e
) t.a.p.,f. 3,19,6, 5,30,15, 18.
" ) t.a.p., f. 12.
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De nieuwe relaties, die zijn aangeknoopt in de periode 1815-1830
zijn vrijwel uitsluitend bankiers of kassiers. In juni 1819 komt het
kontakt tot stand met de bredase firma Van Reuth en Faes. 78 Na
januari 1825 is Van Reuth van Gils opgericht.79 In april 1835 wordt
door reorganisatie de firma Gebroeders Van Reuth van Gils, ** waar
na sedert de jaren veertig de boekingen genoteerd worden onder de
naam Van Reuth & Co. 8 1 De konnektie met Vlaer en Kol te Utrecht
dateert van april 1820.82 Sinds oktober 1820 onderhoudt Van Lanschot financieel verkeer met Otto de Kat en Zoon te Dordrecht. 83
In januari 1844 volgt omzetting in De Kat en Van der Linden. De
konnektie met Van Lanschot blijft behouden. 84 Eveneens sinds 1820
bestaat zakelijk kontakt met Scheurleer en Zn., gevestigd in 's-Gravenhage. Tot 1851 blijft de konnektie gekontinueerd.86 Sedert janu
ari 1825 staan Doyer en Kalf f te Zwolle en F. van Lanschot met
elkaar in rekening-courant.86 Voor dit tijdstip bestond er sinds 1819
konnektie met Jacob Kalff en Co. 8 7 Tot 1851 blijft het zakelijke
kontakt met Doyer en Kalff bestaan. Vanaf 1918 is er sprake van een
N.V., de Bank van Doyer en Kalff en in 1950 volgt overname door
de toenmalige Amsterdamsche Bank. 88
In de eerste helft van de jaren twintig zijn er konnekties geweest
met twee kassiers uit Amsterdam, namelijk met E. en H. van Cranenburgh en de Ontvang- en Betaalkas. Dit huis was in 1813 opgericht
door Jan Bosch Gerritsz en Gijsbert de Clercq als de „Ontvang- en
Betaalkas, onder de firma Van Bosch en de Clercq".ββ Het is de op
'0) H.A.F.V.L., R.C.B. 1818-1821, f. 65, nr. 106 (166).
'·) H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, £. 150, nr. 107 (167).
e») H.A.F.V.L., R.C.B. 1835-1837, f. 171, nr. 111 (171).
«) H.A.F.V.L., R.C.B. 1843-1846, f. 212, nr. 114 (174).
s*) H.A.F.V.L., R.C.B. 1818-1821, f. 146.
8
») t.a.p., f. 163.
M
) H.A.F.V.L., R.C.B. 1843-1846, f. 175, nr. 114 (174).
»s) H.A.F.V.L., R.C.B. 1818-1821, f. 130, nr. 106 (166). A . M . de Jong vermeldt
in Geschiedenis van de Nedenandsche Bank, dl. III (Haarlem 1967), blz. 678
oprichting van Scheurleer en Zonen omstreeks 1840 en faillissement in 1932.
e«) H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, f. 197, nr. 107 (167).
β') H.A.F.V.L., R.C.B. 1818-1821, f. 128, nr. 106 (166).
ω) A. M. de Jong, a.w., dl. Ill, blz. 669 en Doyer en Kalff-Zwolle 1825-1925
(Zwolle 1925).
ββ
) M. G. Emeis jr., Honderdzestig jaaT Kassierderij (Amsterdam 1966), blz. 35.

169

een na oudste loot aan de stam van de Kas-Associatie N.V. In 1806
was reeds opgericht de Associatie Cassa.90 Na in 1824 tot stand te zijn
gekomen, blijft de relatie met de Ontvang- en Betaalkas tot 1851
gehandhaafd.91 Over de tijd na 1850 zijn de dokumenten van vele
jaren verloren gegaan. Met de Associatie Cassa worden geen kontak
ten onderhouden. In januari 1827 is relatie aangegaan met het kassiershuis Swarth en Schellwald.β2 De konnektie blijft bestaan, totdat
de firma in 1848 failleerde.93 In april 1829 verschijnt het amsterdamse kassiershuis Johan Herman Schuymer en Zn. in het Rekening-Courantboek van Van Lanschot. In 1851 duurt de relatie nog
voort.94
Hageman en Caroly te Brussel komt in het Rekening-Courantboek
voor van 1814 95 tot 1824.9β In juni 1824 opent Van Lanschot een
rekening-courant met de brusselse bankier J. G. Mettenius. 97 De
redenen voor de verandering van de konnektie te Brussel zijn on
bekend. Te Luik staat Van Lanschot in verbinding met Nagelmackers Fils en Cie en reeds vanaf 1786 met M. J. Vercour en Cie.
Een derde luikse bank, met wie Van Lanschot in rekening-courant
staat gedurende enkele jaren, is de Banque Dubois S.A. Op 26 maart
1778 gesticht door Grégoire Joseph Dubois. Zijn zoon Charles neemt
in 1813 de leiding over van Grégoire Joseph Dubois, die op 19 juni
1818 te Luik overlijdt.β8 Charles Dubois onderhoudt financieel ver
keer met Van Lanschot in de jaren 1818, 1819 en 1820. " Het is niet
bekend, waarom de relatie tussen Van Lanschot en Charles Dubois
slechts enkele jaren heeft geduurd.
90

) Emeis jr., a.w., bh. 6 en 7.
·») H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, f. 110, nr. 107 (167).
и) H.A.F.V.L., R.C.B. 1827-1829, f. 36, nr. 108 (168).
·») H.A.F.V.L., R.C.B. 1846-1848, f. 36, nr. 115 (175).
" ) H.A.F.V.L., R.C.B. 1827-1829, f. 167, nr. 108 (168).
o') H.A.F.V.L., R.C.B. 1814-1815, f. 15, nr. 104 (164).
M
) H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, f. 96, nr. 107 (167).
·') t.a.p., f. 125.
•e) Banque Dubois, <U. I (Luik z.j.), ongepagineerd; a.w., dl. II, blz. 1 e.v.
··) H.A.F.V.L., R.C.B. 1818-1821, f. 35 e.v., nr. 106 (166). Charles Dubois sterft
op 11 maart 1857, waarna de zaken worden omgevormd tot „Veuve Charles Du
bois et Cie". Dit vindt op 16 mei 1857 zijn beslag. Via de naamswijzigingen „De
Mélotte de Noidans et Cie" (25 mei 1877) en „De Mélotte et Cie" (30 juni 1910),
komt op 19 juni 1920 de stichting van de N.V. „Banque Dubois" tot stand:
Banque Dubois, dl. I, ongepagineerd en dl. II, blz. 2 en 4.
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Tenslotte dient nog vermeld, dat F. van Lanschot in Antwerpen
relaties heeft gehad met het huis Van Lanschot-Van Baerle. Op 1
januari 1823 begonnen Henri Johannes, zoon van F. van Lanschot100
en Felix van Baerle een expeditiebedrijf: „Toereikende fondsen en
eene vereischte kennis van den handel stellen ons in staat, om onze
vrienden alle de voordeden te laten genieten, welke deze plaats
aanbiedt".101 Van Lanschot-Van Baerle ontvangt van de firma F. van
Lanschot voorschotten in rekening-courant ter grootte van ƒ 30.000,tegen een rente van 5%.102 Hierop komen wij in het vervolg terug.
Te beginnen in 1832 werden de namen der relaties en de plaats
van vestiging in sierlijke hoofdletters genoteerd bovenaan de folio's
in het Rekening-Courantboek. De eigennaam op de linker- en de
plaats van vestiging op de rechterfolio.103 Een verbetering van de
boekingen was, dat de FRANC en de GULDEN duidelijker van elkaar onderscheiden werden. Tot 1831 worden beiden aangeduid
met de afkorting „ƒ". Daarna schrijft men FR als er franc wordt
bedoeld.104 In het Rekening-Courantboek 1832 tot 1835 blijkt ernaar gestreefd te zijn de gehele jaarlijkse rekening-courant met dezelfde relatie op een aantal pagina's achter elkaar in te schrijven.
Dit novum kwam de overzichtelijkheid ten goede en vergemakkelijkte het opzoeken van de rekening-courant-totalen en saldo's ultimo
december. Voorheen waren de noteringen verspreid over diverse,
soms ver van elkaar verwijderde pagina's. In het nieuwe systeem
wordt ook voor het eerst het voorin aangebrachte register werkelijk
geheel benut. Men gebruikt vier letters per folio. De J. en X. zijn
niet in het register opgenomen.1011 Vóór 1832 werden alle cliënten
100

) F. de Josselin de Jong, Genealogie van Lanschot (Den Haag 1943), blz. 4.
"О H.A.F.V.L., Stukken betr. Van Lanschot-Van Bacile te Antwerpen en betr.
Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 1823-1848, nr. 31.
*M) H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, voorlaatste f. nr. 107 (167).
10
') Een nieuw handschrift treedt in de plaats van het schrift, dat de periode
1814-1830 bestrijkt. De personen, aan wie de handschriften toebehoren, konden
niet worden aangeduid. Tegelijkertijd met deze verandering van boekhouder wor
den vernieuwingen doorgevoerd. H.A.F.v.L., R.C.B. 1830-1832, f. 105, nr. 109
(169).
1M

) t.a.p., f. 15 e.v.
ι«») H.A.F.V.L., R.C.B. 1832-1835, register nr. 110 (170).
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— min of meer alfabetisch — onder elkaar genoteerd op de pagina's
met de letter B. en C. De overige folio's werden niet beschreven.loe
Er werden nog meer veranderingen aangebracht in de boekhouding. Het „Groot Clat Boek" werd in 1831 vervangen door en gesplitst in een Goederenjoumaal en een Wissel journaal. Het eerste
dient tot journaal voor de Groothandel. Van hieruit werd overgeboekt in het Groot Schuit Boek, dat de bestaande naam bleef behouden. Uit het Wisscljournaal werd overgeboekt in het RekeningCourantboek.:l07 In 1831 komt derhalve een algehele boekhoudkundige scheiding tot stand tussen goederenhandel en kassierzaken,
nadat de eerste stap in 1814 was gezet met het Rekening-Courantboek. Tevens worden diverse relaties uit het Rekening-Courantboek
naar de boekhouding van de goederenhandel overgeboekt. In totaal
verdwijnen zeventien relaties uit het Rekening-Courantboek in de
periode 1830-1834, van wie de volgende voortaan worden geadministreerd in het aloude Ontfangboek: de makelaars Voute en Cie en
Durfeld en Brusse op 1 januari 1833 en Gebroeders Voute reeds
sedert januari 1832.108 De tilburgse firma Van Dooren en Dams
treffen wij sedert 1832 aan in het Klein Schuit Boek.109 Vanaf de
invoering van het Rekening-Courantboek zijn deze vier firma's van
de partij geweest.
Aan de orde is nu een nader onderzoek van enige der 28 rekeningen, die tijdens de jaren dertig zijn beëindigd of in belangrijke mate
zijn teruggelopen. In januari 1828 verschijnt de rekening-courant
met Schoffers en Bogaers in het Rekening-Courantboek.110 De konnekties met deze tiburgse lakenfabrikanten dateren reeds van de
jaren negentig der achttiende eeuw, toen de firma nog onder leiding
stond van Norbertus Schoffers.111 De transakties betreffen enkel en
alleen het inkassobedrijf. Kort- of langlopende voorschotten in rekening-courant zijn door Schoffers en Bogaers niet opgenomen. Ten
•o«) H.A.F.V.L., R.C.B. 1830-1832, register
i") H.A.F.V.L., G.C1.B. 1830-1831, nr. 51
1831 (december), nr. 52 (112); H.A.F.v.L.,
i»8) H.A.F.V.L., R.C.B. 1830-1832, nr. 109
1M

nr. 109 (169).
(111); H.A.F.v.L., G.J. 1831 (februari)
W. J. 1831-1832, nr. 68 (128).
(169), respectievelijk f. 33, 234 en 32.

) t.a.p., f. 4.

"«) H.A.F.v.L., R.C.B. 1827-1829, f. 83 nr. 108 (168).
ч') H.A.F.v.L., G.S.B. 1785-1793, f. 386, nr. 24 (43).
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gevolge van het overlijden van mevrouw weduwe N . Schoffers wordt
Schoffers en Bogaers met ingang van 1 januari 1832 ontbonden. De
zaken worden voortgezet onder de nieuwe firma van G. Bogaers en
112
Zoon, met als firmanten G. Bogaers en zijn zoon P. L. Bogaers.
Medio 1830 was aan de betrekking met Schoffers en Bogaers een
113
einde gekomen.
Met de opvolgers zijn geen nieuwe betrekkingen
aangeknoopt.
Het begin van de relatie met Van Dooren en Dams te Tilburg
blijkt niet uit de dokumenten. Martinus van Dooren stichtte het be
n 4
drijf in 1783.
Het register van het debiteurenboek van Van Lanschot over 1783 vermeldt M. van Dooren en verwijst naar folio 345.
Jammer genoeg zijn van dit boek slechts 342 gepagincerdc folio's
115
bewaard gebleven.
Het is niettemin waarschijnlijk, dat van 1783
relaties bestaan hebben tussen de twee firma's. Met ingang van
1814 noteert Van Lanschot de rekening-courant met Van Dooren
11β
en Dams in het nieuwe Rekening-Courantboek. De Firma F. van
Lanschot verricht betalingen voor Van Dooren en Dams, inkasseert
vorderingen op haar debiteuren en verleent voorschotten in rekeningcourant. De kredieten zijn verstrekt in alle jaren waarin de relatie
bestaan heeft, maar zij waren in de regel kortlopend. Tot omstreeks
1820 vormen zij het hoofdmotief van de rekening-courant. Het doel
dat ermee beoogd werd, heeft waarschijnlijk te maken met de liqui
diteit en betalingsverplichtingen van Van Dooren en Dams, onder
andere wekelijks de werklonen van de arbeiders, die de fabriek in
dienst h a d . 1 1 7 Ingaande 1821 komt hier plotseling verandering in.
Na 18 oktober tot het einde van het jaar is er in het geheel geen
boeking meer gedaan. 1 1 8 In het verdere verloop verminderen de
voorschotten aanzienlijk in grootte en worden vervolgens onbeteke
nend. 1 1 9 Over de oorzaak van de terugloop ontbreken de gegevens.
11!

) H.A.F.V.L., Specimina van handtekeningen, ontvangen door F. van Lanschot
1792-1836, nr. 6.
"») H.A.F.V.L., R.C.B. 1830-1832, f. 27, nr. 109 (169).
ч*) P. C. Boeren, Het Hart van Brabant (Tilburg 1942), blz. 47.
115
) H.A.F.V.L., G.S.B. 1780-1785, nr. 23 (42).
·") H.A.F.V.L., R.C.B. 1814-1815, f. 12, nr. 104 (164).
»') H.A.F.V.L., R.C.B. 1816-1818, f. 48, 74, nr. 105 (165); H.A.F.v.L., R.C.B.
1818-1821, f. 13, 36, 52, 134, nr. 106 (166).
·«) t.a.p., f. 158.
"·) H.A.F.v.L., R.C.B. 1821-1826, f. 20, nr. 107 (167).
173

In 1827, toen de konnektie niet veel meer te betekenen had, werden in Tilburg de eerste stoommachines aangeschaft. In april 1827
werd voor de eerste keer gevold in de stoomvolmolen te Broekhoven,
waarvoor Pieter van Dooren op 20 april 1826 de eerste steen had
gelegd. De firma Diepen, Jellinghaus en Co. neemt eveneens in 1827
te Korvel de eerste stoommachine in gebruik.120 Het is opmerkelijk,
dat juist in hetzelfde jaar 1827 voor het eerst voor Pieter van Dooren
een afzonderlijke rekening-courant geboekt wordt in het RekeningCourantboek van Van Lanschot, los van die van Van Dooren en
Dams. Van Lanschot inkasseert een aantal jaren ten behoeve van P.
van Dooren en schiet hem in rekening-courant gelden voor, zowel
kort- als langlopend, dat wil zeggen voor de duur van één maand
dan wel een of meerdere jaren.121 Het valt niet met zekerheid te
zeggen, of de konnektie van P. van Dooren met F. van Lanschot in
verband heeft gestaan met de aanschaf van de nieuwe stoomvolmolen
en de financiering van deze investering. In 1832 verdwijnt P. van
Dooren uit het Rekening-Courantboek. m In februari van hetzelfde
jaar is dit eveneens het geval met de firma Van Dooren en Dams. 12Я
Tijdens de jarenlange status-quo is er een einde gekomen aan de
relatie met enkele belgische firma's. Allereerst met A. C. Stouls te
Luik, met Poelman Hamelinck te Gent en Engler en Compagnie
te Brussel.124 Vooral het jaar 1839 is in dit opzicht van belang. De
relatie met de brusselse firma J. G. Mettenius, begonnen in juni 1824,
wordt beëindigd.125 E.A. en H.J. Maquinay Frères te Luik verdwijnen in dit jaar ook uit het Rekening-Courantboek.12β De relatie
had bestaan sedert 1830. 127 De luikse firma François Terwangne, in
1839 uit de boekhouding verdwenen,128 verschijnt opnieuw in juni
no) w . Bezemer, Cronykje van eenige zaaken, die zedert en in het jaar 1774 alhier te Tilburg zijn voorgevallen, in Taxandria, jrg. IV (1897), blz. 167; A. J. А. C.
van Delft, Tilburg, als woonstad en nijverheidscentrum (Tilburg 1827·), blz. 101
e.V.; Boeren, a.w., blz. 59.
'«) H.A.F.V.L., R.C.B. 1827-1829, f. 20, nr. 108 (168).
m) H.A.F.V.L., R.C.B. 1830-1832, f. 5, nr. 109 (169).
•M) t.a.p., f. 4, nr. 109 (169).
1M
) t.a.p., respectievelijk f. 46, 194 en 127.
«as) H.A.F.V.L., R.C.B. 1835-1837, f. 296, nr. 111 (171).
»·) H.A.Rv.L., R.C.B. 1838-1840, f. 267, nr. 112 (172).
i«7) H.A.Rv.L., R.C.B. 1830-1832, f. 134, nr. 109 (169).
«o) H.A.F.V.L., R.C.B. 1835-1837, f. 276, nr. 111 (171).
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1842.129 Sedert 1844 geboekt als Victor Terwangne en Co., komt
deze relatie na 1848 niet meer voor in de boekhouding van Van
Lanschot.130
Het huis Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen tenslotte, houdt
op te bestaan in mei 1839. Een in het duits gesteld bericht hierover
en gedateerd 8 mei 1839 is bewaard gebleven: „Antwerpen, 8 mai
1839, Wir beehren uns hiermit Ihnen an zu zeigen, dass vom heutigen Tage an unsere Firma aufgelöst ist, und bloss, noch für die Liquidation besteht. Indem wir Sie für die uns so häufig gegebenen
Beweise von Wohlstoffen unsern Dank zu genehmigen bitten, haben
wir die Ehre Ihnen achtungsvoll zu empfehlen".131 In de betrekking
met de firma F. van Lanschot laten zich twee perioden onderkennen.
Allereerst een tijd van intensieve kontakten, die in 1830 hun hoogtepunt bereiken. Hierna volgt de ommekeer. Het jaar 1830, dat zo
veelbelovend was begonnen, eindigt vol dreiging. In 1831 wordt de
verbinding van Den Bosch met Antwerpen gestremd als gevolg van
oorlogshandelingen. Van Lanschot-Van Baerle heeft zich onder de
moeilijke omstandigheden niet gehandhaafd en het einde werd de
likwidatie.1S2
Er is niet besloten tot overplaatsing van het bedrijf naar een andere
stad. Er zijn antwerpse bedrijven, die hiertoe wel overgaan en onder
meer Rotterdam als nieuwe standplaats kiezen.13S Enkele maanden
later treffen wij H. J. van Lanschot toch in Rotterdam aan. Door de
familie Van der Kun te Rotterdam wordt — sedert 1838 — aandrang
uitgeoefend op H. J. van Lanschot om aldaar zijn geluk in de wijnhandel te komen beproeven. Na aanvankelijke aarzeling gaat hij op
het voorstel in.134 J. E. A. van der Kun treedt terug op 31 december
1839. Zijn handel in wijnen wordt per 1 januari 1840 overgenomen
door zoon J. H. C. van der Kun te zamen met schoonzoon H. J. van

«·) H.A.F.V.L., R.C.B. 1840-1843, f. 386, nr. 113 (173).
i»») H.A.F.V.L., R.C.B. 1843-1846, f. 227 en 228, nr. 114 (174).
ш
) H.A.F.V.L., Stukken betr. Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen en betr.
Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 1823-1848, nr. 31.
»«) H.A.F.V.L., R.C.B, over de periode 1823-1839.
,ω
) G. Beetemé, Antwerpen, Moederstad van handel en kunst, dl. II (Vught
1893), 3 din., blz. 125 e.v.
laJ
) A.F.L., Korrespondentie H. J. van Lanschot 1817-1860, nr. 104.
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Lanschot onder de handelsnaam Van Lanschot-Van der Kun en
Cie.135
Van de tussen 1830 en 1840 verkregen relaties verdienen enkele
kassiershuizen vermelding en verder betrekkingen met de noord
brabantse textielnijverheid, met name in Tilburg en Eindhoven.
Met het vooraanstaande amsterdamse kassierskantoor Rupe, Di Gazar
en Co. verkrijgt F. van Lanschot konnektie in april 1832. 1 3 β Dit
kantoor was voortgekomen uit de achttiende eeuwse firma Strik en
Uytenbogaart te Amsterdam. 1 3 7 In mei 1835 is Rupe, Di Gazar en
Co. opgegaan in Di Gazar, Franken en Co., zoals uit de RekeningCourantboeken van Van Lanschot blijkt. 1 3 e De beide huizen blijven
met elkaar in betrekking tot de jaren vijftig, waarover ons de bronnen
ontbreken. 1 3 9 Firmanten van Di Gazar, Franken en Co. berichtten
in 1865 aan hun clientèle, dat het bedrijf zou worden gemoderniseerd en zou voortbestaan als „Kas-Vereeniging". In maart 1865
wordt de oprichtingsakte der Kas-Vereeniging gepasseerd. 140
Betrekkingen worden verder aangeknoopt met de amsterdamse
kassiers J. F. Schuman in 1834 141 en Le Normand en Van Ouwenaller
in 1836. 142 Een geleidelijke uitbreiding van de verbindingen met de
amsterdamse kassierderij is in de jaren dertig duidelijk waar te nemen. Voorts verschijnt in 1835 de amsterdamse firma Engler Brugmann en Co. in de boeken van F. van Lanschot. 143 In 1838 wordt
het huis Engler, Brugmann en Bohne gesticht. De betrekkingen
met de nieuwe kombinatie worden aangehouden. 144 Per 1 januari
1842 luidt de naam van de firma W . Brugmann en Cie, met wie
de kontakten in het volgende jaar 1843 afbreken. 145 Van juni 1838
la5

) A.F.L., Circulaires betr. Van Lanschot-Van der Kun en Cie 1840, nr. 54 C;
H.A.F.V.L., Stukken betr. Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen en betr. Van
Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 1823-1848, nr. 3 1 .
«») H.A.F.V.L., R.C.B. 1832-1835, f. 3, nr. 110 (170).
137
) De Kas-Vereeniging te Amsterdam, in Eigen Haard, jrg. LI (1925), nr. П І ,
blz. 196 en 197.
13f
>) H.A.F.V.L., R.C.B. 1835-1837, f. 28, nr. 111 (171).
ι™) H.A.F.V.L., R.C.B. 1848-1852, f. 135, nr. 116 (176).
140
) De Kas-Vereeniging, t.a.p., blz. 197.
' « ) H.A.F.V.L., R.C.B. 1835-1837, f. 1 e.v., m . 111 (171).
'«) t.a.p., f. 299.
i«) t.a.p., f. 244.
i " ) ta.p., f. 286.
·«) H.A.F.V.L., R.C.B. 1840-1843, f. 82, nr. 113 (173).
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tenslotte staan Van Lanschot en de rotterdamse kassiers Gebroeders
Chabot met elkaar in rekening-courant. 14e Opgericht te Rotterdam
in 1770, heelt de firma zich gehandhaafd tot de overname in 1921
door de Ncderlandsche Handelmaatschappij. 147
In oktober 1830 ontstaat de relatie met het eindhovense textielbedrijf J. F. Smits en Zonen. 148 De diensten van F. van Lanschot
betroffen uitsluitend het inkassobedrijf. Medio 1848 eindigen de
boekingen. De rekening-courant wordt afgesloten. 149 Het bedrijf
van J. F. Smits en Zonen staakte de produktie en kwam enkele jaren
stil te liggen. In de jaren vijftig worden de werkzaamheden hervat.
Het is niet na te gaan of toen ook de kontakten met F. van Lanschot
zijn hersteld. 150
In het jaar 1832 komt konnektie tot stand met de helmondse firma
Raymakers en Ramaer, waarmee de betrekkingen zijn blijven bestaan tot de jaren tachtig. 161 De firma is opgericht door W . A. Ramaer en A. Raymakers in 1811 te Helmond. Ramaer was vooraf
uitgetreden uit de sinds 1802 bestaande firma Prinzen, Ramaer,
Van de Loo en Compagnie. Sedert de oprichting bestaat er konnektie tussen Raymakers en Ramaer en het amsterdamse kassiershuis
Le Normand en Van Ouwenallcr. 152 Ingaande 1832 verschijnt Raymakers en Ramaer in de Rekening-Courantboeken van F. van Lanschot. Zowel vóór 1832 als hierna waren de bedrijfsresultaten van
de firma gunstig. 153 Desondanks is het in het jaar 1849 tot de ontbinding van de vennootschap tussen de weduwe Ramaer en A. Raymakers gekomen. 154 F. van Lanschot inkasseert en verstrekt kortlopende voorschotten in rekening-courant. De bedragen variëren van
ƒ 1.000,-, ƒ 1.500,- en ƒ 1.700,- tot ƒ2.000,-. 155 In 1849 worden twee

"·) H.A.F.V.L., R.C.B. 1838-1840, f. 240, nr. 112 (172).
!«) De Jong, e.w., dl. III, blz. 668.
!«) H.A.F.V.L., R.C.B. 1830-1832, f. 91, nr. 109 (169).
»e) H.A.F.V.L., R.C.B. 1846-1848, f. 289, nr. 115 (175).
is») Van Velthoven, Stad en Meierij, dl. II, blz. 167.
i") H.A.F.V.L., R.C.B. 1832-1835, f. 13 e.V., nr. 110 (170).
15!
) W. A. J. M. Harkx, De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen
(Tilburg 1967), blz. 79 en 99.
15Э
) Harkx, a.w., blz. 112.
i») a.w., blz. 140.
155
) H.A.F.V.L., R.C.B. 1843-1846, f. 181-191, nr. 114 (174).
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nieuwe bedrijven gesticht: A. Raymakers en Zonen en W . G. J. Ramaer. Ingaande september 1849 verschijnen beide firma's in het
Rekening-Courantboek. 15e De afwikkeling van zaken met Raymakers en Ramaer loopt tot het jaar 1851. In januari 1852 tenslotte
wordt door F. van Lanschot het saldo van ƒ222,15 ten gunste van
Raymakers en Ramaer overgeboekt op de rekening van A. Raymakers en Zonen en op die van W . G. J. Ramaer, ieder ƒ 111,07H· In
totaal wordt ƒ 10.122,15 van de rekening van de ontbonden firma
overgeschreven naar de twee nieuwe firma's, ieder voor de helft tot
de halve cent. 1 5 7
In de jaren veertig worden de diensten van de firma F. van Lanschot voor het brabantse bedrijfsleven, speciaal de textielbranche, uitgebreid. Als nieuwe cliënten dienen zich aan A. Bots en Zoon en
Wesselman Bogaers en Sanders, beiden te Helmond. Afkomstig uit
Borkel vestigt Amoldus Bots zich in 1791 te Helmond en begint
met zijn drie zoons een linnenblekerij en de fabricage van bonten,
enige jaren daarna uitgebreid met die van katoenen stoffen. 158 N a
de dood van hun vader in het jaar 1800 zetten de gebroeders Bots
het bedrijf voort onder de naam „Wed. A. Bots en Zoonen". 169 In
1827 trekt Johannes Albertus Bots zich uit de zaak terug. De twee
andere broers laten onderlinge onenigheden zulke vormen aannemen, dat de firma Gebroeders Bots op 30 juni 1834 wordt opgeheven, waama op 1 juli oprichting volgt van de firma Albertus Bots
en Zoonen en de firma Antonius Bots en Zoon. In 1836 is de scheiding geheel geregeld. leo Met Antonius Bots en Zoon onderhoudt F.
van Lanschot financiële relaties sinds februari 1844. 1 β 1 Maandelijks
terugkerende kortlopende voorschotten ter grootte van ƒ500,- of
ƒ 1.000,- kenmerken de konnektie. F. van Lanschot inkasseert ter
le2
vereffening vorderingen van A. Bots en Zoon op haar debiteuren.

">«) H.A.F.V.L., R.C.B. 1848-1852, f. 344 e.v. en 349 e.v., nr. 116(176).
) t.a.p., f. 217-219. In verband met het geslacht Raymakers onder meer: J. J. M.
Heeren, Het helmondse geslacht Raymakers (Rotterdam 1952).
158
) Harkx, a.w., blz. 67 en 68.
,5β
) a.w., blz. 84.
»») a.w., blz. 137 en 138.
ι»1) H.A.F.V.L., R.C.B. 1843-1846, f. 397 e.v., nr. 114 (174).
'«) H.A.F.V.L., R.C.B, over de periode sinds februari 1844.
ш
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Na het overlijden van Antonius Bots in 1847 zetten zijn zoons de
zaken voort onder de firmanaam: A. H . en A. G. Bots. Het betreft
Amandus Hubertus Bots en Arnoldus Gerardus. 1 6 3 Ook deze firma
staat geboekt in het Rekening-Courantboek van F. van Lanschot. Tot
1849 wordt geboekt onder de naam van A. Bots en Zoon. Met ingang
van april 1850 van A. H . en A. G. Bots. Sedert 1851 heeft de relatie
echter opgehouden. 1 β 4 Amandus Hubertus verlaat Helmond en in
1857 wordt het bedrijf door Arnoldus Gerardus Bots geliquideerd. i e s
In hetzelfde jaar 1844, waarin de kontakten tot stand komen met
A. Bots en Zoon, wordt de eerste rekening-courant opgemaakt met
de eveneens te Helmond gevestigde firma Wesselman Bogaers en
Sanders. 1 β β De firma legt zich toe op de produktie van linnen en
katoen. 1 6 7 In december 1848 wordt een nieuwe vennootschap onder
firma aangegaan tussen W . L . J . Wesselman, H . C . Bogaers en F.A.
Sanders, nadat C. F. Wesselman zich had teruggetrokken. 1 β 8 De fir
ma blijft cliënt van F. van Lanschot. 1 β β Vrijwel het gehele totaal van
de jaarlijkse rekeningen-courant heeft bestaan uit maandelijks ver
schijnende kortlopende voorschotten. Tot 1848 in ronde bedragen
van ƒ600,-, ƒ800,- en ƒ 1.200,-. Na 1848 overwegend bedragen van
ƒ 800,-en ƒ1.000,-. 1 7 0
Tot slot van dit gedeelte wordt in het kort ingegaan op de konnekties, die Van Lanschot rond het midden van de negentiende eeuw
in de kassierswereld heeft opgebouwd. De firma F. van Lanschot
onderhoudt de volgende verbindingen met de kassierderij te Amster
dam:
>вз) Harkx, a.w., blz. 138.
' " ) H.A.F.V.L., R.C.B. 1848-1852, f. 341, nr. 116 (176).
··») Harkx, a.w., blz. 138.
"">) H.A.F.V.L., 1843-1846, f. 7, nr. 114 (174).
,e7
) Harkx, a.w., blz. 80 en 83. Tijdens de tweede algemene tentoonstelling van
voortbrengselen der nationale nijverheid te Haarlem in 1825 (de eerste te Gent in
1820) wordt deze firma een bronzen medaille toegekend vanwege de „zeer wel
geweven tafellinnens": in A. Sassen, Noordbrabantsche NijveTheid
1825, in
Taxandria, jrg. XII (1905), blz. 170. De tilburgse firma's Diepen en Jellinghaus
en Comp, en Van Dooren en Dams worden in 1820 en 1825 onderscheiden met de
zilveren medaille, blz. 170 en 171.
1Ю
) Harkx, O.W., blz. 142.
i») H.A.F.V.L., R.C.B. 1848-1852, f. 235 e.v., nr. 116 (176).
" · ) H.A.F.V.L., R.C.B, over de periode sinds 1844.

179

E. en H. van Cranenburgh
Ontfang en Betaal Kas
sinds 1824
J.H. Schuymer en Zn.
„ 1829
Di Gazar, Franken en Co.
„ 1832
J.F. Schuman
„ 1834
Le Normand en Van Ouwenaller
„ 1836 m
Oosthuys en Hotte
„
1840 172
J. H. van Wensen
„
1842 17S
Een langzame, geleidelijke toename van de betrekkingen met Amsterdam blijkt hieruit. Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw zijn deze amsterdamse kassiershuizen — de een na de
ander — verdwenen. De ontwikkeling is in de ter beschikking staande Rekening-Courantboeken niet na te gaan. De serie breekt namelijk af circa 1853/1854. Van het laatst bewaard gebleven boek 18521854 wordt zoals gewoonlijk getransporteerd naar het volgende deel,
dat werd aangelegd. Dit vervolg is echter spoorloos, evenals de volgende banden, die de rekeningen van het verdere deel van de tweede
helft der negentiende eeuw bevat hebben. 174
De firma F. van Lanschot gaat de jaren vijftig in met vier relaties,
die sedert de inrichting van het eerste Rekening-Courantboek in
1814 onafgebroken van de partij zijn geweest. Dit zijn E. en H. van
Cranenburgh te Amsterdam, J. Havelaar en Zn. te Rotterdam, M. J.
Vercour en Cie te Luik en J . C . de Vries te Antwerpen. Van J . C .
de Vries weten wij, dat de firma in 1854 de betrekkingen met Van
Lanschot heeft beëindigd. 176
In het jaar 1899 wordt E. en H. van Cranenburgh opgenomen in
de sinds 1865 bestaande Kas-Vereeniging. Met de kassiers Cornells
de Veer en Zn. (liquidatie in 1894) en Wijsman en Terbeek (1899)
is in het begin van de twintigste eeuw de kategorie partikuliere kassiers in Amsterdam verdwenen. Er bestaat dan alleen nog de Asso17β
ciatie Cassa, de Ontfang en Betaal Kas en de Kas-Vereeniging.
171

)
i")
^3)
"")
i«)
1,e
)

De eerste zes vermelde huizen zijn reeds ter sprake gekomen.
H.A.F.V.L., R.C.B. 1840-1843, f. 190, nr. 113 (173).
t.a.p., f. 359.
H.A.F.V.L., R.C.B. 1852-1854, nr. 117 (177).
H.A.F.V.L., R.C.B. 1848-1852, f. 324, nr. 116 (176).
Emeis jr., a.w., blz. 7 1 .
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De konnektie van Van Lanschot met de kassierderij te Rotterdam
golden allereerst Jan Havelaar en Zoon. Sedert 1838 ook Gebroeders
Chabot.177 Met de twee andere kassiershuizen ter plaatse R. Mees
en Zn. en P. S. Madry en Zoon is geen relatie aangegaan. Het huis
Jan Havelaar en Zoon is in 1781 te Rotterdam opgericht en werd
anno 1918 in de Nederlandsche Handelmaatschappij opgenomen.
Gebroeders Chabot, daterend van 1770, deelde in 1921 hetzelfde
lot.178
Jean Vercour's naam komt voor in de eerste korrespondentiekopieboeken van dit huis te Luik sedert het jaar 1714. Hij is noch
in de geboorte-, noch in de overlijdensregisters van de stad opgenomen en zijn afkomst is onbekend. In 1716 getuigt Jean Vercour,
dat hij geen bankier is, maar een „coultier en change" (= courtier
en change). Van april 1754 tot maart 1773 luidt de naam van het
huis Marie-Jeanne Vercour en Compagnie, vervolgens M. J. Vercour
en Compagnie. Sinds 2 juli 1801 behoort de firma van M. J. Vercour
en Compagnie toe aan Jean Nicolas-Joseph de Sauvage. Ingaande
september 1829 vormen F. en N. de Sauvage de direktie. De firmanaam blijft ongewijzigd.17e In de hieronder geciteerde studie van E.
Helin spreekt de auteur niet over de lotgevallen van M.J. Vercour
en Cie te Luik na 1836. De firma blijft tenminste tot het einde van
de negentiende eeuw voortbestaan. Bij notariële akte de dato 27 december 1887 wordt overgegaan tot de vorming van een commanditaire
vennootschap. Latere gegevens ontbreken.180 De in het rijksarchief te
Luik gedeponeerde korrespondentiekopieboeken, behorende tot de
eenheid van M.J. Vercour en Cie, bestrijken de periode 1714-1736.
De brieven geven bevestiging van ontvangst, mededeling over de uitvoering van opdrachten, ook afrekeningen, adviezen, informaties
aangaande gepasseerde bankroeten en de koers der munten. Het
werkterrein is beperkt tot de streek rond Luik en Verviers. Er is
!") H.A.F.V.L., R.C.B. 1838-1840, f. 240, nr. 112 (172).
"«) De Jong, O.W., dl. III, blz. 671 en 668.
in
) E. Helin, Inventaire des Registres dits „copie-lettres" de Ια Banque Sauvageетсоиг à Liège 1714-1836, in Archives de l'Etat à Liège: Archives d'entreprises,
blz. 9 e.V..
,eo
) Deze gegevens zijn verstrekt door het Rijksarchief te Luik; de archieven van
de K.v.K. te Luik, gedeponeerd te Brussel, leverden bij onderzoek niets op.
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lange jaren wisselhandel met Nederland, Rijnland en Noord-Oost
Frankrijk.1β1 De relatie met F. van Lanschot is er een voorbeeld
van.

§ 4.

Kassier- en Bankzaken der firma F. van Lanschot
van 1815 tot 1851 in cijfers

De nu volgende jaarcijlers van de omzet der kassier- en bankzaken
van de firma F. van Lanschot zijn — evenals het merendeel van de
gegevens over de periode tot 1851 — ontleend aan de bewaard geble
ven serie der Rekening-Courantboeken. De jaarcijfers luiden in nederlandse guldens. Over de omzet in buitenlandse valuta wordt later
nog gesproken. Met ingang van het jaar 1825 is het decimale stelsel
in het koninkrijk geheel doorgevoerd en worden alle geldbedragen
genoteerd in guldens en centen. In de voorafgaande periode 18211825 geschieden in ons land de boekingen deels in dit decimale,
deels in het zo lang bestaande stelsel met de verhouding: 1 gulden =
20 stuivers = 320 penningen. De eerste helft van de jaren twintig
is te beschouwen als een overgangsfase van het oude naar het nieuwe
stelsel.182 De jaarcijfers van Van Lanschot zijn vanaf 1824 in de
hieronder volgende staten weergegeven in het decimale stelsel.

•81) Helin, a.w., blz. 11-18.
in
) J. Rogge, Het Handelshuis van Eeghen (Amsterdam 1949), blz. 164.
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Omzet kassier- en bankzaken firma F. van Lanschot 1814-1850

Tabel ητ. VI.
Jaar

Indexcijfer
(1829=100)

Omzet

1814
1815

327.128 = 5 = 2
374.032 = 8 = 14

44,1
50,4

1819
1820

422.917 = 0 = 4
464.393 = 3 = 4

57,0
62,6

1824
1825

781.334,35И
556.374,07

105,3
74,9

1829
1830

742.387,53
1.0О3.988,ОЗИ

100,0
135,2

1834
1835

1.207.769,80^
963.180,35

162,7
129,7

1839
1840

1.005.964,69
1.028.583,61

135,5
138,6

1844
1845

877.598,96
989.291,12

118,2
113,3

1849
1850

825.689,16
840.689,49

111,2
113,2

KASSIER- EN BANKZAKEN F. VAN LANSCHOT: 1814-1850
Indexcijfers van kassier- en bankzaken van 1814-1850 (1829= 100)

160
KO
120
100

во
60
(0
20

0

1

1

ΙβΚ '15

1

1

1

1

'19 '20

1

1

'24 '25

1

1

1

'29 '30

1

1

1

1

'ЗІ. '35

1

1

1

'39 '40

1

1

1

'4< '45

1

1

'49 '50
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De omzetverhoging van 1820 op 1824 is voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan de na 1820 nieuwe relaties, vooral Westendorp
en Cie 1 8 3 en Van Lanschot-Van Baerle met een rekening-courantsaldo in 1824 van respectievelijk ƒ 129.078,63 ( 16,5 %) en ƒ 152.247,40
(19,5%). Voorts worden de transakties met E. en H . van Cranenburgh intensiever: in 1820 ƒ 114.293 = 15 = 12 (24,6%) en in 1824
ƒ 164.469,05 (21,0%). De terugval anno 1825 komt op rekening van
de inkrimping der zaken met dezelfde firma's:
Westendorp en Cie
Van Lanschot-Van Baerle
E. en H . van Cranenburgh

ƒ 68.550,59И

(12.3%)

ƒ 94.297,51
ƒ104.162,25

(16.9%)
(18,7%)

In de jaren 1830 en 1834 werden nog niet eerder gekende hoogtepunten bereikt. In 1830 is de rekening-courant met de reeds genoemde firma's verhoogd, terwijl vijf nieuwe relaties zijn aangeknoopt,
tegenover het verlies van één.

Westendorp en Cie
Van Lanschot-Van Baerle
E. en H. van Cranenburgh

1829
1830
1829
1830
1829
1830

ƒ 24.551,27
ƒ 86.331,35
ƒ151.420,90
ƒ232.826,80
Я12.159,60И

ƒ165.161,04

( 3,3%)
( 8,6%)
(20,4%)
(23,2%)
(15,1%)
(16,5%)

In 1834 werd de verschrompeling van de omzet met Van Lanschot-Van Baerle gevoeld, terwijl het verlies van cliënten in drie jaar
tijds tot zeventien was opgelopen. Maar de verliezen werden ruimschoots vergoed door de aanwerving van achttien nieuwe relaties, die
in totaal ruim ƒ 450.000,- omzet op hun rekeningen in het RekeningCourantboek lieten noteren. Onder hen ontwikkelt Di Gazar, Franken en Co zich snel tot een belangrijke relatie. De jaren 1835 tot
1840 geven opmerkelijke stabiliteit van de omzet te zien. In de jaren
veertig daarentegen is er inkrimping opgetreden, die alleen al uit de
teruggang van het aantal rekeningen valt af te l e i d e n . ш
1вз

) H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, f. 228-232, nr. 107 (167). De vermelde percen
tages geven de verhouding tot de totale omzet weer.
Ιβ4
) H.A.F.V.L., R.C.B. 1820-1851, nr. 106 (166)- 116 (176).
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Tabel ητ. Vil.

Rekeningen kassier- en bankzaken firma F. van Lanschot
1815-1850 (I)

Periode

Totaal

Afgevallen

Bijgekomen

1815

31

—

—

1820

37

9

15

1830

47

20

30

1840

54

28

35

1850

49

32

27

Verdere uitwerking geeft het volgende beeld:
Tabel nr. Vili.

Rekeningen kassier- en bankzaken firma F. van Lanschot
1815-1850 (II)
Totaal

Afgevallen

Bijgekomen

1815

31

—

—

1816-1820

37

9

15

Periode

1821-1825

40

12

15

1826-1829

43

7

10

1830

47

1

5

1831-1834

48

17

18

1835-1840

54

11

17
12
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1841-1845

55

11

1846-1850

49

21

De wet van 28 september 1816 handhaaft voorlopig de franc als
wettig betaalmiddel. De koers wordt bepaald op 4714 cent. In 1825
worden de munten buiten koers gesteld en houden zij op wettig betaalmiddel te zijn.18e De transacties in francs bij Van Lanschot bereiken de volgende hoogte:
1814
1815
1819

42.282,56
49.814,27
219.568,99

1820
1824
1825

265.243,95
66.195,52
25.159,10

iss) Ieder jaar is vergeleken met bet aan baar voorafgaande jaar; iedere periode
met de voorafgaande periode.
1ββ
) Brugmans, a.w., blz. 167 en 168.
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Het merendeel van de transacties in francs komt voor rekening van
de firma Weduwe Van Dousborgh te Venlo. Vóór 1824 bereikte
deze rekening-courant aanzienlijke omzet, maar in 1825 werd de
konnektie verbroken.187 Ingaande 1826 is de franc verdwenen. Het
luikse bankiershuis Vercour en Cie opent jaren later, naast zijn guldensrekening tevens een franc-rekening, die in 1849 en 1850 de
volgende omzet bereikt:
1849
1850

56.270,33
37.164,61.188

In de tweede helft van het jaar 1823 begint de relatie met het
huis Weduwe A. Huskes en Zonen te Amsterdam. Zij duurt voort
totdat het huis in 1825 overgaat in Westendorp en Cie. Met Westendorp en Cie blijft de konnektie bestaan. Van Lanschot verstrekt
deze amsterdamse firma opdrachten tot aan- en verkopen aan de
amsterdamse beurs.189 De rekening beloopt in diverse jaren vanaf
1824 de volgende bedragen; de vermelde percentages geven de verhouding tot de totale omzet weer.
Tabel nr. IX.

»β')
46,
i"8)
1β
»)
nr.

Rekening-courant firma F. van Lanschot met Westendorp en Cie
1824-1850
16,5%
12,3%

1824
1825

ƒ 129.078,63
ƒ 68.550,59И

1829
1830

ƒ 24.551,27
ƒ 86.331,35

3,3%
8,6%

1834
1835

ƒ 103.443,15И
ƒ 44.134,29И

8,6%
4,6%

1839
1840

ƒ 78.454,ƒ 58.046,27

7,8%
5,6%

1844
1845

ƒ 70.256,35
ƒ 45.058,71^

8,0%
4,6%

1849
1850

ƒ 77.145,50И
ƒ 61.603,41

9,3%
7,3%

H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, f. 177, nr. 107 (167). Overige folio's 14, 36,
66, 76, 104, 120 en 152.
H.A.F.V.L., R.C.B. 1848-1852, f. 252 en 253, nr. 116 (176).
H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, f. 228-232, nr. 107 (167); H.A.F.v.L., K.K.B.,
508 en 509.

186

Aan de kliënten Van Dooren en Dams, Raymakers en Ramaer,
J. F. Smits en Zn., A. Bots en Zoon en Wesselman Bogaers en Sanders worden voorschotten in rekening-courant verstrekt voor de duur
van enkele maanden, die daarom kortlopende voorschotten in rekening-courant worden genoemd. De kredieten zijn waarschijnlijk bestemd voor de bekostiging van grondstoffen en de uitbetaling van
lonen aan de arbeiders. Van Lanschot verstrekte bovendien ook
voorschotten in rekening-courant voor de duur van enkele jaren. Ter
onderscheiding worden deze leningen langlopende voorschotten genoemd. Op de rekening van 1825 trekt Van Lanschot-Van Baerle de
aandacht met het voorschot in rekening-courant van ƒ26.268,61. In
1829 bedraagt het voorschot ƒ31.500,-, in 1830 gehandhaafd op hetzelfde bedrag.190 Westendorp en Cie staat in 1830 voor ƒ 7.734,94 debet. ш Nadat Van Lanschot-Van Baerle uit de boeken zijn verdwe
nen, wordt in Antwerpen een nieuwe relatie gemaakt met de firma
Kramp. 192 In 1834 ontvangt hij door bemiddeling van Van LanschotVan Baerle een voorschot van ƒ8.000,-, ultimo december 1834 gereduceerd tot ƒ6.251,18. Eind 1835 staat hetzelfde bedrag nog open,
terwijl in 1839 het voorschot weer oploopt tot ƒ7.598,36 en in 1840
ƒ7.978,28 bedraagt. In 1844 heeft Kramp het voorschot vrijwel geheel afbetaald. m Van Lanschot-Van der Kun in Rotterdam ontvangt in dat jaar een voorschot in rekening-courant van ƒ 6.725,44. ш
Ook in 1844 staat Westendorp en Cie te boek voor een uitgeleend
voorschot groot ƒ 11.304,393^, waarvan eind 1845 ruim ƒ2.000,resteert;19S in 1849 bedroeg het voorschot ƒ4.770,54 voor Westendorp en Cie en ƒ9.321,78И voor J. Havelaar en Zn. te Rotter
dam. 1 β β
De langlopende voorschotten in rekening-courant zijn beperkt te
noemen, zowel in aantal als in bedrag. Zij zijn terug te vinden in de
»») H.A.F.V.L., R.C.B. 1821-1826, f. 182, nr. 107 (167); H.A.F.v.L., R.C.B.
1830-1832, f. 12, nr. 109 (169).
·") t.a.p., f. 85.
1И
) H.A.F.v.L., R.C.B. 1832-1835, f. 145, nr. 110 (170).
"») H.A.F.V.L., R.C.B. 1835-1837, f. 276, nr. 111 (171); H.A.F.v.L., R.C.B. 18401843, f.248, nr. 113 (173).
i") H.A.F.V.L., R.C.B. 1843-1846, f. 262, nr. 114 (174).
»') t.a.p., f. 329 en 330.
"«) H.A.F.v.L., R.C.B. 1848-1852, f. 299 en 105, nr. 116 (176).
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nu te vermelden debiteurenposities ultimo december. De percentages
geven de verhouding tot de totale omzet der kassier- en bankzaken
van Van Lanschot weer.

1814
1815

Debiteuren kassier- en bankzaken firma F. van Lanschot
I814-J850
4.336= 7 = 8
1,3%
1834
32.875,02И
2,121 = 15 = 8
0,6%
1835
12.817,22

1819
1820

6.458= 0 = 4
6.297= 6 = 4

1,5%
1,4%

1839
1840

17.954,20
19.379,10И

1,8%
1,9%

1824
1825

15.465,45И
29.659,94И

2,0%
5,3%

1844
1845

34.506,26И
12.193,05И

3,9%
1,2%

1829
1830

41.368,11
52.609,87

5,6%
5,2%

1849
1850

21.052,29И
14.470,64

1,7%
1,7%

Tabel ητ. X.

2,7%
1,3%

De nu volgende bedragen betreffen de crediteurenpositie ultimo
december der diverse jaren in de periode 1814-1851. De percentages
geven de verhouding tot de totale omzet der kassier- en bankzaken
van Van Lanschot weer.
Tabel nr. XI.

Crediteuren kassier- en bankzaken firma F. van Lanschot
¡814-1850

1814
1815

5.365 = 1 == 4
17.287=15 == 8

1,6%
4,6%

1834
1835

18.484,48
50.077,4814

1,5%
5,2%

1819
1820

8.091= 8 =-4
12.711= 6 == 4

1,9%
2,7%

1839
1840

33.278,49И
27.173,95

3,3%
2,6%

1824
1825

3.757,44И
9.711,02^

0,5%
1,7%

1844
1845

19.550,66И
27.870,26

2,2%
2,8%

1829
1830

21.667,28И
18.498,28

2,9%
1,8%

1849
1850

13.147,23И
15.447,01

1,6%
1,8%

Tot de jaren dertig is het merendeel van deze post voor rekening
geweest van E. en H. van Cranenburgh. In vergelijking met de
totale positie wordt dit geïllustreerd door de hier volgende staat:
Firma F. van
1814-1830
1814
1815
1819
1820
1825
1829
1830
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Lanschot debet aan E. en H. van Cranenburgh
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3.984= 4 = 0
11.666=11=0
3.459 = 17 = 0
3.518= 4 = 0
4.881,44
10.430,80
10.187,51

74,2%
67,4%
42,8%
27,7%
50,3%
48,1%
55,1%

In 1834 heeft geen crediteur een dominerend aandeel genomen. Het
in tabel nr. XI opvallende bedrag van 1835 komt voor bijna 60% op
rekening van deze vijf kassiers:
Di Gazar, Franken en Co
E. en H. van Cranenburgh
Swarth en Schellwald
J. Havelaar en Zn.
Ontfang en Betaal Kas

ƒ 8.345,03^2
/6.337,04И
ƒ 5.727,31 И
ƒ 4.697,553/2
/4.533,38^

16,7%
12,7%
11,4%
9,4%
9,1%

Gedurende de jaren veertig is Di Gazar, Franken en Co de belangrijkste crediteur:
1839
ƒ3.669,96
11,0%
1840
ƒ2.907,58
10,7%
1844
/3.532,93И
18,1%
1845
ƒ7.664,26
27,5% 1 β 7
De posten aan- en verkoop van effekten, debiteuren en crediteuren
vormen een gering gedeelte van de totale omzet der kassier- en bank
zaken van Van Lanschot. Het overgrote deel van het arbeidsveld
werd in beslag genomen door het inkassobedrijf, zoals gebleken is
uit de soort van dienstverlening voor de meeste kliënten, die in het
voorgaande zijn besproken. In de tweede plaats door de kortlopende
voorschotten in rekening-courant, die een funktie vervulden in de
financiering van de brabantse textielnijverheid. Ter illustratie van de
overwegende positie, die door het inkassobedrijf werd ingenomen,
volgt nu allereerst de rekeningen-courant met E. en H. van Cranenburgh, de leidende relatie tot in de jaren dertig op dit gebied.
1815
1819
1820
1824

89.093,85.418,114.293,164.469,-

23,8%
20,2%
24,6%
21,0%

1825
1829
1830
1834

104.162,112.159,165.161,84.010,-

18,7%
15,1%
16,5%
7,0%

De volgende jaren wordt de omzet met Van Cranenburgh geleidelijk
minder en bedraagt in 1850 ƒ29.997,- 3,6%. De teruggang gaat
i") De gegevens betreffende debiteuren- en crediteurenpositie met de hierop volgende totalen van het inkassobedrijf zijn ondeend aan de Rekening-CourantBoeken der Firma F. van Lanschot. H.A.F.v.L., nr. 104 (164)-116 (176).
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vergezeld van uitbreiding der transakties van Van Lanschot met
andere te Amsterdam en Rotterdam werkzame kassiers. De positie
van E. en H. van Cranenburgh wordt overgenomen door de kassiers
Jan Havelaar en Zn. te Rotterdam en Di Gazar, Franken en Co te
Amsterdam.
Tabel яг. ΧΙΠ. Rekening-courant Van Lanschot met Jan Havelaar en Zn.
en met Di Gazar, Franken en Co 1830-1850
Jan Havelaar en Zn.:
1830
1834
1835
1839
1840
1844
1845
1849
1850

105.839,57.489,72.275,70.006,81.212,92.948,95.365,157.297,122.896,-

Di Gazar, Franken en Co:
10,5%
4,8%
7,5%
7,0%
7,9%
10,6%
9,6%
19,1%
14,6%

1834
1835
1839
1840
1844
1845
1849

117.412,82.598,77.807,77.696,63.325,93.761,-

1850

121.379,-

98.674,-

9,7%
8,6%
7,7%
7,6%
7,2%
9,5%
12,0%
14,4%

In dit tijdvak, de laatste twintig jaar van F. van Lanschot als fir
mant, is het karakter bepaald. De nadruk is verschoven naar het kassierswerk en naar de handel in kortlopend krediet. Daarentegen
vermijdt de firma aanzienlijke bedragen te beleggen in langlopende
voorschotten op rekening-courant. In de jaren tachtig is bijvoorbeeld
een eind gekomen aan de zeer langdurige betrekking met Raymakers
en Ramaer te Helmond, toen niet kon worden voldaan aan krediet
op lange termijn, waaraan dit bedrijf behoefte had. Een dergelijke
transaktie werd geacht niet tot het operatieterrein van de firma Van
Lanschot te behoren. Zij opereert met een vast, eigen, maar betrek
kelijk klein kapitaal en de exclusief eigen basis waarop kredieten
werden verstrekt, stelde grenzen aan de funktie van stimulator van
198
handel en industrie. Niettemin heeft Van Lanschot op bescheiden
schaal de brabantse textielnijverheid gesteund met kredieten, zoals
in het voorgaande reeds is gebleken.
Het hiervoor besproken rekening-courantkrediet is te rekenen tot
het kortlopende industrie- en handelskrediet. In alle bescheidenheid
n»8) H.A.F.V.L., Stukken betr. firmanten en firma F. van Lanschot 1874-1890,
nr. 33.

190

bewoog de firma F. van Lanschot zich gedurende de eerste helft
van de negentiende eeuw op dit terrein. Haar leiders verstrekten
tevens krediet op middellange en lange termijn en onttrokken de
hiertoe benodigde gelden aan het privé-vermogen. Het bezit aan
partikuliere dokumenten van het geslacht Van Lanschot zou hieromtrent nader uitsluitsel kunnen verschaffen. De ter beschikking staande partikuliere dokumenten vertonen echter hiaten. Ook in de
massa der notariële archieven zijn stellig aanvullende gegevens verborgen. Desondanks is het voor ons noodzakelijk de partikuliere
kredietverlening van het geslacht Van Lanschot te bespreken.
Ten tijde van C. en G. van Lanschot in de achttiende eeuw was
de notariële obligatie met acte van realisatie een dikwijls gekozen
vorm van kredietverlening. Het betreft een schuldbekentenis, die
werd gepasseerd voor een notaris in de plaats van vestiging van een
van beide partijen, veelal van de kredietgever. Hierop volgde officiële registratie ten gemeentehuize in de plaats van vestiging van
beide partijen en verder — indien gewenst door de kredietgever — in
iedere plaats, waar sprake is van bezittingen op naam van de kredietnemer. Zulks tot „meerdere securiteyt" van de kredietgever en op
kosten van de kredietnemer. Een andere vorm van kredietverschaffing was de onderhandse of manuale obligatie, al dan niet gevolgd
door officiële registratie. De vorm van de zogenaamde scabinale
obligatie komt — zoals verderop zal blijken — veel minder voor.199
Hieronder werd verstaan, dat ten overstaan van de schepenen, scabine, die tot 1811 notariële bevoegdheden behielden, een lening
werd aangegaan. In 1807 werd bepaald, dat alle notarissen in het
koninkrijk Holland voortaan op voordracht van de minister van justitie door de koning benoemd zouden worden. Benoeming door de
souverein wordt gehandhaafd, wanneer ten onzent — als gevolg van
de inlijving bij Frankrijk — op 1 januari 1811 de franse wet van 25
Ventóse an XI op het notarisambt van kracht wordt. De schepenen,
met wie de notarissen tot dan toe hun bevoegdheden hadden moeten
ln

) Zie voor de gebruikte benamingen en de verklaring onder meer: E. J. Tb. A. M.
van Emstede, Glossaritim van de ambts- en/of rechtstaal gebezigd in Peelland, in
Varia Peellandiae Historiae ex fontihus, jrg. VI, (Deume 1968), blz. 1-172; VII,
blz. 1-189; Th. J. Poelstra, Een holhnds stadsarchief. Wegwijzer tot onderzoek
(Rotterdam 1969).

191

delen, worden tegelijkertijd vervangen door vrederechters, juges de
paix, zonder notariële bevoegdheden. Met de vestiging van het koninkrijk der Nederlanden bhjh de regeling gehandhaafd. 200 Tenslotte dient het aloude wisselkrediet gememoreerd, waarbij geld
wordt opgenomen tegen algiite van een ol meer wissels. 201
Over de eerste tien jaren van het Hrmantschap van F . A . A . van
Lanschot zijn geen dokumenten bewaard gebleven. Sedert 1811
is er meer informatie beschikbaar. In dit jaar worden de indices,
die sommige notarissen reeds vrijwillig op hun protokollen gemaakt
hadden, vervangen door verplichte repertoires, jaarlijks opnieuw te
beginnen. 202 F. van Lanschot verstrekt krediet, terwijl de kredietnemer hypotheek verleent op panden, gronden en fabrieksgebouwen
die zijn eigendom zijn. Er bestond ook kredietverlening, waarbij als
zekerheid eigendomsoverdracht van machines en handelsvoorraden
wordt geëist. F. van Lanschot noemt dit „hypothecaire obligatie".
In een aantal hierna te noemen gevallen verstrekt Van Lanschot
onderhands krediet zonder deze zekerheden. Het waren uitzonderingen en zij lijken voorbehouden gebleven tot familieleden en zeer
vertrouwde persoonlijke relaties. 203
Over de eerste firmant Comelis van Lanschot (1737-1767) zijn
gegevens schaars voorhanden aangaande geldleningen, die hij eventueel verleend heeft De noord-brabantse notariële archieven laten
wel aktiviteit vaststellen. 2U C. van Lanschot verstrekt ƒ 3.000,tegen 3 % 2 0 5 en ƒ4.200,- tegen З И % over de periode 1752 tot
1767. 2 0 e In 1767 ontvangt zoon Godefridus ƒ20.000,- tegen de rente
van 2И%> waardoor hij de zaak kan voortzetten, waaruit C. van
!00

) J. A ten Cate, De notaneL· archieven tn Noord Brabant (Den Haag 1957), b]z.
17 en 18.
M1
) A F L , R B Godefndus van Lanschot, dl I en II Deze twee folianten bestrij
ken de penode 1772 1799, nr 158 en 160.
»*) T e n Cate, я w , blz. 24 en 25
«") A F.L , R В F. A A van Lanschot, dl. I en П. Deze twee folianten bestrijken
de penode 1811-1851, behoudens diverse hiaten, nr. 165 en 166
204
) T e n Cate, я -ш , blz 24 Indices op de noord brabantse notartele bescheiden
van de achttiende eeuw ontbreken vrijwel volledig
s»5) R A B , Notariële archieven, nr 3158, f 265 266
£oe
) t a p , nr 3103, f. 211 en 211 verso, nr 3158, f. 471 472, nr. 3160, f 268269, nr 3162, f 11-12, nr 5189, ongepagineerd
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Lanschot zich terugtrekt. Op 28 juni 1774 lost Godefridus ƒ4.000,af, op 21 augustus 1776 ƒ1.000,- en op 18 juni 1779 ƒ10.000,-.
Hiermede is het kapitaal van ƒ 15.000,- ontvangen in juni 1767, gerestitueerd.207 De obligatie van augustus 1767, groot ƒ5.000,- had
hij reeds afbetaald op 22 september 1772.208
De dokumenten van de tweede firmant Godefridus (1767-1799)
zijn wel bewaard gebleven in het familie-archief en geven de indruk
volledig te zijn.20e Voor zijn tijdvak beschikken we niet alleen over
de notariële en scabinale obligaties als bron van informatie, maar ook
over de onderhandse of manuale obligaties. Tevens heeft Godefridus
van Lanschot kredieten verleend door wisselbrieven te diskonteren.
Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.
Tabel nr. XIV.
Jaar
1772
1773
1775
1778
1779
1780
1782
1784
1785
1786
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

Kredietaktiviteit

Notarieel

Rente

9.000,-

3 %

Godefridus van Lanschot

Scabinaal
400,-

10.000,7.000,500,7.000,-

ЗИ%
ЗИ%

6.000,500,10.000,-

4 %

1772-1799

Rente Onderhands Rente Wisselkrediet
3 %
1.500,1.200,3.000,3.400,1.500,15.000,-

зи%

ЗИ%
3 %
3 %
3 %

гу2%

з %

ЗИ%

2.919=5 = 0
2.080,-

зи%
гу2%

1.000,-

VA%
3.868 = 5 = 0 4 %
6.000,4 %

5.000,7.100,-

4 %
4 %

10.000,-

4 %

1.500,-

4 %

2.000,6.000,-

4 %
4 %

1.200,6.000,-

4 %
5 %

4.000,-

4 %

16.640,-

4 %

4.240,1.908,-

*>7) t.a.p., nr. 3165, f. 245 en 245 verso.
) t.a.p., nr. 3165, f. 433-434.
»·) A.F.L., R.B. Godefridus van Lanschot, dl. I en II, nr. 158 en 160.
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Alvorens diverse voorbeelden van verleende kredieten te bespreken, geven wij eerst enige toelichting bij de vermelde rentestanden.
In de achttiende eeuw was de republiek der Verenigde Nederlanden
het financiële centrum van Europa. De hollandse kapitaalmarkt
had grote behoefte aan beleggingsmogelijkheden, die voornamelijk
in het buitenland werden gevonden.210 „There were high rates
available to Dutch investors, but they were not usually provided by
prime domestic loans. It is a small wonder that Dutch capital sought
foreign investment."211 De geldovervloed leidde tot een zeer lage
rentestand, waardoor grote kapitalen naar het buitenland werden
overgebracht.212 De rentestand heeft in de achttiende eeuw drie
fasen gekend. Tot de jaren zeventig is er een stabiel niveau van
\%-2%. Daarna is een stijging gevolgd tot 3-4%. Sedert 1795 is een
verdere stijging opgetreden.213 In bijvoorbeeld 1797 loopt de rentestand op tot 12%.214
De bestemming der gelden, die Godefridus van Lanschot aan
diverse kredietvragers heeft geleend, was in vele gevallen niet te
achterhalen, maar van sommige gevallen is het wel gelukt. Christianus en Catharina Potters, broer en zuster van mevrouw Van Lanschot-Potters, zetten na het overlijden van mevrouw weduwe PottersVan Berkel in 1772 de door haar gedreven koophandel in koloniale
waren voort.215 Op 2 november 1773 stelde Godefridus van Lanschot ƒ9.000,- tegen de rente van 3% ter beschikking aan Chr. Potters en zuster.21β Deze gelden vormden een gedeelte van het aan
Godefridus van Lanschot toebedeelde part van de nalatenschap van
zijn schoonmoeder mevrouw weduwe Potters-Van Berkel. 217 Op 18
juni 1779 hebben Chr. Potters en zuster de lening afgelost. Op de210

) W. M. Zappey, Bankgeheimen. Enkele o-pmerkingen over Nede^ndse
Bankgeschiedenis, in Bedrijf en Samenleving (1967), blz. 299.
*") Sidney Homer, A History of Interest Rates (New Brunswick 1963), blz. 176.
гіг
) Zappey, t.a.-p., blz. 299.
"'i J. C. Breen, Eene Amterdamsche Crediet-instelling uit het laatst der achttiende
eeuw íAmsterdam 1900), blz. 15.
»") Homer, a.w., blz. 176.
г15
) A.F.L., Stukken betr. het geslacht Van Berckel en Potters 1758-1898, nr. 30,
115 en 129.
"*) R.A.B., Notariële Archieven, nr. 3171, f. 455-456.
и') A.F.L., R.B. Godefridus van Lanschot, dl. I, nr. 158; R.A.B., Notariële archieven, nr. 3170, f. 241-246.
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zelfde dag voldoet Godetridus de vordering van ƒ 10.000,- die zijn
vader Cornells sinds 1767 op hem heeft.218 Van Christiaan Potters
is bekend, dat hij regent is geweest van het H. Geest Godshuis.219
Zijn zuster is ongehuwd gebleven. Zij is in 1808 overleden.220
Een tweede voorbeeld. Op 26 maart 1778 gaan Am. van Stratum
te Eindhoven, Godefridus van Lanschot te 's-Hertogenbosch en Joh.
van Hoof, te Eindhoven woonachtig, over tot oprichting van de
„Firma van Arnoldus van Stratum en Сотр.". Ieder der kompagnons heeft zich verbonden ƒ 300,- in te brengen, wat een beginkapitaal van ƒ900,- betekent. Op 30 maart 1778 begint Arnoldus van
Stratum en Сотр. te Eindhoven met de fabrikage van „roode doeke
goedere en verdere bontjens van catoene, gaarens en gaarens". 221
A. van Stratum verzorgt de boekhouding, inkoop, voorraad en uitbe
taling der lonen, terwijl Van Hoof — de deskundige — optreedt als
technisch bedrijfsleider. Op 1 april hieropvolgend verstrekt Godefridus van Lanschot een krediet van ƒ 1.200,- tegen 3%, in 1779
nog eens ƒ3.000,-.222 De leningen worden onderhands gesloten. Op
22 april 1780 wordt besloten meer kapitaal te investeren.223 Drie
dagen later, op 25 april, en nog eens op 30 juni, verstrekt Van Lanschot aanvullende kredieten tot ƒ3.400,- in totaal. In 1783 zijn deze
gelden en de verschuldigde rente afgelost.224 Op 30 december 1783
wordt de kompagnieschap „in der minne" ontbonden.225 A. van
Stratum en Сотр. blijft niettemin voortbestaan. Over de struktuur
van de onderneming ontbreken sinds 1784 inlichtingen.
Van de firma A. van Stratum en Сотр. wordt aangenomen, dat
zij een der eerste ondernemingen in Brabant is geweest die handelsvermogen hebben gewijzigd in industriële investering.226 Van Lan« 8 ) t.a.p., nr. 3165, f. 245 en 245 verso.
119
) A. R. M. Mommers, Brabant van GeneTaliteitsbmd tot Gewest (Nijmegen
1953), blz. 493.
ио
) A.F.L., Stuklcen betr. Catharina Christina Potters 1786-1833, nr. 56 en 123.
И1
) A.F.L., Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Potters 1767-1799, nr. 24 K.
al
) A.F.L., R.B. Godefridus van Lanschot, dl. I, f. 6 verso en 7 verso, nr. 158.
KS
) A.F.L., Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Potters 1767-1799, nr. 24 K.
«<) A.F.L., R.B. Godefridus van Lanschot, dl. I, f. 8 verso en 10 verso, nr. 158.
«") A.F.L., Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Potters 1767-1799, nr. 24 K.
ΐίβ
) H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Een eeuw hedrijfsfinanciering in de Meierij
van 's-Hertogenbosch 1750-1850, in Economie, jrg. XXIII (1959), blz. 675-677.
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schot is in de volgende jaren deze firma blijven financieren. Op 3
januari 1784 wordt onderhands de somma van ƒ 15.000,- à 3% rente
verstrekt. N a januari 1791 is dit krediet in zijn geheel terugbetaald. 227 Tenslotte stelt Van Lanschot op 29 december 1790 het
kapitaal groot ƒ 10.000,- ter beschikking. In de notariële obligatie
wordt niet gesproken over A. van Stratum en С о т р . , maar over
„Amoldus van Stratum, Coopman en inwonende burger te Eyndhoven". 2 2 8 N a het overlijden van het echtpaar Van LanschotPotters in 1799 wordt het restant van de obligatie, groot ƒ500,toebedeeld aan dochter Theresia. 229 Op 16 juni 1809 wordt notarieel
geregistreerd, dat het verschuldigde bedrag met de rente is terugbetaald. 230
Hendrik Schouw, koopman in wijnen te 's-Hertogenbosch, ontving in 1782 ƒ 1.500,- tegen 3>}/2% rente. Elisabeth Josina ter Сгоуе
— weduwe Schouw, notaris H . ter Сгоуе, beiden te 's-Hertogen
bosch en J. Schouw, secretaris te Oirschot, waren borg. 2 3 1 Over
stadgenoot en koopman J . W . Heeren noteert Godefridus van Lan
schot: „Op 11 september 1792 met J . W . Heere afgereekent, waer
by my saldo quamp /3.125 = 14 = 0. Loopende sedert a 4 pc in
trest s'jaers". Op 15 januari van het hierop volgende jaar: „hem
g'avanceert in hollans geit
ƒ 6.000,-, ook Loopende a 4 pc s'jaers.
232
Deze voldaen".
Op 30 augustus 1796 verleent Godefridus van Lanschot een krediet, groot ƒ 10.000,- tegen 4% rente, aan H. van Tomputte, koopman te Rotterdam. 233 Henricus Ludovicus (1765-1837) is de zoon
van Adrianus van Tomputte en Maria Alida de la Tour. Op 12 september 1790 is hij in het huwelijk getreden met Maria Catharina,
dochter van Godefridus van Lanschot. Theodorus Franciscus van
Tomputte (1771-1811) trouwde in oktober 1801 met een andere doch-

2

" ) A.F.L., R.B. Godefridus van Lanschot, dl. II, f. 16 verso, nr. 160.
»») R.A.B., Notariële archieven, nr. 3397, f. 99.
22
») A.F.L., R.B. Godefridus van Lanschot, dl. II, f. 16 verso, nr. 160.
23
») R.A.B., Notariële archieven, nr. 3397, f. 100.
M1
) A.F.L., R.B. Godefridus van Lanschot, dl. I, f. 22 verso, nr. 158, dl. II, f. 14
verso, nr. 160.
««) t.a.p., dl. II, f. 42, nr. 160.
«и) G.A.R., Protokol 3357, notaris I. Valeton, akte nr. 389, f. 416-422.
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ter van Godefridus van Lanschot, Theresia Henrica.234 De gelden ten
bedrage van ƒ 10.000,- worden opgenomen ten behoeve van de suikerraffinaderij en suikerhandel, te Rotterdam gedreven door leden
van het geslacht Van Tomputte-De la Tour. 235
Uit een scabinale obligatie blijkt, dat Martinus en Gerardus Gomarus Dams te Tilburg het kapitaal van ƒ4.000,- tegen 4% rente ter
beschikking krijgen in het jaar 1798.23e De transaktie zou in verband kunnen staan met financiering van de destijds in ons land
unieke windvolmolen, gebouwd in ditzelfde jaar en door Van Dooren
en Dams op 7 mei 1799 in gebruik genomen.237 De reeds jaren bestaande konnektie met familie en firma Van Lanschot werd erdoor
versterkt.
In 1799 verstrekt de firma mevrouw weduwe G. van Lanschot
en Zoon aan Norbertus Schoffers te Tilburg een krediet, groot
ƒ 6.000,- à 5%.238 Schoffers behoort tot de kooplieden die van handel
drijven overgaan op produktie, in dit geval van handelaar in wollen
lakens op de fabrikage van lakens.239 Op 1 juli 1798 begint Schoffers
zijn nieuwe loopbaan.240 Het ontvangen krediet is hem dienstig geweest om de overgang tot een succes te maken. Na zijn overlijden
wordt de lakenfabrikage voortgezet onder de firma Schoffers en Bogaers en na de dood van mevrouw weduwe Norbertus Schoffers
onder de nieuw gevormde firma van G. Bogaers en Zoon.241
Wij hebben ons ertoe beperkt enkel die kredieten met name te
vermelden, waarbij de bestemming der ontvangen leningen met
enige waarschijnlijkheid kan worden vermoed. Resumerend kan
van Godefridus van Lanschot en zijn echtgenote worden gezegd, dat
zij behoord hebben tot de kooplieden die in de achttiende eeuw hun
2M

) De Josselin de Jong, a.w., blz. 3; Doe. Zw., Portefeuille geslacht Van Tomputte.
*м) Als noot 228.
a») ta.p., f. 54.
гэт
) Bezemer, a.w., blz. 42; Boeren, a.w., blz. 49; Bezemer, a.w., blz. 107. Afge
broken in 1817.
" 8 ) R.A.B., Notariële archieven, nr. 3406, katern 14.
!3e
) Van den Eerenbeemt, Een eeuw bedrijfsfinanciering, blz. 675.
"») Boeren, a.w., blz. 47.
t41
) H.A.F.V.L., Specimina van handtekeningen, ontvangen door F. van Lanschot
1792-1836, nr. 6.
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vermogen mede voor de tinanciering van handel en nijverheid hebben bestemd.
Zoals reeds vermeld, ontbreekt over de eerste tien jaren van de
periode van F. van Lanschot als firmant iedere dokumentatie. Eind
1799 neemt hij de zaken over van de firma mevrouw weduwe G. van
Lanschot en Zoon. Op 25 november van dat jaar verklaart hij schuldig te zijn aan ieder van zijn vier zusters de somma van ƒ 15.000,- à
4% rente per jaar, inzake „van onder zig gehoudene penningen tot
voortzetting zijner negotie uyt den boedel van wijlen zijne Moeder
Anna Regina Maria Potters weduwe van wijlen Godefridus van
Lanschot volgens haer Testament op den 14 Februari 1700 negen
en negentich".242 In totaal is hij ƒ 60.000,- schuldig. Op 5 juni en
op 4 juli 1809 verklaren respectievelijk zijn zussen Maria Catharina
en Theresia Henrica dat de van hen geleende gelden en de verschuldigde rente zijn afbetaald. Het tijdstip, waarop de twee andere
obligaties zijn afgelost, is onbekend.243 Het is mogelijk, dat Van
Lanschot wegens deze schulden vóór 1811 zich ervan heeft onthouden gelden uit te zetten. Omstreeks deze tijd erfden Franciscus van
Lanschot en zijn zusters uit de nalatenschap van hun tante Catharina
Christina Potters — overleden op 18 november 1808 — ieder l/10de
deel ter grootte van ruim ƒ 26.000,-.244
De hier volgende staat geeft een overzicht, dat echter waarschijnlijk niet volledig is, van de leningen in de jaren 1811-1851.24S

"*) R.A.B., Notariële archieven, nr. 3406, katern 6.
*«) t.a.p., katernen 85, 86, 87 en 88. Ieder twee folio's.
***) A.RL., Stukken betr. Catharina Christina Potters 1786-1833, nr. 56 en 123.
««) A.F.L., R.B. F. A. A. van Lanschot, dl. I en Π, nr. 165 en 166.
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Tabel иг. XV.

Kredietaktiviteit F. A. A. van Lanschot 1811-1851

Jaar

Notarieel

1811

5.263 = 17 = 8

4

1.200,1.043=11=4

5

%

5

%

1815
1816

Rente

1818

610,-

5

%

1819
1821

1.600,-

5

%

1.829,80

5 %

1823
1826

3.669,267,90

5

1827
1831
1834

1.200,-

5

%

800,-

5

%

5.000,15.000,-

5

1841
1842

7.000,16.600,-

5%

10.000,-

4%

4.000,-

4%

30.000,-

5%

6.000,-

4%

8.000,-

5%

5 %
%

5 %
%

1836
5.000,11.000,4.000,510,20.500,-

10.000,5 %

995 = 19 = 0

1838
1839
1840

Rente

%

1817

1835

Onderhands

5 %
5 %
5 %
4 %
5 %

4И%
5

%

10.000,1843

4.000,39.300,-

1844

5.400,5.800,16.400,10.400,-

1845

5 %
4И%
5 %

4И%
5 %

4И%

1847
1848
1849

25.200,4.000,28.000,-

1850

5

%

5

%

4И%
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Het jaar 1815 verdeelt de negentiende-eeuwse financiële geschiedenis van de europese landen in twee delen. Vóór 1815 veroorzaakte
de oorlog hevige druk op de financiële middelen en ook hoge rentestanden. N a 1815 volgen een betrekkelijke vrede, industriële ontwikkeling en dalende rentestanden. 246 Ook in Nederland daalt de
rentestand reeds tegen het einde der napoleontische heerschappij en
blijft na 1815 op laag niveau. 247 „Dutch interest rates declined
sharply during the nineteenth century after 1815, as did interest rates
in other European countries." 248 Tegen het einde van de negentiende eeuw is het renteniveau zeer laag gedaald. 24e Tijdens de gehele periode 1811-1851 is hier te lande de franse wet van 3 september van 1807 van kracht geweest, waarbij voor rente in handelszaken een maximumrente van 6% was voorgeschreven, voor alle
andere zaken 5%. De maximumrente is gehandhaafd tot 1857. 2S0
In het reeds geciteerde werk van Sidney Homer worden voor de eerste
helft van de negentiende eeuw voor langlopende leningen de volgende percentages als gemiddelden opgegeven.
eerste decennium :
tweede decennium:
derde decennium :

5.95
4.79

vierde decennium:
vijfde decennium :

5.11
4.35. 2 5 1

Enkelen, die tot 1851 van de kredieten van F.A.A. van Lanschot
gebruik hebben gemaakt, bespreken wij in het kort. Allereerst H . L.
van Tomputte, die op 25 januari 1816 de beschikking krijgt over
een som van ƒ 10.000,- tegen de rente van 5%. De transaktie vindt
onderhands plaats. 252 Wij hebben Van Tomputte reeds eerder ontmoet. Hij had het sindsdien tot een suikerraffinaderij gebracht in het
pand Sint Joris te Rotterdam. De financiële injektie mocht niet baten. In de loop van 1823 tot 1824 werd de suikerraffinaderij Sint

"•)
«')
24β
)
"·)
"Ό
251
)
"2)

Homer, a.w., blz. 216.
J . J . I . Harte, De Rentestand (Utrecht 1880), blz. 53.
Homer, a.w., blz. 235 en 236.
a.w., blz. 216.
G. M. Verrijn Stuart, Geld en Crediet (Wassenaar 1939), blz. 8.
Homer, a.w., blz. 492 en 493.
A.F.L., R.B. F. A . A . van Lanschot, dl. I, f. 97, nr. 165.
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Joris geliquideerd. Op 7 april 1824 werden het pand en de inboedel
openbaar verkocht.25S
François Halewijn, geboren te Amsterdam, koopt in 1779 het pand
De Gouden Leeuw, gelegen aan de Schapenmarkt te 's-Hertogenbosch. In het jaar 1803 breidt Halewijn het hotel uit met het pand
De Molen. Van zijn twee zoons zet Jan Ernestus Halewijn het hotelbedrijf voort.254 Hij verkrijgt op 31 december 1818 van F. van Lanschot de somma van ƒ 1.600,- tegen 5% rente. Het geld is wellicht
gebruikt voor de verbetering van het interieur. In 1826 is de obligatie
geheel afgelost.255
Mr. Bernard Hartogensis, commissionair te 's-Hertogenbosch,
schrijft aan A. C. van Lanschot op 21 juni 1831: „Ik verklare Uwed.
thands, dank zij den Almagtigen geen crediet/ zo ver dit een solied
Koopman zeggen mag/kan/te behoeve; maar ik weet my die tijd
noch te herinneren/Uwed. huis mij crediet verleende, diensten
deed./Uwed. kan mij voor alles houden, maar niet voor eenen ondankbaren mensch".256 Over deze financiële konnekties zijn geen
bijzonderheden bekend. B. Hartogensis was de zoon van Hartog Simon, die zich later Herodes Hartogensis noemde. Sedert 1811 wordt
Bernardus Hartogensis met deze naam betiteld, voordien heette hij
Nathan Beer Hartog. Zijn vader Hartog Simon en zijn grootvader
Simon Hartog hadden zich in de tweede helft van de achttiende
eeuw te 's-Hertogenbosch gevestigd. Zij hadden zich toegelegd op
de handel in onroerend goed. In 1823 bouwde mr. Bernardus Hartogensis voor de 's-hertogenbossche Israëlieten een synagoge, die hij
hun gemeente ten geschenke gaf.257 In 1841 wordt mr. B. Hartogensis bij koninklijk besluit tot bestuurslid benoemd van het eerste
bestuur der kamer van koophandel en fabrieken te 's-Hertogenbosch. 25e
"«) A.F.L., Korrespondentìe F. Α. Α. van Lanschot 1790-1843, m . 57.
г54
) Α. F. О. van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gehouwen van 's-Her
togenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere eeuwen, dl. III,
('s-Hertogenbosch 1910), blz. 481-489; Van Sasse van IJsselt, Het Bossche hotel de
Gouden Leeuw, in Taxandria, jrg. XXV (1918), blz. 270-272.
266
) A.F.L., R.B. F. A.A. van Lanschot, dl. I, f. 105, nr. 165.
»β) H.A.F.V.L., K.K.B., ni. 440.
M7
) Van Sasse van IJsselt, Huizen en Gehouwen, dl. I, blz. 100 en 101, dl. П,
blz. 57-59.
г5в
) A.R.A., Kabinet des Konings, nr. 27.
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F. Α. Α. van Lanschot heeft ook financiële banden onderhouden
met Izaak Hartogensis, welke laatste als commissionair optrad in
Tilburg. Hartogensis had een vordering van ƒ 15.000,- op de fabrikant J. H. L. Tortike en echtgenote te Leiden. Via een akte van
transport, aangegaan ten overstaan van notaris Joh. de Bergh te
's-Hertogenbosch de dato 6 april 1835, nam F.A.A. van Lanschot
de vordering voor het volle bedrag van ƒ15.000,- over tegen een
rentebedrag van 5%.25B Het echtpaar Tortike-Van Wayenburg stelde
het fabrieksgebouw en de fabrieksterreinen als onderpand. Medio de
jaren veertig zijn het pand en de terreinen publiek verkocht. De opbrengst heeft gediend als mindering van de lening. Er bleef nog een
resterende schuld van ƒ6.407,82И· In april 1852 is de overgeble
ven vordering eindelijk vereffend.2β0
Toussaint Joseph Tilman wordt in 1789 geboren te Visé als zoon
van Jean François Tilman en Marie Catherine Horion. Te 's-Hertogenbosch huwt hij Catherina Regina, dochter van F. A. A. van
Lanschot, op 6 februari 1833. 2β1 Haar oom Victor Andreas van
Rijckevorsel — gehuwd met Theodora, zuster van F. van Lanschot —
richt met J.J. Tilman de firma Victor Andreas van RijckevorselTilman op. Het werkterrein omvat kassier- en bankzaken. 2вг F. van
Lanschot verstrekte zijn concurrent en schoonzoon Tilman in okto
ber 1836 onderhands een krediet van ƒ 10.000,- tegen de rente van
4%. In de loop van de jaren veertig ontving T. J. Tilman nogmaals
onderhands krediet, eveneens tot het totaal van ƒ 10.000,- à 4% rente. 2 в з Op 29 december 1848 komt hij te 's-Hertogenbosch te over
lijden. Zijn kompagnon V. A. van Rijckevorsel streft te Vught op 2
augustus 1855.2e* Charles (ongehuwd) en zijn broer Frans Tilman
zetten de zaken voort onder ongewijzigde firmanaam. Op hun beurt
worden zij opgevolgd door de zoons van Frans Tilman, Constant,
Gustaaf en wellicht ook Paul. De firma heeft bestaan tot de jaren
2es
dertig van deze eeuw.
"»)
«»)
M1
)
гог
)
«·»)
se4
)
se5
)

R.A.B., Notariële archieven, nr. 3924, alte nr. 78, 6-4-1835.
A.F.L., R.B. F. A. A. van Lanschot, dl. II, f. 45, nr. 166.
De Josselin de Jong, a.w., blz. 4.
Doc.Zw., Portefeuille Godefridus van Lanschot 1793-1886.
A.F.L., R.B. F. A. A. van Lanschot, dl. II, f. 46 en 46 verso, nr. 166.
De Josselin de Jong, a.w., blz. 4.
Doc.Zw., Portefeuille H. J. van Lanschot 1797-1887.
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Het pand Het Vergulde Duifke, dat C. van Lanschot in 1752 had
aangekocht,2ββ kwam na zijn overlijden in 1789 in het bezit van
Godefridus van Lanschot en bleef na 1799 in gemeenschappelijk
bezit van de erlgenamen van het echtpaar Van Lanschot-Pottets.2β7
In 1838 werd besloten tot verkoop over te gaan voor de som van
ƒ5.000,-. Rudolf Christoffel Gostelie werd de koper. F.A.A. van
Lanschot verstrekte een hypotheeklening van ƒ5.000,- à 5% rente.
De hypotheekgever, poelier van beroep, verbond behalve het aangekochte pand ook een eendenkooi te Lith, genaamd De Litsche Kooi,
gelegen in de polder van Het Hooghemaal, voorts vier percelen
hooi- of weiland en verplichtte zich tenslotte nog om binnen een
termijn van vier weken Het Vergulde Duifke te doen verzekeren
tegen brandschade.2ββ Tot 1851 is ieder jaar de rente bijgeschreven.
Bij de boedelscheiding werd de vordering toebedeeld aan Theodora,
ongehuwde dochter van F. van Lanschot.2e9
Samen met zijn zoons Godefridus en Augustinus behoort F. A. A.
van Lanschot in 1821 tot de oprichters van de sociëteit „De Zwarte
Arend" te 's-Hertogenbosch. Het genootschap kwam in de plaats van
de sociëteit, die was opgericht in 1809 en waarbij F. van Lanschot
eveneens betrokken was geweest. Zij had domicilie gehouden in De
Gouden Leeuw. „De Zwarte Arend" nam de doelstellingen van haar
voorgangster onveranderd over, het verschaffen van lektuur aan de
leden, het scheppen van gelegenheden tot gezellig samenzijn en het
beoefenen van allerhande spelen, uitgezonderd kansspelen. Muziek
en dans stonden niet op het programma van de sociëteit in De
Gouden Leeuw. Vandaar dat enige leden in 1815 het „Muzijk en
Redoute Kollegie" hadden opgericht.270 Godefridus is in 1822 als
commissaris van dit gezelschap aangewezen,271 terwijl zijn broer
Augustinus sinds 1827 optreedt als secretaris-penningmeester van
»·) R.A.B., Secretariële Protokollen van de Stad 's-Hertogenbosch, ra. 1741, f. 165.
» 7 ) A.F.L., Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Potters 1767-1799, nr. 24 K;
Nalatenschap echtpaar Van Lanschot-Potters 1789-1838, nr. 121.
"») R.A.B., Notariële archieven, nr. 3927, akte nr. 140, 8-6-1838.
я») A.F.L., R.B. F. A.A. van lanschot, dl. II, f. 35 verso, nr. 166.
"0) Α. F. O. van Sasse van IJsselt, Gedenkboek der sociëteit De Zwarte Arend te
's-Hertogenbosch ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan 1821-1921 ('s-Hertogenbosch 1921), blz. 7 e.v.
·") A.F.L., Stukken betr. Godefridus van Lanschot 1793-1886, ra. 19.
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„De Zwarte Arend". 272 Het „Muzijk en Redoute Kollegie" heeft bestaan tot de oprichting in 1828 van de sociëteit „Casino". 273 Godefridus van Lanschot behoorde tot de oprichters van laatstgenoemde
sociëteit. In latere jaren zijn diverse leden van het geslacht Van
Lanschot bestuurslid geweest. F. A. A. van Lanschot heeft ook nog
met de sociëteit „Amicitia" relaties onderhouden en haar een lening
verstrekt van ƒ250,- tegen 5% rente. De som is afgelost op 6 oktober
1823. 274 Tijdstip van verstrekking en bestemming van het geld zijn
onbekend. De sociëteit „Amicitia" bestond sedert 1809 onder deze
naam. 2 7 5
De algemene ledenvergadering van „De Zwarte Arend" besloot
op 9 maart 1839 het bestuur, onder wie V. A. van Rijckcvorsel en
A. C. van Lanschot, te machtigen over te gaan tot het opnemen van
gelden tot circa ƒ11.000,-. De som was bestemd voor de verbouwing
van het gelijknamige pand, dat sedert 1833 eigendom was van de sociëteit. 2 7 β Op 23 april hieropvolgend verstrekt F. A. A. van Lanschot
aan het bestuur een hypothecair krediet, groot ƒ11.000,- tegen 5%
rente. H e t pand De Zwarte Arend diende tot zekerheid. 2 7 7 In 1851
is het bedrag van ƒ4.500,- afgelost. Het restant werd toebedeeld aan
H. J. van Lanschot. 2 7 8
Aan J. F. en F. A. Swagemakers van de firma F. A. Swagemakers
en Compagnie te Tilburg, wordt door F.A.A. van Lanschot op 5
januari 1841 een hypothecair krediet verstrekt ten bedrage van
ƒ6.000,- tegen 5% rente. De heren Swagemakers verlenen hypotheek
op een woonhuis met pakhuis, tuin en erf, voorts op een pand van
drie verdiepingen, waarin een oliemolen, graanmolen, lakenvolderij
en werktuigen voor het spinnen van wol en tenslotte op een gebouw,
dat diende als wolspinnerij, magazijn, stalling en timmermanswinkel.
Dit komplex was gelegen te Tilburg aan de Heuvel. Het was tegen
brandschade verzekerd voor ƒ 47.100,-. 27β Bij de boedelscheiding in
*>*) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
e7!l
) Van Sasse van IJsselt, Gedenkboek, blz. 8.
*») A.F.L., R.B. F. A. A. van Lanschot, dl. I, f. 103, nr. 165.
i75
) Van Sasse van IJsselt, Huizen en Gebouwen, dl. III, blz. 428.
m
) Van Sasse van IJsselt, Gedenkboek, blz. 11.
" ' ) R.A.B., Notariële archieven, nr. 3951, akte nr. 61, 23-4-1839.
' 7 β ) A.F.L., R.B. F. A . A . van Lanschot, dl. II, f. 51 verso, nr. 166.
"») R.A.B., Notariële archieven, nr. 3930, akte nr. 2, 5-1-1841.
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1851 werd de hypotheek toebedeeld aan H.J. van Lanschot.280
Op 14 april 1841 verkreeg H. C. Swagemakers, fabrikant en eveneens
te Tilburg gevestigd, een hypothecair krediet van ƒ4.000,- tegen 5%
rente. Hypotheek wordt verleend op een pand met erf, boomgaard,
tuin en bouwland en verder op een perceel hofland, alles gelegen te
Tilburg, wijk Veldhoven en tegen brandschade verzekerd voor
ƒ6.000,-.281 Tussen 1848 en 1852 is de lening geheel afgelost.282
De genoemde leden van het geslacht Swagemakers waren wolfabrikanten. Vermeldenswaardig is nog, dat jaren later in 1873 F. A.
Swagemakers en Zn. en Gebroeders Swagemakers hebben deelgenomen aan de kollektieve inzending door tilburgse wol fabrikanten aan
de wereldtentoonstelling te Wenen. 28S
Onder de kredietnemers van F. A. A. van Lanschot zijn tenslotte
te vermelden mr. P. E. A. de la Court (1760-1848) en zijn zoon
mr. L.J. A. A. de la Court (1785-1865) met diens echtgenote Julia
M. Cl. Half Wassenaar van Onsenoort, erfdochter van Onsenoort
en Nieuwkuik.284 Op 20 juni 1847 worden zij via twee onderhandse
schuldbekentenissen in het bezit gesteld van de somma van ƒ 30.000,tegen 5% rente. De eerste schuldbekentenis, groot ƒ22.000,- is ten
laste van de drie genoemde personen. Anno 1851 is het bedrag van
ƒ5.000,- afgelost. De tweede luidde op naam van vader en zoon De
la Court. Beide schuldbekentenissen zijn in 1851 toebedeeld aan
A. C. van Lanschot.285 Voor welk doel de gelden bestemd waren, is
niet uit de beschikbare dokumenten gebleken. Wellicht zijn ze
gebruikt bij de aankoop of verbouwing van de Baasterhoeve onder
Oostelbeers, waar De la Court senior gewoond heeft en op 5 april
1848 is overleden.289
Enige andere aspekten van de stimulerende rol van F. van Lanschot ten opzichte van het industriële leven van zijn tijd zijn in eer"O A.F.L., R.B. F. A. A. van Lanschot, dl. II, f. 44 verso, nr. 166.
гв1
) R.A.B., Notariële archieven, nr. 3930, akte nr. 71, 14-4-1841.
*<*) A.F.L., R.B. F. A. A. van Lanschot, dl. II, f. 43 verso, nr. 166.
2e
') H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink, De opkomst van
Tilburg als industriestad (Nijmegen 1959), blz. 32 e.v. en blz. 50.
гм
) J. J. M. Heeren, Enkele familie-aantekeningen door Peter Adriaan de la Court,
in Taxandria, jrg. XXXV (1928), blz. 161-167.
"») A.F.L., R.B. F. A. A. van Lanschot, dl. Π, f. 84 verso en 86 verso, nr. 166.
je«) v a n gasse van IJsselt, Huizen en Gebouwen, dl. III, blz. 246.
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der verschenen publikaties beschreven. Het betreft de werkzaamheid
van F. van Lanschot als agent in Noord-Brabant van de Nederlandsche Handelmaatschappij over de periode 1825-1846. Voorts het
aandeelhouderschap van F. van Lanschot in de in 1839 opgerichte
Oost-Indische Scheepsrederij te 's-Hertogenbosch. De rederij bouwde schepen voor de vaart op Oost-Indië. Met name is te vermelden
het fregatschip 's-Hertogenbosch, dat in de jaren veertig meerdere
reizen ondernam. Bovendien participeerde F. van Lanschot in het
fregatschip Osiris van een andere dordtse rederij. Tenslotte is in
eerdere publikaties ingegaan op de aard van de zakelijke en persoonlijke konnekties van de eerste drie firmanten Van Lanschot met de
clientèle. Aangezien een en ander uitvoerig is beschreven, werd in
deze studie de aandacht gericht op andere aspekten in de verhouding
van Van Lanschot tot het ekonomische leven.287
Na het overlijden van F.A.A. van Lanschot op 21 februari 1851
is het bedrijf met handhaving van de bestaande handelsnaam voortgezet door de oudste zoons Godefridus en Augustinus Comelis. Eerstgenoemde trekt zich enkele jaren later uit het zakenleven terug,
waarna zijn broer de firma alleen gaat besturen. Dit bewind heeft geduurd van 1851 tot 1874.

Ιβ7

) H . F. J. M. van den Eerenbeemt, De benoeming en de taak van F. van Lan
schot te 's-Hertogenbosch als Agent der Nedeñandsche
Hanclel-Maatscha-ppij, in
Brabants Heem, jrg. VIII (1956), blz. 2-11; Van den Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermediaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij
en de nijverheid in Noord-Brabant 1825-1846 (Nijmegen 1956); Van den Eerenbeemt, Een
Bosch-Dordtse Scheepsrederij voor de vaart op Oost-Indië 1840-1854; het verhaal
van de Oostinjevaarder „'s-Hertogenbosch"
(Eindhoven 1957); Van den Eerenbeemt, De Algemene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt te Brussel en haar betrekkingen met Noord-Brabant, in Brabantia, jrg. VI
(1957), blz. 203-217; Van den Eerenbeemt, Van Lanschot en het Tiïburgse bedrijfsleven 150 jaar geleden ('s-Gravenbage 1959).
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HOOFDSTUK V

HET GESLACHT VAN LANSCHOT; DE TWEEDE HELFT
VAN DE NEGENTIENDE EN DE
TWINTIGSTE EEUW

De belevenissen van de kinderen van F.A.A. van Lanschot zijn
besproken tot omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Van
de negen kinderen waren er ten tijde van zijn overlijden in 1851 nog
vier in leven, te weten Godefridus, Augustinus Comelis, Henricus
Johannes en Theodora Maria. De eerst- en laatstgenoemde van
deze vierde generatie bleven ongehuwd, het huwelijk van Henricus
Johannes was kinderloos. Augustinus Cornelis en zijn echtgenote
Maria Helena Oomen zetten het 's-hertogenbossche geslacht Van
Lanschot voort. * Vier zoons van Augustinus Cornelis treden in het
huwelijk, van wie er drie nakomelingschap verwerven. Te beginnen
met de zesde generatie zijn drie takken te onderscheiden en alle
heden ten dage levende leden van het 's-hertogenbossche geslacht
Van Lanschot — al dan niet te 's-Hertogenbosch geboortig en/of
woonachtig —, zijn te rekenen tot een van deze drie takken en ken
nen in Augustinus Cornelis hun gemeenschappelijke stamvader.

§ 1.

Godefridus van Lanschot

Na het overlijden van zijn vader Franciscus2 nam Godefridus, te
zamen met zijn broer Augustinus Cornelis, de handelszaken over. In
1853 trad hij uit de firma F. van Lanschot en legde zich voortaan
3
toe op het beheer van zijn vermogen. In 1852 hebben Godefridus
1

) F. de Josselin de Jong, Genealogie Van Lanschot ('s-Gravenhage 1943), blz. 4e.v.
) A.F.L., Geboorte-, huwelijk- en overlijdensannonces geslacht Van Lanschot
1830-1907, nr. 76 B.
*) H.A.F.V.L., Abten van Patent ten name van F. Α. Α., А. С. CD Godefridus
van Lanschot 1806-1856, m. 20.
l
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en zijn zuster Theodora Maria het ouderlijk huis De Gulden Ketel
verlaten4 en zijn een pand gaan bewonen in de Kerkstraat. Godetridus reed tot op hoge leeftijd paard. In vroeger dagen reed hij naar
het luikse gebied om kliënten te bezoeken en financiële zaken te
regelen. Het geïnkasseerde geld droeg hij dan in een leren band bij
wijze van ceintuur bij zich.5
Op 12 augustus 1852 werd aan Godefridus van Lanschot uit de
nalatenschap van zijn vader toebedeeld het landgoed De Wamberg
met de Hooge, Middele en Lage Heerlijkheid van de Parochie en
Dorpe van Berlicum, Middelrode en Kaathoven in Noord-Brabant.β
Het landgoed diende hem als een pied-à-terre voor de vrije zomerdag. 7 Allegonda van Lier, schoonmoeder van de koopman in wijnen
Joan van Rijckevorsel, was eigenares van De Wamberg. Na haar
overlijden in 1768 kwam het landgoed in de familie Van Rijckevorsel.8 Augustinus Tilmanus (1748-1810) en Thomas Cornelis
(1751-1818), de zonen van Joan van Rijckevorsel,9 zetten de wijnzaak van hun vader voort onder de naam Firma Joan van Rijckevorsel en Zonen 10 en bezaten samen het landgoed De Wamberg. Na
het overlijden van Augustinus Tilmanus verkreeg zijn dochter Jacoba de helft in De Wamberg in haar erfdeel.11 Zij was gehuwd
met Franciscus van Lanschot, die in maart 1813 de andere helft
kocht van Thomas Cornelis van Rijckevorsel. De verkoper vestigde
zijn buitenverblijf op het landgoed Sparrendaal, dat door hem was

4

) A.F.L., Stukken betr. het huis De Gulden Ketel te 's-Hertogenbosch 1841-1875,
nr. 81.
5
) Doc.Zw., Portefeuille Godefridus van Lanschot 1793-1886.
e
) A.F.L., Stukken betr. nalatenschap van Godefridus, H. J. en Theodora van
Lanschot 1887-1897, nr. 13.
') Doc.Zw., Portefeuille Godefridus van Lanschot 1793-1886.
") A.F.L., Genealogische aantekeningen inzake geslacht Van Lanschot door mr. F.
A. J. van Lanschot over de periode 1585-1902, nr. 23.
') t.a.p.; W. J. F. Juten, Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd (Bergen op Zoom 1907), eerste serie nr. 80; A. R.
M. Mommers, Brabant van GeneTaliteitsUind tot Gewest 1629-1796 (Nijmegen
1953).
,0
) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Ontginningen in Noord-Brabant bij de aanvang der 19e eeuw, in Brahantia, jrg. VII (1958), blz. 124 noot 50.
") A.F.L., Genealogische aantekeningen inzake geslacht Van Lanschot door mr.
F. A. J. van Lanschot over de periode 1585-1902, nr. 23.
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aangelegd.12 Op grond van een verhandeling over de staat van zijn
dennenbossen13 ontving Thomas Cornells in 1806 de zilveren me
daille van de Nationale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij
te Haarlem, welke instelling zijn verhandeling in druk uitgaf.14
Enkele jaren later volgde van zijn hand een geschrift over het in
kuituur brengen van woeste gronden. 15 Hij was lid van de municipaliteit van 's-Hertogenbosch, later van de gemeenteraad van deze
stad en maakte in 1814 deel uit van de grote vergadering van aan
zienlijken te Amsterdam.16
Godefridus van Lanschot verwierf in 1852 niet alleen De Wamberg, maar eveneens de Hooge, Middele en Lage Heerlijkheid van
Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Ondanks de vervallen ver
klaring bij de staatsregeling anno 1798 bleef men hiervan spreken.
Het souverein besluit van 26 maart 1814 had van de heerlijkheid
echter enkel het heerlijk jachtrecht hersteld. Op 21 juni 1833 was dit
recht door koop aan F. A. A. van Lanschot gekomen.17

lt

) A.F.L., Stukken betr. A. T. van Rijckevorsel en andere leden van zijn geslacht
1792-1844, nr. 24 J.
13
) Th. С. van Rijckevorsel, Berigt aan de Nationale Nederlandsche
Huishoudelijke
Maatschappij te Haarlem wegens het aanleggen van 20 morgen ongebouwde
grond tot Dennen- of Sparrenbosseben (Haarlem 1806).
14
) Van den Eerenbeemt, t.a.p., blz. 126 en 127.
15
) Van Rijckevorsel, Berigt aan de Hollandse Huishoudelijke Maatschappij te
Haarlem wegens den staat zijner Dennenbosschen (Haarlem 1810); Van den
Eerenbeemt, t.a.p., blz. 128 en 129.
1Л
) A.F.L., Genealogische aantekeningen inzake geslacht Van Lanschot door mr.
F. A. J. van Lanschot over de periode 1585-1902, nr. 23; R. A. van Zuijlen,
Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering, de Pensionarissen, Griffiers
en Secretarissen van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1863), blz. 7 e.V.; Mommers, a.w., blz. 514; betr. Van Rijckevorsel o.m.: Prov. Gen., Map ІП-23: Ge
slacht Van Rijckevorsel; V.R.V.D.K., Geslacht Van Rijckevorsel, in De Navorscher,
jrg. XXV (1875), blz. 631.
17
) A. F. O. van Sasse van IJsselt, De waarcle van de heerlijkheid Berlicum en
Middelroâe in vorige eeuwen, in Taxandria, jrg. XXXXVI (1939), blz. 90; Literatuur aangaande De Wamberg: K. Spierings, Zo was het toen ('s-Hertogenbosch
1968), blz. 12 en 13; Voorts in verband met de heerlijkheid Berlicum en Middelrode: A. F. O. van Sasse van IJsselt, Knevelarijen van een Heer van Berlicum en
Middelrode, in Taxandria, jrg. XVI (1909), blz. 236-241; J. P. W . A. Smit, Bezitters van Noord-Brabantse Heerlijkheden, in De Brabantse Leeuw, jrg. V (1956),
blz. 109 en 110.
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Godefridus van Lanschot trad weinig in het openbaar naar voren.
Tijdens een van die spaarzame gelegenheden treffen wij hem aan
tijdens voor bewoners van Noord-Brabant kommervolle omstandigheden in het jaar 1850. Stormen en overstromingen zetten in februari
van dit jaar binnen enkele dagen ongeveer vijftig gemeenten onder
water. Snel vormden zich kommissies tot inzameling en verdeling
van goederen. Belangrijke geldbedragen werden ter beschikking gesteld. Er werd een nationale kollekte gehouden ten bate van de
slachtoffers. De gouverneur van de provincie nam het initiatief tot
instelling van een „centrale commissie van repartitie". De leden
kwamen uit de bestaande speciale kommissies, die hun taak van inzameling en uitdeling behielden. Op 8 maart 1850 vergaderde de
gekozen centrale kommissie voor de eerste keer. 18 De speciale kommissies hadden zich in februari gevormd in 's-Hertogenbosch (drie
in getal), Rosmalen, Herpen, Grave, Cuijk, Beers, Lith en Oyen.
Van de eerste kommissie te 's-Hertogenbosch maakt Godefridus van
Lanschot deel uit. 19 De overstromingsramp was de eerste van een
hele reeks, die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw
Noord-Brabant en haar inwoners heeft geteisterd. 20
Godefridus van Lanschot heeft zich intensief bemoeid met de
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch. Na zijn
opneming als broeder in 1834 21 werd vijf jaar later besloten tot een
volledige verbouwing van het pand waarin de broederschap was gevestigd. Een kommissie van acht personen belastte zich in 1839 met
de uitvoering van dit besluit. Zij zag zich gekonfronteerd met financiële problemen. Pas op 11 april 1846 kon officieel een aanvang
worden gemaakt met de werkzaamheden. In oktober 1847 werd het
nieuwe huis officieel in gebruik genomen. De bouwkosten worden
door de broeders zelf gedragen. De Zwanenbroeders koning Willem
II en de kroonprins, de latere koning Willem III, droegen bij in de

1B

) Verslag van de Centrale Commissie, tot leniging der waterranfpen in NoordBrabant, veroorzaakt door de stormen en overstromingen in Februarij 1850
('s-Hertogenbosch 1850), blz. 7-13.
ιβ
) a.w., blz. 28 en 29.
ы
) H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dl. II (Amsterdam
1938), blz. 137 e.v.
2l
) A.F.L., Stukken betr. Godefridus van Lanschot 1793-1886, nr. 19.
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bouwkosten.22 Ook Godefridus van Lanschot verstrekte een gift.23
Het is hier op zijn plaats om even in te haken op hetgeen in
een vorig hoofdstuk is vermeld ten aanzien van het karakter van de
broederschap als kerkelijke en katholieke instelling sedert het ont
staan. In 1642 werd de broederschap omgevormd tot een zuiver
wereldlijke instelling. Tevens werd het aantal leden bepaald op 36.
De ene helft zou katholiek en de andere helft protestant zijn. Sedert
dien spreekt men tot op heden over de katholieke en protestantse lijn
der broederschap.24
In 1862 werd Godefridus benoemd tot regerend proost van de
broederschap.25 In deze post installeerde hij in 1873 zijn neef mr.
F. A. J. van Lanschot, zoon van A. C. van Lanschot, tot broeder.2e
In 1874 benoemde hij als een der regerende proosten Jhr. mr. P. J.
Ridder van der Does de Bije tot archivaris honorair. In de door Gode
fridus van Lanschot uitgesproken installatierede werd ridder Van der
Does de Bije dank gebracht voor diens bereidwilligheid tot het orde
nen van het archief der broederschap.27 Door de tot stand gekomen
„Catalogus"28 werd het verrichten van historisch onderzoek ver
gemakkelijkt. De brabantse letterkundige en historicus J. C. A. Hezenmans 29 publiceerde in 1876 een studie over de historie der

K

) F. J. van Lanschot, Schets der Geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschaf, sedert 1318 gevestigd te 's-Hertogenhosch ('s-Hertogenbosch 1947), blz.
32; A. F. O. van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Her
togenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere eeuwen, dl. III
('s-Hertogenbosch 1910), blz. 163-165.
гз
) A.F.L., Konespondentie Godefridus en Theodora van Lanschot met bijlagen
1833-1886, nr. 109.
г4
) Α. F. O. van Sasse van IJsselt, De transformatie der Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap te 's-Hertogenbosch, in Taxandria, jrg. XIII (1906), blz. 85 en 268.
») A.F.L., Stukken betr. Godefridus van Lanschot 1793-1886, nr. 19.
" ) A.F.L., Stukken betr. mr. F.A.J, van Lanschot 1856-1903, nr. 16A.
!
' ) Doc.Zw., Portefeuille Godefridus van Lanschot 1793-1886; Van Sasse van
IJsselt, De Transformatie, t.e.j»., blz. 3.
гв
) Prov.Gen., Map XC4 P. J. van der Does de Bije, Cataîogus van het archief der
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1874).
") H. Hezemans, Тгеее Bosschenaren ('s-Hertogenbosch 1953); H. Hezemans,
Jan Hezenmans, in Brabantìa, jrg. Ш (1954), blz. 145-167; A. F. О. van Sasse
van IJsselt, In memoriam Jan Hezenmans, in Taxandria, jrg. XVI (1909), blz. 98101.
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broederschap,30 na reeds eerder aandacht te hebben geschonken aan
de instelling.31 Godetridus van Lanschot was de eerste bossche Van
Lanschot, die opgenomen is als broeder en vervolgens als proost in
de R.K. lijn van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch.32
Godefridus van Lanschot leefde eenvoudig. Hij was zeer religieus
en er werd van hem verteld, „dat als een zijner pachters kwam betalen, hij hem de vraag stelde of hij bij den notaris nog in de schuld
stond en als op die vraag bevestigend werd geantwoord, hij ( = Godefridus) dan steeds zou gezegd hebben: Ga eerst den notaris betalen
en dan mij".33 Hij hield van gezelligheid, bezocht dagelijks de sociëteit „Casino" en was een liefhebber van de jacht. Een goed schutter schijnt hij nochtans niet geweest te zijn. Hij was lid van diverse
katholieke organisaties en steunde samen met zijn zuster Theodora
Maria de gemeenschap in de plaats Berlicum met aanzienlijke geldschenkingen.34 In 1873 stelde hij voorts een belangrijk bedrag ter
beschikking ten behoeve van de Sacraments-Kapel in de Kathedraal van Sint Jan te 's-Hertogenbosch.35
Het gedeelte van het vermogen van zijn vader Franciscus, dat na
diens overlijden aan hem werd toebedeeld, beheerde hij zorgvuldig.
Hij behartigde eveneens de zakelijke belangen van zijn zuster Theodora Maria. De verstandhouding met haar en zijn twee broers en hun
^ ) J. C. A. Hezenmans, De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in Oen
Eene historisch-oudheidkundige
studie (Utrecht 1876).
31

) J. C . A . H e z e n m a n s , D e St. Janskerk

te 's-Hertogenbosch

en hare

Bosch.

geschiedenis

( D e n Bosch 1866). I n v e r b a n d m e t d e Illustre Lieve V r o u w e Broederschap raadplege m e n d e i n h o u d s o p g a v e a a n h e t begin v a n ieder hoofdstuk; te b e g i n n e n op
blz. 3 0 .
32

) M r . F . A . J. v a n L a n s c h o t treedt sinds 1873 o p als b r o e d e r e n de v o l g e n d e

generatie v a n dit geslacht is m e t diverse l e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d in d e R . K . lijn
der Broederschap, zoals o n d e r m e e r blijkt uit: F . J. J. M . v a n Rijckevorsel,

Be-

schrijving

der

van

den

Penning

geslagen

ter herinnering

aan het zesde

eeuwfeest

Illustre Lieve Vrouwe Broederschap I 3 I 8 - I 9 I 8 (z.pl. 1928).
>3
) Doc.Zw., Portefeuille Godefridus van Lanschot 1793-1886.
»<) A.F.L., Stukken betr. Godefridus van Lanschot 1793-1886, nr. 19; Stukken
betr. giften door Godefridus en Theodora van Lanschot 1852-1884, nr. 112.
In 1866 en 1872 noteren zij respectievelijk ƒ 6.000,- en ƒ 7.000,- voor opnamen
van wezen en verzorging van ouden van dagen in instellingen te Berlicum.
3
») A.F.L., Stukken betr. Godefridus van Lanschot 1823-1885, nr. 108. Voorts:
Stukken betr. giften door Godefridus van Lanschot 1886-1887, nr. 109 A.
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echtgenoten is uitstekend geweest.38 De zorg voor het behoud van
eensgezindheid bij de generaties die na hen zouden komen, stond
bij Godefridus voorop, in kombinatie met handhaving van de katholiciteit: „waarvan hunne voorouders een voorbeeld hebben gegeven
en waaraan te danken hebben, zij in alles gezegend zijn geweest". Dit
is de boodschap, die hij doorgaf aan zijn geslacht in zijn testamentaire
beschikkingen van het jaar 1879.37
Ruim 93 jaar oud kwam Godefridus van Lanschot in zijn woonhuis in de Peperstraat te overlijden op 20 september 1886.3e Vele
kerkelijke en liefdadige instellingen ontvingen legaten uit zijn nalatenschap.3e Het landgoed De Wamberg keerde weer terug naar
het geslacht Van Rijckevorsel. Met de Heerlijkheid werd het in
1888 toebedeeld aan Jhr. F.J.J.M, van Rijckevorsel.40 Hij was de
zoon van Jhr. mr. C. R. E. van Rijckevorsel41 en Maria Josephina
Catharina van Lanschot, dochter van Augustinus Cornells. Komplikaties die zich bij zijn geboorte in 1858 hadden voorgedaan, leidden
tot het overlijden van Maria Josephina Cadiarina. Hierna heeft vooral grootmoeder mevrouw Van Lanschot-Oomen veel zorg aan haar
kleinkind besteed en nauwlettend op zijn vorming en opleiding toegezien. Hij volgde de gymnasiale studie en voltooide de rechtenstudie te Leiden. Als student of nauwelijks afgestudeerd, trok hij
uit de Premielening der stad Amsterdam de hoogste prijs van
ƒ 100.000,-.42 Door aandeel in de nalatenschappen van zijn ooms en

») Doc.Zw, Portefeuille Godefridus van Lanschot 1793-1886.
>7
) A.F.L., Afschrift testament Godefridus van Lanschot met toevoeging van latere
datum 1879-1884, nr. 68 A. Afschriften testament Godefridus van Lanschot 1886,
nr. 128.
з«) A.F.L., Stukken betr. giften door Godefridus van Lanschot 1886-1887, nr.
109 A. Bij Theodora van Lanschot ingekomen condoleancebrieven naar aanleiding
van het overlijden van Godefridus van Lanschot 1886, nr. 104 A; Doc.Zw., Por
tefeuille Godefridus van Lanschot 1793-1886; De Josselin de Jong, a.w., blz. 4.
se
) A.F.L., Stukken betr. begrafenis Godefridus en Theodora van Lanschot 18861887, nr. 1 0 9 A a .
ю
) A.F.L., Stukken betr. nalatenschap van Godefridus, H. J. en Theodora van
Lanschot 1887-1897, nr. 13.
*') De Josselin de Jong, a.w., blz. 5. In verband met dit echtpaar: A.F.L., stukken
betr. echtpaar Jonkheer mr. C. R. E. van Rijckevorsel-Van Lanschot 1857, nr.
112A.
*·) Doc.Zw., Portefeuille geslacht Van Rijckevorsel.
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tante Van Lanschot en zijn grootouders Van Lanschot-Oomen werd
hij een welvarend man. 4 3 Door de jachtwet van 1923 kwam een
einde aan de nog bestaande heerlijke jachtrechten, inbegrepen die
van de Heerlijkheid Berlicum en Middelrode.44

§ 2.

Hemicus Johannes van Lanschot

Dit lid van de familie is reeds ter sprake gekomen vanwege zijn
Hrmantschap te Antwerpen in het expeditiebedrijf Van LanschotVan Baerle en vervolgens van de wijnhandel Van Lanschot-Van der
Kun te Rotterdam.45 In 1831 is hij gehuwd met de uit Rotterdam
afkomstige P. Th. C. A. van der Kun. 4 e De bruid had voor haar
huwelijksfeest uitgenodigd de bredase Maria Helena Oomen, die
met haar bevriend was geweest tijdens de kostschoolperiode in Brus
sel. Augustinus Cornells van Lanschot, die Maria Helena op deze
bruiloft ontmoette, trad in 1832 met haar in het huwelijk.47
In 1847 liet Henricus Johannes door de belgische architect Partous
het huis in de Peperstraat te 's-Hertogenbosch, thans de nummers
14-16, verbouwen.48 De verbouwing stond in verband met zijn
voornemen zich uit het zakenleven terug te trekken en in 's-Herto
genbosch te gaan wonen. Zijn neefje Henricus F. M. van Lanschot,
zoon van zijn broer Augustinus Cornells,49 legde op 10 juli 1847 de
eerste steen van de nieuwbouw.50 In 1848 kon hij het pand betrek
51
ken nadat hij zich op 1 mei 1848 uit de zaken had teruggetrokken.
Na zijn vestiging in 's-Hertogenbosch heeft H.J. van Lanschot zich
in de politiek begeven. De beweegredenen zijn niet bekend. Het is
" ) A.F.L., Stukken betr. nalatenschap van Godefridus, H. J. en Theodora van
Lanschot 1887-1897, nr. 13.
u
) Smit, a.w., blz. 26.
«) H.A.F.V.L., Stukken betr. Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen 1823-1839
en Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 1839-1848, nr. 31.
ω
) De Josselin de Jong, a.w., blz. 4.
47
) DocZw., Portefeuille H . J. van Lanschot 1797-1887.
^8) Krantenartikel, behorende tot de Collectie Roelands te 's-Hertogenbosch.
**) De Josselin de Jong, a.w., blz. 12.
M
) DocZw., Portefeuille H . J. van Lanschot 1797-1887.
»«) H.A.F.V.L., Stukken betr. Van Lanschot-Van Baerle te Antwerpen 1823-1839
en Van Lanschot-Van der Kun te Rotterdam 1839-1848, nr. 31.
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mogelijk, dat de wens zijn in het begin van 1851 overleden vader
Franciscus als lid van de stedelijke raad op te volgen, een aanleiding
is geweest.
De grondwetsherziening van 1848 heeft rechtstreekse verkiezingen
van de leden der gemeentelijke raden, provinciale staten en tweede
kamer mogelijk gemaakt. Zij kondigde ministeriële verantwoordelijkheid al, hief niet alleen de standenvertegenwoordiging op, maar
ook het verschil tussen steden en plattelandsgemeenten. De eerste
kamer werd hervormd door de verkiezing van haar leden vanuit de
provinciale staten.S2 De aandacht richtte zich op de eerste rechtstreekse verkiezingen, waarbij het erom ging om voorstanders van
de grondwettig gewaarborgde rechten in de staten-generaal te brengen om de uitwerking in organieke wetten te realiseren. Het blad
De Tijd plaatste primair de — openlijk te belijden — loyaliteit jegens
de in de grondwet opgenomen rechten; niet de godsdienstige —
katholieke — gezindheid der kandidaten stond voorop.53 Het blad
benadrukte wel de noodzaak tot overleg en eensgezindheid onder de
katholieken en wees op de aktiviteiten van de kiesvereniging „Vrijheid, Openbaarheid, Orde" te 's-Hertogenbosch.54
Op 28 oktober 1848 weet het blad De Noordbrabanter te berichten over „een plan van Vereeniging, hetwelk te dezer stede door
eenige vrijzinnige vrienden van Constitutionelen vooruitgang en
grondwettige ontwikkeling gemaakt was...". 5 5 Het recht van Vereniging en Vergadering was echter nog niet via een bijzondere wet
geregeld. De minister van justitie verklaarde zich — na hiertoe ingeδβ
diend verzoek — akkoord met de plannen in 's-Hertogenbosch. Op
31 oktober ondertekenden 102 personen het voorgestelde program
ma en kozen een bestuur onder leiding van de medicus dr. De
Poorter ter ontwerp van een Reglement van Orde. Б7 Bladen als De
Tijd en Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen НапаеЬЬЫа
" ) L.G.J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850, dl. II
(Utrecht 1958 2 ), blz. 167 e.v.
n
) J. H. J. M. Witlox, De staatkundige emancipatie van Nederlands Katholieken
1848-1870 (Bussum 1969), blz. 31.
M) a.w., blz. 26, 27 en 28.
«) De Noordbrahanter, jrg. XX, nr. 140 (28 oktober 1848).
и
) t.a.p., nr. 142 (2 november 1848).
" ) t.a.p., nr. 143 (4 november 1848).
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schonken uitgebreid aandacht aan het politiek gebeuren in 's-Hertogenbosch.58
Op 8 november vond de officiële oprichtingsvergadering plaats
van de vereniging „Vrijheid, Openbaarheid, Orde".59 De kiesvereniging beoogde de „vrijzinnige ontwikkeling en regtzinnige uitvoering
der Grondwet te verzekeren" en streefde naar eenstemmigheid bij
het kiezen van leden voor staten-generaal, provinciale staten en
gemeentelijke raden.eo Dr. De Poorter werd definitief tot voorzitter
gekozen. De thorbeckiaan mr. Napoleon Sassen werd vice-voorzitter.61 In oktober was laatstgenoemde gekozen tot lid van de stedelijke
raad van 's-Hertogenbosch.62 Tijdens de verkiezingsstrijd stelde het
blad De NoordbrahanteT zich neutraal op. 6S
Na de eerste direkte verkiezingen verschenen vijftig van de achtenzestig leden voor de eerste maal in de tweede kamer. Voor de
katholieken was de uitslag overigens zeer teleurstellend. Hun hoop,
dat de protestantse liberalen even zo op de katholieken zouden
stemmen als zij het op hèn deden, werd niet bewaarheid. Overal,
waar de katholieken het van de protestantse liberalen moesten hebben, lieten dezen hen in de steek: hun protestantisme bleek sterker
dan hun liberalisme. De katholieke meerderheid in Brabant en
Limburg — deze provincies nemen zodoende een aparte plaats in —,
gunde de niet-katholieke minderheid een heel ruime vertegenwoordiging. e4 Op grond van de ervaring tijdens deze en nog volgende
verkiezingen ging bij de katholieken de overtuiging post vatten, dat
werkelijke grondwettelijke gelijkstelling enkel van eigen optreden
viel te verwachten.e5
Op 3 november 1848 was de grondwetsherziening afgekondigd.
Het ministerie Donker-Curtius-De Kempenaer zag zich geplaatst te5β

) G.A.H., Portefeuille m. 324: Kiesrecht-Verkiezingen.
) De Noordbrahanter, jrg. XX, nr. 146 (11 november 1848).
m
) t.a.p., nr. 147 (14 november 1848).
n
) t.a.p., nr. 146 (11 november 1848); In verband met mr. N. F.C. J. Sassen: Ge
nealogie Sassen, in Nederland's Patriciaat, jrg. XXXVIII (1952), blz. 290; W. J. F.
Juten, Genealogische Kwartierstaten, eerste serie, nr. 84.
o*) De Noorábrabanter, jrg. XX, nr. 129 (3 oktober 1848) en nr. 131 (7 oktober
1848).
e3
) Witlox, a.w., blz. 45.
M
) a.w., blz. 48-50.
«) a.w., blz. 56.
59
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genover een onwillige kamer, die in meerderheid Thorbecke aan
het bewind wenste. 69 Het ministerie stelde op 18 september 1849
de portefeuilles ter beschikking aan Willem III, die zijn op 17 maart
overleden vader was opgevolgd.β7 In november 1849 begon het eerste
ministerie Thorbecke zijn werkzaamheden." In mei 1850 kwam het
tot indiening van de Kieswet en Provinciewet. In juli hieropvolgend
verschenen beide wetten reeds in het Staatsblad. De kieswet gaf
33/2% der bevolking het kiesrecht, de provinciewet regelde een zelf
standig budgetrecht voor iedere provincie, ruimere bevoegdheden
voor gedeputeerde staten en inkrimping van de bevoegdheden der
gouverneur, van nu at aan Commissaris des Konings geheten.ββ
Na de aanneming van de kieswet werd door het kabinet besloten
de tweede kamer te ontbinden en verkiezingen te doen plaatsvinden
in de zomer van het jaar 1850.70 De kiesvereniging „Vrijheid, Open
baarheid, Orde" te 's-Hertogenbosch hervatte de werkzaamheden
en herkoos dr. J. H. H. de Poorter en mr. N. Sassen als voorzitter
en vice-voorzitter.71 Op 15 augustus schreef De Noorâbrabanter
hoopvol: „Wij koesteren de schoonste verwachtingen van die Vereeniging".72 Op 20 augustus verklaarde mr. N. Sassen zich niet
kandidaat te stellen voor een post als lid van de tweede kamer.78
Wel kwam hij enkele dagen later met het voorstel om Thorbecke als
kandidaat van de vereniging aan te bevelen, „welke aanbeveling
met algemeen gejuich werd ontvangen".74 De verkiezingen, die een
rustig verloop hadden, handhaafden alle brabantse kamerleden. In
overig Nederland werd een zekere matheid bij de katholieken kenbaar. Dit valt toe te schrijven aan een gevoel van onmacht om hun
kandidaten te doen verkiezen.75
66

) e.w.,bl2. 112.
) L . G. J. Verberne, Geschiedenis
van Nederland
in de jaren 1850-1925,
dl. I
(Utrecht 1957 3 ), blz. 1 7 3 e n 1 7 4 .
88
) Witlox, a.w., blz. 1 3 9 .
ββ) Verberne, a.w., dl. I, blz. 175 e n 1 7 6 .
7
°) Witlox, fl.w., blz. 1 6 5 .
71
) D e Noordbrabanter,
jrg. XXII, nr. 8 9 (3 augustus 1850).
" ) t.a.p., τα. 9 4 ( 1 5 augustus 1850).
" ) Witlox, a.w., blz. 1 6 6 .
74
) Provinciaal Dagblad van Noord-Brabant
en 's-Hertogenbossche
Stads-Courant,
nr. 6 9 ( 2 7 augustus 1850).
" ) Witlox, a.w., blz. 169.
67
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De eerste direkte verkiezingen voor de provinciale staten dienden
zich in deze periode eveneens aan. Op grond van de provinciewet van
1850 kiezen de provinciale staten de leden der eerste kamer en be
zitten uitgebreide bevoegdheden op wetgevend gebied, financieel
terrein en dat van het vervoer. Zij benoemen de leden van gedepu
teerde staten, die invloed uitoefenen op plaatselijke aangelegenheden
als onderwijs en polderbestuur.7β De vanaf 1813 in de provinciale
statenvergadering van kracht zijnde standenvertegenwoordiging is ko
men te vervallen. De ten tijde van het lidmaatschap van F.A.A.
van Lanschot bestaande samenstelling van vertegenwoordigers der
edelen of ridderschap naast die der steden en de landelijke stand
heeft plaats gemaakt voor leden, die zitting hebben vanuit — in
Noord-Brabant negen — hoofdkiesdistricten.77
Landelijk bezien was ook de uitslag van deze verkiezingen voor de
katholieken teleurstellend. Wederom viel op te merken, dat de
katholieken wel ten gunste van protestantse kandidaten stemden,
terwijl omgekeerd zulks niet gebeurde.78 Het kabinet Thorbecke
werkte inmiddels door aan zijn organieke wetgeving en op 29 juni
1851 werd de gemeentewet van kracht. Het kwam tot direkte ver
kiezingen voor de gemeentelijke raden, tot vermindering van de cen
sus tot op de hellt van die voor de tweede kamer en tot opheffing
van het verschil tussen steden en plattelandsgemeenten.79 Het kontakt tussen plaatselijke bestuurders en burgerij werd als gevolg van
de gemeentewet meer direkt. 80 De eerste gemeenteraadsverkiezingen
81
volgens de nieuwe wet stonden voor de deur.
Tot kandidaten voor de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch wer
den door „Vrijheid, Openbaarheid, Orde" elf kandidaten voorgedra
gen, die in eerste aanleg binnen deze vereniging de volstrekte meer
derheid hadden gekregen. Voor de overige beschikbare plaatsen dien
de tussen diverse kandidaten herstemming plaats te vinden. Onder
' e ) O.W., blz. 170.
" ) De Noordbrahanter, jrg. XXII, nr. 112 (26 september 1850).
7β
) Witlox, e.w., blz. 170.
"О Veiberne, Geschiedenis van Nederland, dl. I, blz. 176 en 177.
eo
) R. A. van Zuijlen, Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regering, de
Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch
1863), blz. 14.
β1
) Witlox, a.w., blz. 181.
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hen troffen wij aan Henricus Johannes van Lanschot, die vervolgens
op de definitieve lijst van negentien kandidaten voor evenveel ge
meenteraadszetels werd geplaatst.82 Het blad De Noordhrabanter
konstateerde, dat de kiesvereniging zich in haar keuze der kandida
ten door een „goeden geest" had laten leiden en dat — bij benoeming
in de gemeenteraad — de belangen der stad aan goede handen wer
den toevertrouwd.83 Op H. J. van Lanschot werden 444 stemmen uit
gebracht, hetgeen bij de eerste stemming zijn verkiezing voor de ko
mende ambtsperiode als lid van de stedelijke raad van zijn woon
plaats betekende. Hij nam wat betreft het aantal op zich verenigde
stemmen de zevende plaats in. Op het zittend lid A. F. N. Smulders
werden de meeste — namelijk 686 — stemmen uitgebracht.84 Onder
de elf in eerste aanleg gekozen leden bevonden zich verder onder
meer mr. N. F. Sassen en L. H. Rouppe van der Voort, president van
de kamer van koophandel en fabrieken te 's-Hertogenbosch.85 En
kele dagen later zorgde herstemming voor bezetting der resterende
acht zetels.ββ
Het Provinciaal Оаф а van Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Stads-Courant toonde zich kontent met de nieuw gevormde
raad, „immers den handel, de landbouw en de nijverheid, zullen
thans op eene waardige wijze in stadsregering worden vertegenwoor
digd; terwijl er voor het overige bekwame mannen zijn gekozen, die
in andere vakken, stads belangen en het algemeen welzijn betreffen
de, genoegzaam gelegenheid zullen vinden om met ijver en met
87
vrucht werkzaam te zijn". In landelijk verband bezien was de uit
slag der gemeenteraadsverkiezingen voor de katholieken teleursteflend. Plaatselijke protestantse meerderheden vaardigden in on
voldoende mate katholieken af. In Arnhem bijvoorbeeld woonden
10.261 protestanten en 8.300 katholieken; er werd echter geen ka
ββ
tholiek gekozen.
^ ) De ЫоотаЬтаЪапіет, jrg. XXIII, nr. 105 (6 september 1851).
8S
ы

)

) Ι,α.γ., nr. 106 (9 september 1851).
A.F.L., Stukken betr. H . J . van Lanschot 1830-1900, nr. 18.

«») D e Noordbrabanter,
ββ

) t.a.p.,

jrg. XXIII, nr. 108 (13 september 1851).

nr. 113 (25 september 1851).

·') Provinciaal

Dagbhd

van

Noorá-Brabant en

's-Hertogenbossche

Stads-Courant,

ni. 77 (26 september 1851).
8β

) Witlox, a.w.,

biz. 1 8 1 .
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Op 31 oktober 1851 kwam de nieuw gekozen raad van 's-Hertogenbosch voor het eerst in vergadering bijeen. 8 9 A. F. N . Smulders werd
een van de drie wethouders, naast L. H . Rouppe van der Voort en
J . T . Luyckx. P.J. Vermeulen ging optreden als burgemeester. 9 0
Er waren gemeentelijke besturen, die moeite hadden met naleving
van sommige artikelen van de nieuwe gemeentewet. Gedeputeerde
staten van Noord-Brabant drukken in april 1853 de gemeenteraden
in deze provincie op het hart de openbaarheid der raadsvergaderin
gen te realiseren, zoals die in de gemeentewet was voorgeschreven.
In ieder geval moest de burgemeester ervoor zorgen, dat te beleggen
raadsvergaderingen tijdig werden bekend gemaakt. Volgens gede
puteerde staten is het kennelijk nog niet iedereen duidelijk, dat het
beste middel misbruiken te voorkomen en tevens de ingezetenen te
overtuigen, dat er geen misbruiken worden toegestaan, bestaat in de
openbare behandeling van zaken, waarbij hun de gelegenheid wordt
gegeven zich op de hoogte te stellen van de gemeente-aangelegenheden. β 1
Henricus van Lanschot liet op 12 juli van het verkiezingsjaar 1855
de volgende mededeling plaatsen in het blad Provinciale Noordhrabantsche en 's-Hertogenhossche Courant:
„De Ondergetekende verzoekt, bij de aanstaande Verkiezing
van Leden voor den Gemeenteraad, niet weder in aanmerking
te komen.
's-Hertogenbosch, 12 july 1855.
92
H. J. van Lanschot".
Het blad leverde geen kommentaar ter nadere toelichting. Evenmin
verschaft het dokumentenbezit van het geslacht Van Lanschot uit
sluitsel. Niettemin bestaat de indruk, dat dit terugtreden in verband
heeft gestaan met het feit, dat vooraanstaande bossenaren zich af
wendden van de — nog steeds enige — kiesvereniging „Vrijheid,
Openbaarheid, Orde".
e

») G.A.H., Notulen van den Raad 1851, f. 241 verso en 242.
"O Van Zuijlen, a.w., blz. 14.
el
) H . F. J. Smeets, e.a., Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant, 5
din. ('s-Hertogenbosch, z.j.), dl. I, blz. 393 en 394, dl. Il, blz. 667 en 668.
**) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, nr. 56 (12 juli
1855).
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Sinds 1848 heeft De Noordbrabanter loyaal de kandidaten van
„Vrijheid, Openbaarheid, Orde" gesteund. Tijdens de verkiezingen
in 1855 voor de bezetting van zetels in de stedelijke raad werd ech
ter een uiterst kritische houding merkbaar ten opzichte van deze
kiesvereniging. Op 19 juli gaf het blad diverse voorbeelden van gemanipuleer met posities van door de vereniging te stellen kandidaten.
Afschuw wordt uitgesproken over de gang van zaken. De Noord
brabanter ontzegde steun aan „Vrijheid, Openbaarheid, Orde" om
deze enkele jaren later aan een nieuwe kiesvereniging te geven. "
Vooral mr. N. Sassen, algemeen als „de hoofdleider" erkend, moest
het ontgelden en vooral naar aanleiding van diens optreden tijdens
de verkiezingscampagne van 1855. Hij probeerde, aldus De Noord
brabanter, wethouder Rouppe van der Voort ten onrechte in een
verkeerd daglicht te stellen. In de herverkiezing van dit lid zag het
blad de geringe invloed aangetoond, die de kiesvereniging nog be
zat. e 4 De Noordbrabanter had genoeg van de manoeuvres met kandidaadeden en noemde terugtrekking van niet met name genoemde
voorname burgers der stad uit de vereniging veelbetekenend.e5 H. J.
van Lanschot maakte sinds 1855 geen deel meer uit van de stedelijke
raad van 's-Hertogenbosch.ββ
Het monopolie van de kiesvereniging „Vrijheid, Openbaarheid,
Orde" werd doorbroken, toen op 16 juni 1857 een tweede kiesver
eniging onder de naam „Eensgezindheid" tot stand kwam. 97 Aan
de wens tot een nieuwe kiesvereniging, in 1855 geuit door De
Noordbrabanter, was gehoor gegeven. „Vrijheid, Openbaarheid,
Orde" beantwoordde niet meer aan de voorwaarde, die De Noord
brabanter stelde voor het haar inziens naar behoren funktioneren
van een kiesvereniging. Ieder eigenbelang en ieder groepsbelang
moest worden geweerd. Het zou te realiseren zijn door het vestigen
van een kiesvereniging in een lokaliteit, waar géén sociëteit was gevestigd. Voorts noemde het blad het noodzakelijk om minstens tien
dagen tevoren bijeenkomsten aan te kondigen. Het bij verrassing opdringen van kandidaten zou hierdoor te voorkomen zijn. Tenslotte
»»)
4)
M
)
")
")

De Noordbrabanter, jrg. ХХ П, nr. 84 (19 juli 1855).
t.a.p., nr. 85 (21 juli 1855).
t.a.f., nr. 100 (25 augustus 1855).
G.A.H., Notulen van den Raad 1855, f. 362 verso en 363.
De Noordbrabanter, jrg. XXIX, nr. 71 (18 juni 1857).
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werd het niet wenselijk geoordeeld, dat bestuursleden zich kandidaat
stelden voor gemeentelijke raad, provinciale staten en staten-generaal. e 8
De nieuwe kiesvereniging „Eensgezindheid" stelde zich ten doel
personen voor te dragen voor de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch,
die in staat waren de financiële toestand der stad te verbeteren. De
kiesvereniging wenste personen voor te dragen voor de provinciale
staten, die „niet geleid worden door persoonlijke inzigten, maar die
door hunnen invloed kunnen verzekeren en toonen dat 's-Hertogenbosch waarlijk de hoofdstad is en blijve". Voor de tweede kamer
zocht „Eensgezindheid" kandidaten, die „met gematigde vrijzinnigheid, met kalmte en bedaardheid ons distrikt vertegenwoordigen —
en iets kunnen verkrijgen in het algemeen belang van stad, distrikt
en gewest". M Voor geen van deze kolleges mochten bestuursleden
van „Eensgezindheid" een kandidatuur aanvaarden. De weg lag open
voor onbelemmerde diskussie over bekwaamheden van voor te dragen
kandidaten, terwijl tevens een halt werd toegeroepen aan hen, die
eigen verheffing nastreefden. Tot voorzitter van „Eensgezindheid"
werd gekozen Jhr. mr. L. Verheyen, terwijl mr. Jan N . G. Sassen de
funktie van vice-voorzitter ging uitoefenen. De Noordhrahanter
jubelde over de doelstellingen, omdat het de eigen inzichten erin
terug vond. Aan de zijde van „Eensgezindheid" wordt de strijd
aangebonden met „De Nieuwe Noor dhrah ander, het orgaan, dat
„Vrijheid, Openbaarheid, Orde" ging steunen.1W>
De eerste schermutselingen vonden reeds een maand na oprichting van „Eensgezindheid" plaats naar aanleiding van verkiezingen
in juli voor de gemeentelijke raad. De verkiezingsuitslag toonde een
grote triomf van de nieuwe kiesvereniging. Zeven kandidaten van
„Eensgezindheid" werden gekozen tegen slechts een kandidaat van
„Vrijheid, Openbaarheid, Orde". Deze kiesvereniging had, aldus De
N oordhrahanter, haar invloed vrijwel geheel verloren. Mr. Napoleon
Sassen wordt door het blad fel aangevallen. Het schetste hem —
»B) De Noordbrabanter, jrg. XXVII, nr. 101 (28 augustus 1855).
··) De Noordbrabanter, jrg. XXIX, nr. 71 (18 juni 1857).
100
) De Noordbrabanter, jrg. XXX, nr. 63 (1 juni 1858); In verband met mr. J.
N . G. Sassen, Genealogie Sassen, in Nederland's Patriciaat, jrg. XXXVIII (1952),
blz. 299. Met zijn politieke opponent mr. Napoleon Sassen stamt hij af van dezelfde overgrootvader; Genealogie Sassen, t.a.p., blz. 272 e.v.
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ondanks zijn lidmaatschap van de eerste kamer — als een man, die
geen middelen schuwde om uitschakeling van „Eensgezindheid" te
bereiken.101
Nadat Henri J. van Lanschot zich had teruggetrokken uit het politielce leven van zijn stad, blijft hij op ander publiek terrein nog
werkzaam. Wij treffen hem aan in de in 1858 door aartsbisschop
Zwijsen gevormde kommissie ter restauratie van de basiliek van Sint
Jan te 's-Hertogenbosch. De kommissie bestond uit een zestal leden,
drie uit het kerkbestuur en drie van buiten het kerkbestuur, onder
wie H.J. van Lanschot.102 De herstelwerkzaamheden namen officieel een aanvang op 16 juli 1860, nadat Zwijsen een plechtige eredienst had geleid.10S Twee motieven hebben de bisschop geleid bij
zijn restauratieijver. Allereerst de angst, dat voortgaand verval hogere
kosten met zich mee zou brengen. Vervolgens de wens een waardig
tehuis in te richten voor het in 1853 uit Brussel teruggekeerde beeld
van de Zoete Lieve Vrouwe.104 Terwijl de restauratiewerkzaamheden
in volle gang waren bood de Sint Jan in 1865 onderdak aan het
provinciaal concilie, dat te beschouwen is als de voltooiing van het
herstel der kerkelijke hiërarchie in Nederland.10S
Henri J. van Lanschot was zijn gehele verdere leven als lid en later
als voorzitter werkzaam in de restauratie-kommissie.loe Ook finani»>) De Noordbrabanter, jrg. XXIX, nr. 85 (21 juli 1857) en nr. 87 (25 juli 1857).
1И
) A.F.L., Stukken betr. H . J . van Lanschot 1830-1900, nr. 18; De Noordhrahanter, jrg. XXX, nr. 146 (11 december 1858); L . C . Hezenmans, Over de restauratiewerken der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, in Handelingen Prov.Gen. in
Noord-Brabant over het jaar 1876 (1876), biz. 38.
103
) J. C. A. Hezenmans, De St. Jans-Kerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiede
nis ('s-Hertogenbosch 1866), biz. 321 en 322; F . J . van Lanschot, С F. X. Smit, J.
Stuyt, e.a., De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. Door vrienden van het bouwwerk
met teekeningen door Huïb Luns (Maastricht 1829); F. J. van Lanschot, Beknopte
uitleg der St. Jans-Basiliek, in Handelingen Prov.Gen. in Noord-Brabant, over het
jaar 1941 (1938), blz. 121-135 wordt opgave gedaan van verschenen publikaties
betreffende de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch (1941).
1M
) L. J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren: Katholiek Nederland 18531953 ('s-Gravenhage 1953), blz. 224; J. Witlox, Monseigneur Zwijsen ('s-Gravenhage 1941»), blz. 129.
10i
) Rogier en De Rooy, a.w., blz. 204 c v .
, и
) A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913, nr. 24 L.
In de jaarlijks gepubliceerde verslagen „van den toestand der Gemeente 's-Herto
genbosch" wordt na 1858 regelmatig mededeling gedaan van het verloop der
restauratiewerkzaamheden. Aanwezig G.A.H.
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cieel droeg hij bij aan de restauratie. In 1874 betaalde hij ƒ7.150,voor de vervaardiging van een altaar in de Sacramentskapel. In 1877
stortte hij ƒ5.000,- voor het ontwerpen, vervaardigen en versieren
van een kommuniebank in de kathedraal.107 Tezelfdertijd schonk H.
J. van Lanschot aan de Sint Jozefkerk, ook te 's-Hertogenbosch, een
eikenhouten communiebank, waarvan de kosten ƒ4.000,- beliepen. 108 Bovendien droeg hij bij in de kosten van de op koperplaat
geschilderde Kruisweg, die in 1873 in dezelfde kerk werd aangebracht. loe
Mevrouw Van Lanschot-Van der Kun maakt zich in dit opzicht
eveneens verdienstelijk.110 Vele kerkelijke en liefdadige instellingen
ontvingen financiële steun.111 Zij was presidente van de vereniging
van het Allerheiligste Sacrament ter verzorging en versiering der
Kerken te 's-Hertogenbosch, directrice der H. Kindsheid en vicepresidente van de Maatschappij voor behoeftige kraamvrouwen.112
Op 10 maart 1878 overleed zij te 's-Hertogenbosch en werd bijgezet
in het familiegraf der Van der Kuns te Rijswijk.113
Henri van Lanschot bleef na het overlijden van zijn vrouw kerkelijke en liefdadige instellingen financieel steunen. Twee voorbeelden mogen dienen om dit te illustreren. In september 1879 richtte
hij een schrijven tot het bestuur van de vereniging van het Allerheiligste Sacrament. Hij deelde mee een terrein te hebben aangekocht, waar hij een gebouw had doen optrekken, dat hij de vereniging aanbood.114 Samen met zijn zuster Theodora steunde hij de
broeders van Sint Joannes de Deo bij de uitbreiding in 1881 van het
"') A.F.L., Stukken betr. giften door H. J. van Lanschot 1871-1888, nr. 169.
) P.A., Inventarium Collegii C.S.S.R., Buscoducensis: Inventaris der Kerk en
Sacristi], hoofdstuk I, nr. 12, blz. 4.
I0,
) P.A., Kronyken . . . van het klooster der EE.PP. Redemptoristen te 's-Hertogenbosch, dl. I (30-3-1873), blz. 270.
ш
) A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913, nr. 24 L.
in
) A.F.L., Stukken betr. giften door echtpaar H. J. van Lanschot-Van der Kun
1840-1883, nr. 107; Stukken betr. giften door H. J. van Lanschot 1871-1888, nr.
169; Korrespondentie betr. giften door echtpaar H. J. van Lanschot-Van der Kun
1856-1887, nr. 170.
1,f
) A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913, nr. 24 L.
ll
' ) De Josselin de Jong, a.-w., blz. 4; A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht
Van Lanschot 1865-1913, nr. 24 L.
'») A.F.L., Stukken betr. giften door H. J. van Lanschot 1871-1888, nr. 169.
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voormalig clarissenklooster op de Papenhulst te 's-Hertogenbosch,
waarin de broeders sinds 1879 waren gevestigd. Verpleging van zieken, eerst partikulier aan huis en later in ziekenhuizen, vormde
het werkterrein van de broeders. Op verlangen van Mgr. Zwijsen
waren zij in 1876 vanuit Kaatsheuvel naar 's-Hertogenbosch gekomen. In februari 1879 betrokken zij het pand op de Papenhulst.115
Henri van Lanschot werd in oktober 1882 door paus Leo XIII
benoemd tot ridder in de orde van de H. Gregorius de Grote. u e
Op 27 november hieropvolgend richtte hij zich tot de paus om hem
te bedanken voor het verlenen van de onderscheiding. Op dezelfde
dag verzocht hij koning Willem III hem vergunning te verlenen de
versierselen van ridder in deze Orde aan te mogen nemen en te dragen. Het koninklijk besluit van 31 december 1882 bewilligt hierin. » 7
In april 1883 kwamen Henri van Lanschot en P. van Schendel,
pastoor te Meerveldhoven, met elkaar in korrespondentie. Van
Schendel schetste de armzalige toestand, waarin zich de kapel te
Meerveldhoven bevond. Voor de bouw van een nieuwe kapel was
circa ƒ25.000,- nodig. Dit bedrag kon niet worden opgebracht uit
eigen middelen.118 De kapel dateerde uit 1803 en diende tot plaats
van verering van een wonderbeeld van Maria, genaamd „Onze Lieve
Vrouw ter Eik". De verering ging terug tot het jaar 1264, toen het
betreffende beeldje werd ontdekt tussen de takken van een eikenboom. In 1859 was de kapel verheven tot parochiekerk. Sindsdien
was het bouwwerk in nog slechtere staat vervallen, maar de middelen
tot herstel waren ontoereikend.119 De eerste pastoor Van Sleeuwen
was niet tot een oplossing gekomen. Zijn opvolger Van Schendel aanvankelijk evenmin, getuige zijn sedert 1883 gevoerde briefwisseling
met Henri van Lanschot.
ш

) Prov.Gen., Recensies, correcties en aanvullingen op Jbr. mr. A. F. O. van
Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch 1911
1914, 3 din., nr. 33 A 89.
»·) A.F.L., Stukken betr. H. J. van Lanschot 1830-1900, nr. 18.
117
) t.a.p.; Stukken betr. giften door echtpaar H. J. van Lanschot-Van der Kun
1840-1883, nr. 107.
11β
) t.a.p.
"·) J. Cuypers, Onze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven (Eindhoven 1914),
biz. 20-30.
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Van Lanschot doorbrak de jarenlange impasse door toezegging van
ƒ23.000,- voor de bouw van een nieuwe kerk in Meerveldhoven. 120
Volgens de overlevering zou een en ander als volgt in zijn werk zijn
gegaan. Zijn huishoudster Anna Nooyen, reeds vele jaren bij hem
in dienst, was sinds haar jeugd vereerster van „Onze Lieve Vrouw
ter Eik", aan wier voorspraak zij de genezing van het in 1855 op drie
plaatsen gebroken been van haar vader, smid Nooyen, toeschreef.121
Toen Henricus van Lanschot de bedoeling te kennen gaf aan nog
een ander heiligdom dan de Sint Jan een schenking te doen, pleitte
Anna Nooyen voor Meerveldhoven. Van Lanschot, die ernstig leed
aan waterzucht en vrijwel niet meer kon lopen, stuurde architect L.
Hezenmans naar Meerveldhoven om met pastoor Van Schendel
ever de bouw van een nieuwe kerk te spreken. Van Schendel bleek
ƒ 5.000,- te kunnen aanbieden. Van Lanschot was bereid het resterende bedrag ter beschikking te stellen. Anna Nooyen vroeg hem
zijn wil op gezegeld papier te noteren. Zijn gezondheidstoestand verslechterde evenwel, zodat hij niet meer kon schrijven. Anna liet een
lessenaartje maken, dat hem voor de borst kon worden geschoven
om schrijven mogelijk te maken. Terwijl Anna zijn hand vasthield,
schreef Henricus van Lanschot. 122 Korte tijd hierna overleed hij in
zijn huis aan de Peperstraat op 25 januari 1887 in de ouderdom
van 89 jaar. 123 De schenking werd door de erfgenamen gehonoreerd. 124 De voltooiing van de nieuwe kerk had hij niet beleefd. De
inwijding werd gevierd op 29 juli 1889. 125 In 1900 was een gedeelte
van de binnenschilderingen voltooid en werden de wapens der geslachten Van Lanschot en Van der Kun aangebracht ten teken van
dankbaarheid. 12e
Volgens zijn wilsbeschikking werd H . J . van Lanschot op 28
januari 1887 te Rijswijk in het familiegraf Van der Kun ter aarde
lï0

) A.F.L., Stukken betr. giften door echtpaar H . J. van Lanschot-Van der Kun
1840-1883, nr. 107; Doc.Zw., Portefeuille H . J . van Lanschot 1797-1887.
121
) Cuypers, a.w., blz. 30 en 33.
i22) a.w., blz. 34 en 35.
123
) A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913, nr. 24 L.
n
*) Cuypers, a.w., blz. 36.
I25
) a.w., blz. 39.
12С
) A.F.L., Stukken betr. H . J . van Lanschot 1830-1900, nr. 18; P . C . Bloys van
Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de
Kerken ¿Ier Provincie Noord-Brabant, dl. II (Utrecht 1924), blz. 58.

226

besteld. 127 Hij legateerde ƒ 80.000,- aan kerkelijke en liefdadige instellingen te 's-Hertogenbosch, Vught, Rijswijk, Haren, Sint Michielsgestel, Esch, Engelen en Rosmalen. De armen van 's-Hertogenbosch werden bedacht met een fundatie van 25.000 gulden. 128
Ook over het landgoed Beukenhorst, sinds lang familiebezit, bevatte
het testament een beschikking.
Henri van Lanschot had dit landgoed geërfd van zijn tante Johanna Christina, de jongste zuster van zijn vader Franciscus. 129 Zij
onderhield nauwe betrekkingen met haar zus Theodora, die in 1804
in het huwelijk getreden was met Victor Andreas van Rijckevorsel. ш
's Zomers verbleef het echtpaar op Beukenhorst, terwijl Johanna op
haar beurt 's winters bij hen inwoonde in de Kruisstraat te 's-Hcrtogenbosch. 1 3 1 Van Rijckevorsel was in politiek opzicht gouvernemen
teel gezind en hij kreeg bekendheid door zijn gewoonte jaarlijks poli
tieke en kerkelijke autoriteiten uit de provincie op Beukenhorst te
inviteren, 1 3 2 „waar dan een stevig glas" gedronken werd. Het ver
haal gaat, dat bij deze gelegenheden „de Eerwaarde Heeren wel eens
in de verkeerde rijtuigen stapten, waarvan het gevolg was, dat de
rijtuigen met inhoud bij de verkeerde pastorieën terecht kwamen". 1S3
Gedurende de periode dat Johanna van Lanschot het landgoed
bezat, was dit het centrum van familie en familieleven voor het geslacht Van Lanschot. 134 N a haar overlijden op 25 december 1859 135
i«) A.F.L., Testament H . J. van Lanschot met bijlagen 1884-1886, nr. 9 Л; Stuk
ken betr. familiegraf Van der Kun te Rijswijk 1881, nr. 95 B.
12β
) A.F.L., Rekening met bijlagen van de executeur-testamentair van H. J. van
Lanschot 1888, nr. 9 А с; Stukken betr. legaten uit nalatenschap H. J. van Lan
schot en weduwe A . C . van Lanschot-Oomen 1887-1889, nr. 113 B; Stukken
betr. nalatenschap Godefridus, H. J. en Theodora van Lanschot, weduwe А. C.
van Lanschot-Oomen en weduwe mr. F. A. J. van Lanschot-Fuchs 1886-1915, nr.
226; P.A., Codex Praecipuorum Benefactorum Collegii C.S.S.R. Buscoducensis,
nr. 9, blz. 5.
lt
') De Josselin de Jong, a.w., blz. 4.
130
) Genealogie Van Rijckevorsel, in Nederland's Patriciaat, jrg. XXII (1936)
blz. 317.
1S1
) Doc.Zw., Portefeuille H. J. van Lanschot 1797-1887.
1И
) Α. F. O. van Sasse van IJsselt, Eenige bladzijden uit de moderne Geschiedenis
van Noord-Brabant, in Taxandria, jrg. XII (1905), blz. 7.
»») Doc.Zw., Portefeuille H . J. van Lanschot 1797-1887.
»«) t.a.p.
iss) D e Josselin de Jong, a.w., blz. 3 en 4; A.F.L., Geboorte-, huwelijk- en overlijdensannonces, ingekomen bij A. J. A. van Lanschot 1833-1914, nr. 86; Stukken
betr. begrafenis J. С A. van Lanschot 1859-1860, nr. 231.
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kwam hierin verandering. Uit haar nalatenschap 1 3 6 werd Beukenhorst toebedeeld aan haar neef Henri van Lanschot, die het in de
acht en twintig jaar dat het zijn eigendom was weinig bewoond
heeft. N a zijn dood werd mr. Victor Tilman, een neef van de erf
later, de volgende eigenaar. 1 3 7
De naam van Henricus van Lanschot blijft verbonden met de
kathedraal van Sint Jan te 's-Hertogenbosch. Hij leefde op deftige
voet, hij stelde prijs op een gesoigneerd uiterlijk en beschikte over
een buitengoed en een equipage als statussymbolen. Nochtans had
hij geen behoefte aan luxe of een verkwistende overvloed. Evenals
zijn oudste broer Godefridus hield H . J . van Lanschot zich sedert
de jaren vijftig bezig met het nauwgezet beheren van het aan hem
toegevallen gedeelte uit de nalatenschap van zijn vader Franciscus.
Hij vermeerderde het bezit aan onroerend goed, toonde zich afkerig
van speculatie, maar had wel belangstelling voor en nam deel aan
investeringen in nieuw ingepolderde landerijen. Hij gold als een
godsdienstig en milddadig m a n . I 3 8

^ 3.

Augustinus

Cornelis van

Lanschot

Een op 30 oktober 1813 ten name van A . C . van Lanschot uitge
reikt legitimatiebewijs vermeldt een lengte van 1.72, donkerblonde
haren, bruine ogen, een ovaal gelaat met lange neus en ronde kin en
een bleke gelaatskleur. 1 3 9 N a terugkeer uit het garde-d'honneuravontuur was hij zijn vader Franciscus in diens firma behulpzaam
en ging zich toeleggen op de kassierderij. 140 Aan de orde is nu het
leven van A. C. van Lanschot buiten firmaverband sinds 1850.
De kiesvereniging „Vrijheid, Openbaarheid, Orde" stelde op 20
augustus 1850 de voorlopige lijst samen van haar kandidaten voor het
lidmaatschap van de provinciale staten van Noord-Brabant. De naam
van Augustinus Cornelis van Lanschot werd er op vermeld. 1 4 1 Op de
i»")
)
iae
)
«e)
·«)
"')

137

A.F.L., Testament J. С A. van Lanschot 1857, nr. 100.
Doc.Zw., Portefeuille H . J . van Lanschot 1797-1887.
t.a.p.
A.F.L., Stukken betr. А. С. van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
H.A.F.V.L., K.K.B., nr. 249 en 250.
A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
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definitieve lijst van vijf kandidaten verwierf hij de derde plaats. De
eerste en de tweede plaats waren voor dr. J. H. H. de Poorter en
mr. N. Sassen, de vierde en de vijfde voor mr. W. C. van Heum en
J.Th. Luyckx.142 De Noordbrabanter schreef op 3 september 1850:
„Al de namen zijn hoogst aanbevelenswaardig en, zonder in het onderzoek te treden of niet andere namen even aanbevelenswaardig
zouden geweest zijn, vermeenen wij dat de kiezers veilig zich tot de
keuze der Vereeniging kunnen aansluiten, waardoor voorzeker de
zoo wenschelijke eenstemmigheid ten zeerste zoude bevorderd worden". 14S
Mr. N. Sassen trad op 3 september toe tot de statenvergadering
van Noord-Brabant. Dr. De Poorter werd gekozen tot lid der tweede
kamer en trok zich terug. De kiesvereniging presenteerde hierna J.
Dijkhoff, L. van Meerwijk en dr. H. Bolsius.144 Met dit zestal ging
„Vrijheid, Openbaarheid, Orde" in het eerste hoofdkiesdistrict
's-Hertogenbosch de verkiezingen in. Voor dit district werden gekozen A. Verhagen, J. Dijkhoff, H. A. Bijvoet, mr. C. J. A. van Rijckevorsel, mr. W. C. van Heurn en A. C. van Lanschot.14S Op 23 september 1850 werd de nieuw gekozen statenvergadering geïnstalleerd. 14e
Na het overlijden van vader Franciscus in februari 1851 nam
Augustinus samen met zijn broer Godefridus de firma F. van Lanschot over.147 Met zijn gezin betrok Augustinus op 2 november 1852
De Gulden Ketel aan de Markt.148 Op 28 augustus 1851 kocht hij
het landgoed Zegenwerp onder Sint Michielsgestel.149 Door aankoop
van het aangrenzende Haag en Heult vergrootte hij zijn bezit. Hij
142

) D e Noordbrabanter,

143

) t.a.p.,

jrg. X X I I , nr. 101 (31 augustus 1850).

nr. 102 (3 september 1850).

nrf) t.a.p.,

nr. 108 (17 september 1850).

145

nr. 1 1 0 (21 september 1850).

) t.a.p.,

"*) R . A . B . , Provinciale Griffie, n i . 3 7 3 4 ; De Noordbrabanter,

jrg. X X I I , nr.

112

(26 september 1850); A.F.L., Stukken betr. А. С. van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
M7

) A.F.L., T e s t a m e n t e n F. A. A. van Lanschot e n echtgenote 1809, 1835, 1851

nr.

125.

" e ) A.F.L., Stukken betr. het h u i s D e G u l d e n Ketel te 's-Hertogenbosch

1841

1875, nr. 8 1 .
ш

)

A.F.L., Stukken betr. Z e g e n w e r p 1 8 5 1 , nr. 6 0 ; Provinciaal

Brabant

en 's-Hertogenbossche

van Sasse van IJsselt, Zegenwerp,

Stads-Courant,
in Taxandria,

Dagbhd

van

Noord-

nr. 67 ( 2 2 augustus 1851); A. F. O.
jrg. X X I X (1922), blz. 81-92.
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had aandacht voor het onderhoud, waarvoor hij ambachtslieden en
tuinlmechten in dienst had 1S0 Zegenwerp werd ten tijde van de
vierde en vijtde generatie van het 's-hertogenbossche geslacht Van
Lanschot een „volmaakt geheel van welvaren en welleven in een
prachtige omgeving van veld, bos, wei en akker. Statig houtgewas,
waaronder forse eiken, bossen van mast- en loofhout, de terremglooiingen maken het geheel aantrekkelijk, waar de natuur zelf méér dan
mensenhanden schoonheid en sfeer brengt". Augustinus Cornells en
zijn echtgenote leefden m goede verstandhouding met de arbeiders
op het landgoed In de tweede helft van de negentiende eeuw werd
Zegenwerp jaarlijks van mei tot november het centrum van familieleven der Van Lanschots 's Zondags kwamen alle kinderen en kleinkinderen van het echtpaar Van Lanschot-Oomen er de dag doorbrengen 151
Met vier zoons en een dochter betrokken Augustinus en zijn
vrouw Maria Helena Zegenwerp en De Gulden Ketel. Zij hadden
reeds twee kinderen verloren. Het op 14 maart 1839 geboren dochtertje Henrietta overleed op 8 december 1840. H u n zoon Ludovicus
stierf op 20 januari 1845, slechts enkele weken oud. 152 De overige
kinderen werden streng opgevoed en van jongs af aan tot arbeid
en plichtsbetrachting gestuwd. 15S Zij ontvingen een degelijke schoolopleiding. Drie van de vier zoons bezochten het Jezuietenkollege te
Katwijk. Het internaat Katwijk was m 1831 geopend, in 1842 onder
beheer van de paters Jezuïeten gekomen. 154
De oudste zoon Franciscus Augustinus Josephus, geboren op 10
februari 1833, 155 werd op 1 oktober 1845 te Katwijk ingeschreven 15e Voorafgaand was hij onderscheiden met de ereprijs voor na150

) D o e Z w , Portefeuille Z e g e n w e r p V e r d e r e gegevens m v e r b a n d m e t Z e g e n w e r p o n d e r m e e r Prov G e n , A l b u m \ o o r bezoekers e n bokaaldrinkers o p de H u i z e
Z e g e n w e r p bij St M Gestel H S 4 5 0 A , Mooi Brabant tn w o o r d en ЪееЫ, jrg 1,
nr 21, november 1918, S H M Jongmans, Kroniek van St Mtchieh Gestel (St
Michiels Gestel 1963), blz 14-17
151
) Doe Zw , Portefeuille Zegenwerp
I58
) De Jossehn de Jong, a w , blz 6
15a

) Doe Z w , Portefeuille mr F J van Lanschot 1875-1948
) Rogier en De Rooy, a w, blz 244
iss) D e Josselm de Jong, я vu , blz 5, W J F Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (Bergen op Zoom 1907), eerste serie, nr 49
" Ό A F L , Korrespondnue echtpaar А С van Lanschot-Oomen 1840-1874, nr 250
,M
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tuurkunde van de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende
Kunsten in 's-Hertogenbosch. ш Ook in Katwijk werden zijn pres
taties in de volgende jaren verschillende keren met prijzen bekroond.
Op 11 augustus 1847 voor de vakken aardrijkskunde en geschiede
nis. l s e In de briefwisseling met zijn ouders blijkt hij een bedaard en
prudent jongmens te zijn in vergelijking met de twee jongere broers,
die op hun beurt ook de lucht van Katwijk en de cultuur van de
Jezuïeten kwamen snuiven. Hij was — met andere woorden — geheel
en al de oudste van de kinderen. 159
Augustinus Jacobus Arnoldus, geboren op 10 april 1834, 1 β 0 stu
deerde te Katwijk sinds oktober 1846. 1 β 1 De bewaard gebleven korrespondentie met zijn ouders beslaat de jaren 1846 tot 1849. Hij
laat er zich in kennen als een jongeman die kritisch de docenten en
de aangeboden leerstof observeerde. Niet alleen zijn ouders ver
langden dat hij het allerbeste pad bewandelde. Ook zijn grootvader
Franciscus, bejaard en bezorgd, drukte hem op het hart om „ U e
best doen goet te leeren en de lesse, die Ue gegeve word goet waar
te nemen om U e mede-Cammeraden voor uyt te koomen en niet
agter te blijve. Ue moet zig op het schrijve ook toeleggen en niet
slordig worden, want heeft men eens een siegte hand van schrijven
gezet, word dit altijd nog erger. Men moet in zijn jonge jaare Kundig
heden versameien, dan kan men op verder gevorderde medepraten,
blijft dat goet oppassen. U genege grootvader". 1 β 2
De laatste van de broers die naar Katwijk opging, was Godefridus
Ludovicus Hubertus, geboren op 8 mei 1835. 1 β 3 Het basisonderwijs
ontving hij sedert 1844 te Baarle Nassau, waarna hij in oktober

»') A.F.L., Stukken betr. Η. J. van Lanschot 1830-1900, nt. 18.
) Eervolle studieresultaten worden beloond met als prijs een boekwerk, waarin
vakgebied en de reden tot toekenning der prijs staan vermeld.
15
») A.F.L., Stukken betr. de gebroeders mr. F. A. J., A. J. A. en G. L. H. van
Lanschot 1834-1886, nr. 180.
,eo
) De Josselin de Jong, α.τν., blz. 6.
Ui
) A.F.L., Korrespondentie echtpaar A.C. van Lanschot-Oomen 1840-1874, nr. 250.
l 2
» ) A.F.L., Stukken betr. de gebroeders mr. F. A. J., A. J. A. en G. L. H. van
Lanschot 1834-1886, nr. 180; Doc.Zw., Portefeuille A. J. A. van Lanschot 18341919.
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) De Josselin de Jong, a.xe., blz. 8.
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1848 in Katwijk arriveerde. 1 β 4 Op 2 februari 1849 schreef Augus
tinus over Godefridus aan zijn ouders: „Fried is nog al goed met de
jongens, hij is verschrikkelijk vrolijk, de jongens, daar ik wel met
omga, zeggen, dat zij nog lang zullen mogen wachten om hem ééns
treurig te zien. Ik geloof, dat hij nog al vrij impertinent is tegen de
heeren/soms ook wel wat te veel; voor mij is hij heel veranderd; hij
doet alles, wat ik hem vraag/verpligt mij nog al spoedig, door mij
een of ander te geven...". 1 6 5 Alle vrijmoedigheden verhinderden
niet, dat Godefridus vele prijzen voor studieresultaten in de wacht
sleepte. Hij verwierf onderscheidingen voor moderne talen, nederlands en wiskunde. 1 β β In tegenstelling tot zijn broers toonde hij wei
nig historische interesse.
De jongste zoon Henricus Ferdinandus Maria werd geboren op
28 april 1842. 1 β 7 Hij werd opgeleid te Boxmeer onder de hoede van
de Heer Smit, aan wie vele katholieke leerlingen werden toever
trouwd. 1 β 8 Daarna bezocht hij het Jezuietenkollege St. Michel te
Brussel. 1β »
Zijn vijf jaar oudere zus Maria, geboren op 3 april 1837, 1 7 0
volgde haar schoolopleiding te Breda. m Op 28 mei 1857 huwde zij
met Jhr. mr. Cornells R. E. van Rijckevorsel, geboren te 's-Gravenhage op 22 november 1829 en ten tijde van zijn huwelijk griffier van
het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant. N a de geboorte
van hun zoon Frans op 13 maart 1858 overleed Maria op 7 mei. 1 7 2
De zoon wordt later als Jhr. mr. F. J.J.M, van Rijckevorsel wethouder
van 's-Hertogenbosch, lid van gedeputeerde staten van Noord-Bra104

) A.F.L., Korrespondentie echtpaar А. С van Lanschot-Oomen 1840-1874, nr 250.
) A.F.L., Stukken betr. de gebroeders mr. F. A. J., A. J. A. en G . L . H , van
Lanschot 1834-1886, nr. 180.
16e
) Dit, zowel te Baarle-Nassau als te Katwijk; hij ontvangt diverse boekwerken
als beloning voor zijn prestaties. Zo op 17 augustus 1848 te Baarle Nassau de
studie door A. Martin, Histoire de la vie et de l'Episcopat de S. Charles Borromée
(Doornik 1847).
^ 7 ) De Josselin de Jong, a.w., blz. 12.
' β β ) DocZw., Portefeuille mr. H . F. M. van Lanschot 1842-1883.
le
») t.a.p.
i™) De Josselin de Jong, a.w., blz. 5.
m
) A.F.L., Korrespondentie echtpaar A.C. van Lanschot-Oomen 1840-1874,nr.250.
17ï
) Genealogie Van Rijckevorsel van Kessel, in Nederhnd's Adelsboek, jrg. LVII
(1964), blz. 87.
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bant en kamerheer i.b.d. van koningin Wilhelmina. Hij overleed
in huize De Wamberg op 1 december 1935. 173
Enkele maanden na het overlijden van zijn dochter overkwam
Augustinus Cornells van Lanschot een ongeval, waarbij hij een been
brak. Zijn vrouw Maria Helena ontving in september 1858 een brief
van haar oom A. J. Ingen-Housz, die zijn medeleven betuigde in
verband met het niet nader omschreven ongeval. Hij sprak de hoop
uit, dat de gevolgen niet ernstig zouden zijn, „omdat de zetting van
het been goed schijnt gelukt te zijn". 174 Ten tijde van het schrijven
van deze briet was A. J. Ingen-Housz een hoogbejaard man die kon
terugzien op langdurige politieke aktiviteiten.
Hij was ermee begonnen in 1795, toen hij na diverse aanbiedin
gen het presidentschap van de municipaliteit van Breda aanvaard
had na de verovering van de stad door de Fransen. In 1802 bedankte
hij voor de funktie, omdat hij benoemd was tot lid van het departe
mentaal bestuur van Brabant. In 1805 werd hij inspekteur der be
lastingen in het ressort Breda. Tot lid der provinciale staten van
Noord-Brabant werd hij gekozen in 1814. Vier jaren later werd hij
afgevaardigd naar de tweede kamer. Bijna een kwart eeuw lang is
hij kamerlid geweest. In december 1829 stemde hij tegen de tien
jarige begroting. Dit kwam hem te staan op een koninklijk besluit
waarbij hij ontslagen werd uit de sinds 1820 vervulde funktie van
districtscommissaris van een der distrikten uit Noord-Brabant. In
1837 werd hij als zodanig opnieuw benoemd, maar op zijn verzoek
ontving hij eervol ontslag in 1839. In zijn provincie was hij de hoogst
aangeslagene in 's rijks directe belastingen, toen hij in de leeftijd van
93 jaar, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, op 20 sep
tember 1859 overleed.175
Het ongeval, dat A. C. van Lanschot overkwam, belette hem de
najaarsvergadering der provinciale staten van 1858 bij te wonen.
Langzamer herstel dan — gezien bovenstaande brief — wellicht ver
wacht, leidde ertoe dat hij in maart 1859 ontslag nam als statenlid,
">) t.a.p. ( blz. 89.
"*) A.F.L., Stukken betr. mevrouw А. С van Lanschot-Oomen 1835-1874, nr. 178.
Zie betreffende familierelatie met A. J. Ingen-Housz, noot 161, hoofdstuk III.
17e
) De Noordbrabanter, jrg. XXXI, nr. 113 (22 september 1859), nr. 116 (29
september 1859) en nr. 122 (13 oktober 1859).
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„daar het nog onzeker is, dat mijne gezondheid zal toelaten bij de
aanstaande vergaderingen van July tegenwoordig te zijn".17β De in
druk is, dat Augustinus Comelis steeds een trouw bezoeker der ver
gaderingen is geweest en dat hij zijn zetel ter beschikking stelde,
omdat regelmatig bijwonen der vergaderingen hem niet meer moge
lijk was. Over het algemeen ontbrak er destijds wel wat aan de pre
sentie in de statenvergaderingen. De statenleden werd op 29 juli
1854 dringend verzocht Lij de eerstkomende statenvergadering aan
wezig te zijn. 177 In de twee voorafgaande vergaderingen was het
quotum om besluiten te kunnen nemen niet bereikt. Over А. C. van
Lanschot kan worden gezegd, dat hij als statenlid wel aktief is ge
weest, maar anderzijds weinig op de voorgrond is getreden, gerekend
naar zijn aandeel in de debatten tijdens de vergaderingen.
In hetzeltde jaar kwam er ook een eind aan zijn funktie als plaats
vervangend president der Militie Raad te 's-Hertogenbosch.178 Zijn
zoons A.J.A. en G.L.H, van Lanschot werden op 1 januari 1859
als prokuratiehouders in de firma Van Lanschot opgenomen.17β
Ook deze benoemingen hielden verband met de minder goede ge
zondheid van Augustinus Cornelis die hem genoopt had uit verschei
den funkties ontslag te nemen en zijn deelneming aan het openbare
leven te beperken.
Zijn oudste zoon Franciscus heeft nooit ambitie gehad in de firma
te gaan werken. Na zijn vertrek uit Katwijk werd hij op 7 oktober
1851 te Leiden ingeschreven als rechtenstudent.180 Hij voltooide zijn
studies op 16 juni 1856 met de verhandeling „Stichtingen als Rechts
181
personen beschouwd".
Aan deze studie heeft Themis, Regts-

" · ) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14; De Nooribrobanter, jrg. XXXI, nr. 35 (22 maart 1859); Provinciale Noordbrahantsche en 's-Нетtogenbossche Courant (24 maart 1859).
" ' ) A.F.L., Stukken betr. А. С. van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
"«) De Noordbrabanter, jrg. XXXI, nr. I (1 januari 1859).
" · ) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14; H.A.F.v.L.,
Handtekeningenkaarten Firma F. van Lanschot 1859-1954, nr. 40.
180
) G. du Rieu, Album studiosorum academiae Lugduno Batavae
MDLXXVMDCCCLXXV;
accedunt nomina curatorum et professorum fer aedem sécula
('s-Gravenhage 1875), blz. 1356.
1β1
) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A;
F. A. J. van Lanschot, Stichtingen ah Rechtspersonen beschouwd (Leiden 1856).
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kundig Tijdschrift in mei 1857 een bespreking gewijd.182 Hij werd
in september 1856 als advokaat in zijn geboortestad ingeschreven.183
Nadat bij koninklijk besluit van 5 november 1858 was voorzien in
de oprichting in iedere provincie van een bureau voor de statistiek,
werd mr. F. A. J. van Lanschot door gedeputeerde staten van NoordBrabant in december 1858 benoemd tot hoofd van de nieuwe afde
ling statistiek bij de provinciale griffie.1β4 In deze funktie is hij
slechts korte tijd werkzaam geweest. Bij koninklijk besluit van 20
april 1860 werd hij benoemd tot substituut-officier van justitie bij de
arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.185 Sinds januari 1858
was hij bovendien verbonden aan de plaatselijke schoolcommissie1ββ
en hij zou het tijdens de jaren zestig blijven.187
In december 1856 werd hij benoemd tot lid van het Noord-Brabants
Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogen
bosch, dat in maart 1837 was opgericht.188 Vele jaren heeft hij zich
als lid, secretaris en voorzitter (1881-1886) van dit genootschap
verdienstelijk gemaakt.189 Hij toonde een brede historische belang
stelling en tevens een archief-technische interesse. Hierbij kan wor
den aangetekend, dat rijksarchivaris dr. R. C. Bakhuizen van den
Brink graag gezien had dat hij als provinciaal archivaris in NoordBrabant was benoemd. De provincie beschikte in 1856 nog niet over
een eigen provinciaal archief. Bakhuizen richt zich tot de commis
saris van de koning in Noord-Brabant met de vraag, welke dokumenten — elders dan op het rijksarchief bewaard — voor een ruil met
België in aanmerking zouden komen. De commissaris belastte mr.
F. A. J. van Lanschot met de opdracht een onderzoek in te stellen in
i") A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1853-1894, nr. 34.
) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
1β4
) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, nr. 1 (3 januari
1859).
1β5
) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A; Doc.Zw.,
Portefeuille mr. F. A. J. van Lanschot 1883-1903
Ιβ
«) De Noordbrabanter, jrg. XXX, nr. 12 (28 januari 1858).
" ' ) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
Ies
) A. F. O. van Sasse van IJsselt, Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant: 1837-1937, overdruk in Taxandria, jrg. ХХХХГ (1937), blz. 4 e.V.; A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lan
schot 1856-1903, nr. 16 A.
1β
·) Van Sasse van IJsselt, Gedenkschrift, t.a.p., blz. 22 en 23.
,M
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de provinciale en plaatselijke archieven. Van Lanschot bezocht talrijke archieven en stelde lijsten samen van dokumenten die voor
ruiling met België geschikt waren.190 Uit zijn verslagen blijkt in
welk een bedroevende toestand de noord-brabantse archieven verkeerden. 1 β 1 Hij werd als het ware voorbereid voor de post van
provinciaal archivaris, die Bakhuizen hem had toegedacht.1β2 Maar
Van Lanschot bleef verbonden aan de provinciale griffie,1β3 toen in
1860 het provinciaal archief van Noord-Brabant werd opgericht.194
A. J. A. van Lanschot was sinds 1854 zijn vader in de firma Van
Lanschot behulpzaam. 195 In 1859 werd hij aangesteld als prokuratiehouder. 19e Op 27 juli 1864 werd hij benoemd tot agent van De Nederlandsche Bank te 's-Hertogenbosch.197 De betrekking werd aan
vaard op 12 december van hetzelfde jaar, toen het kantoor 's-Herto
genbosch werd geopend.1ββ Tot 1909 is hij agent gebleven.199 Na
het noodzakelijk geworden afscheid van de firma, bleef vader Augus
tinus Comelis van de steun van zoon Godefridus verzekerd. Boven
dien probeerde hij in 1864 de opengekomen plaats op te vullen. Hij
stelde zijn hoop op Henricus, de jongste zoon. 200 Henricus volgde
sinds oktober 1861 te Leiden de rechtenstudies, die hij in april 1867
beëindigde.201 Vervolgens zwichtte hij voor de aandrang, die zijn
vader uitoefende en was tot diens overlijden in 1874 in de firma
werkzaam. Hierna koos hij zijn eigen weg.202 Hij ambieerde een
igo

) R. Fruin, De Gestie van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink als Archivaris
des Rijks: 1854-1865 ('s-Giavenhage 1926), blz. 96.
к») e.w.,blz. 114.
» s ) a.w., blz. 96.
··>) a.w.,blz. 119.
1ί4
) a.w., blz. 147; M. A. Oliemeulen, De Provinciale Reglementen van NoordBrahant (Helmond 1904), blz. 35-58.
IM
) Historisch Archief Nederlandsche Banlc-Amsterdam, Dossier A. J. A. van Lan
schot: 16 juli 1864.
"o) H.A.F.V.L., Handtekeningenlcaarten firma F. van Lanschot 1859-1954, nr. 40.
" ' ) A.F.L., Stukken betr. het Agentschap van de Nederlandsche Bank 1864-1913,
nr. 111; Historisch Archief Nederlandsche Bank-Amsterdam, Dossier A. J. A. van
Lanschot: 1 december 1864.
,M
) t.a.p., Algemeen Dossier.
in
) A.F.L., Stukken betr. het Agentschap van de Nederlandsche Bank 1864-1913,
nr. 111.
ÏO») A.F.L., Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1888, nr. 124.
M1
) D u Rieu, a.w., blz. 1388.
Ml
) DocZw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
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ambtelijke loopbaan. Wij komen nog nader op mr. H. F. M. van
Lanschot terug.
Het familieleven van het bossche geslacht Van Lanschot is ver
bonden geweest met talrijke verwanten in Rotterdam Wij hebben
reeds gezien, dat twee zusters van F. A. A van Lanschot huwden
met zakenlieden uit Rotterdam en telgen uit het geslacht Van Tomputte. 2 0 3 Zijn zoon Henncus Johannes trouwde met P. Th. C. A.
van der Kun. 2 0 4 Drie zoons van А С. van Lanschot hebben de band
met Rotterdam gehandhaafd. Als eerste huwde Augustinus op 24
mei 1866 met Johanna Amolda Jacoba Fuchs. 2 0 5 Franciscus trad op
14 mei 1867 in het huwelijk met haar jongere zus Paulina Gerardina
Johanna. 209 Zij waren respectievelijk op 4 augstus 1833 en op 2 juni
1837 te Rotterdam geboren als dochters van Wilhelm Adrian Johann
Fuchs en Johanna Elisabeth Blankenheym.207 Hun oudere zus 2 0 β
Walburga Mana Stephania (1825-1900) huwde in 1844 Johann Jo
seph Kraemer. Híj was in 1815 te Mainz geboren en ging in Rotterdam samen met neef Robert Kraemer een tabakshandel drijven onder
de naam R. Kraemer en Co. 2 0 β Zijn oudste dochter Johanna Paulina
Walburga (1845-1894) trad op 17 september 1872 in het huwelijk
met mr. H. F. M. van Lanschot. 210
Wilhelm Fuchs, schoonvader van de broers Franciscus en Augus
tinus van Lanschot werd in 1786 geboren te Rees en vestigde zich
als koopman in Rotterdam. Van 1835 tot zijn overlijden in 1847
was hij lid van de rotterdamse kamer van koophandel en fabrieÏOS) j ) e Josselin de Jong, a ya, biz 3
M4
) a w , biz 4
M5
) A F L , StuWcen betr diverse leden geslacht Van Lanschot 1865 1913, nr. 24 L;
Stukken betr het echtpaar A J A van Lanschot Fuchs 1866-1886, nr 122 A en
180 A
!M
) A F L , Stukken betr diverse leden geslacht Van Lanschot 1865 1913, nr
24 L, Stukken betr het echtpaar F A J van Lanschot Fuchs 1867 1904, nr 24 H,
64, 64 A en 97.
и") De Jossehn de Jong, a w , biz 5 en 6
20e
) Doc Zw , Portefeuille geslacht Fuchs
*>·) Doc Zw, Collectie L Η M. van Lanschot, Genealogie van het geslacht Krae
mer, manuscript
,1β
) A F L , Geboorte-, huwelijks en overhjdensannonces leden geslacht Van Lan
schot 1855 1911, nr 90, Doe Z w , Portefeuille mr H F M van Lanschot 18421883, Doe Z w , Collectie L H M van Lanschot, Genealogie van het geslacht
Kraemer, manuscript
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ken.
Zijn voorvaderen waren afkomstig uit Oberwinter en vestig
den zich onder meer te Keulen. Hier werd Johann Peter Fuchs in
1756 geboren. Zijn zoon Wilhelm vestigde zich in Rotterdam. Zijn
tweede zoon Johann Jacob Peter Fuchs verkoos Amsterdam als
woon- en werkplaats. 2 1 2 Diens zoon Heinrich Jacob Ludwig verliet
Amsterdam om zich te vestigen in Offenbach, waar in juni 1865
Carl Fuchs werd geboren, later een bekend cellist en hoogleraar aan
het Royal Manchester College of Music te Manchester. 2 1 3
G . L . H , van Lanschot huwde in 1867 Maria Louisa Agnes van
Raerle. Zij werd in 1843 geboren te Rergen op Zoom en woonde ten
tijde van het huwelijk in Zwolle. 2 1 4 Maria zou in haar jeugd vaak
ziek zijn geweest en hierdoor wellicht door haar ouders zijn ver
wend. 2 1 5 Drie van de vier vermelde huwelijken werden met kinderen
gezegend. De heden ten dage nog herkenbare indeling van het ge
slacht Van Lanschot in drie takken was ontstaan. Augustinus Cor
nells van Lanschot geldt als de gemeenschappelijke stamvader.
Augustinus Cornells ging de goede naam van het geslacht zeer
ter harte evenals een goede verstandhouding tussen de familieleden
onderling: „Ik kan niet genoeg aan mijne vrouw en kinderen aan
bevelen om alle inschikkelijkheid te gebruiken met de verdeling
mijner nalatenschap en dat hierin het voorbeeld gevolgd wordt, dat
altoos in mijn familie heeft plaats gehad en dat eerlijkheid en goede
trouw altoos in het oog gehouden wordt; de banden van vriendschap
zullen blijven bestaan". 2 1 6 De verstandhouding met zijn broers Godefridus en Henricus en zuster Theodora was uitstekend. Godefridus
mag de eenvoudige en meest ontvankelijke genoemd worden. Hen
ricus valt te beschouwen als de voorname, deftige en stijlvolle. Au! n

) L. de Gou, Kwartierstatenboek. ('s-Gravenhage 1958), blz. 133.
) Doc.Zw., Portefeuille geslacht Fuchs: „Stamboom Fuchs, opgemaakt door E.
Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. Anno 1910".
21Э
) С. Fuchs, Erinnerungen eines Offenhacher Cellisten (Bethel 1932), blz. 5 e.V.
Als geboortedatum van Carl Fuchs wordt vermeld 3 juni 1865; E. Moes in diens
„Stamboom Fuchs" vermeldt 8 juni 1865. Verdere literatuur onder meer: Johann
Baptist Fuchs, 1757-1827, Erinnerungen
aus dem Leben eines Kölner Juristen
(Keulen, z.j.).
î14
) A.F.L., Stukken betr. het echtpaar G. L. H . van Lanschot-Van Baerle 18351907, nr. 54, 232 en 236.
" 5 ) Doc.Zw., Portefeuille G. L. H. van Lanschot 1835-1907.
île
) A.F.L., Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1889, nr. 124.
!12
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gustinus was de stuurse, de meest gereserveerde en vrij koele persoonlijkheid. Zij stemden overeen in de zorg voor het welzijn, de eer
en goede naam van hun geslacht, voor handhaving van de materiële
welstand en voor het behoud van de katholieke traditie binnen het
geslacht.217 Vooral Godefridus en Henricus beklemtoonden het laatste aspekt.21β
De wens tot behoud van de katholiciteit lijkt niet zonder meer zo
krachtig gericht te worden aan de jongere generatie der Van Lanschots. Bezorgdheid is te bespeuren. De reden hiervoor moet worden
gezocht in de weerklank, die het liberaal-katholicisme in NoordBrabant ondervond bij de zonen van A. C. van Lanschot. Paus Pius
IX nam stelling tegen het liberalisme in de encycliek „Quanta
Cura" met de „Syllabus" van veroordeelde stellingen.219 Het nederlands liberaal-katholicisme werd afgekeurd. Met de openbare school
rekende stelling 47 van de Syllabus af. Het sinds 1857 door de
bisschoppen ingenomen standpunt vond bekrachtiging.220 Tijdens
het provinciaal concilie van 1865 werden de encycliek en de Syllabus
nader ontwikkeld voor de nederlandse kerkprovincie. In het vastenmandement van 1866 werd door Mgr. Zwijsen opgewekt tot oprich
ten van katholieke scholen over te gaan. Bij circulaire van 12 juni
1867 en gericht aan de geestelijkheid, werden de katholieke richt
lijnen aangeboden betreffende het lager onderwijs.221
In 1868 verscheen het „Mandement van het Nederlandsch Epis
copaat over het Onderwijs", waarin de synodale decreten werden
uitgewerkt. Maatschappelijk en godsdienstig onderricht moesten
hand in hand gaan. Katholieken mochten een school met louter maat
schappelijk onderricht niet goedkeuren. Waar geen katholieke
school was, mocht een neutrale school worden geduld, mits deze
geen gevaar voor geloof opleverde. Indien mogelijk, moesten katho
lieke ouders hun kinderen naar een katholieke school sturen. Iedere
" ' ) Doc.Zw., Portefeuille Godefridus, Augustinus Cornells en Henricus Johannes
van Lanschot.
I18
) A.F.L., Afschriften testament Godefridus van Lanschot 1879-1886, nr. 68 A
en 128; Testament H. J. van Lanschot 1884-1886, nr. 9 A.
"») Widox, a.w., biz. 327.
tm
) Rogier en De Rooy, a.w., biz. 174.
*") Widox, a.iD., biz. 352 en 353.
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katholiek moest oprichting van katholieke scholen steunen.222 Het
mandement maakte een einde aan de onzekerheid en verdeeldheid
onder de katholieken en werd uitgangspunt van een consequente
onderwijspolitiek, gericht op stichting van katholieke lagere scholen.
De invloed van Quanta Cura werd zichtbaar in de toenemende
gereserveerdheid van de katholieke kiezers jegens de liberaal-katholieke vertegenwoordigers in de eerste en tweede kamer en de overige
vertegenwoordigende lichamen.223 Tijdens het tweede ministerie
Thorbecke (1862-1866) was reeds een verandering in de gevoelens
van vele katholieken jegens de liberalen merkbaar.224 Bij de kamerverkiezingen van 1866 trad deze verandering duidelijk aan de dag.
De Noordbrabanter nam stelling tegen het liberaal-katholicisme,
tegen de kiesvereniging „Vrijheid, Openbaarheid, Orde" en leider
mr. N. Sassen.225 Het zittend lid dr. De Poorter moest het afleggen
tegen de aanbevolen kandidaat mr. F. J. E. van Zinnicq Bergmann.
In de kamer verloren drie liberale leden van de katholieke groepering
hun zetel.226 De verkiezingen in 1868 gaven een felle strijd te
zien. Over het algemeen hielden de liberalen stand; het minst overtuigend in distrikten met een sterk katholieke inslag als bijvoorbeeld
Alkmaar, Hoorn en Haarlem. 's-Hertogenbosch stemde met een
zeer grote meerderheid op de kandidaten mr. F. J. E. van Zinnicq
Bergmann en mr. M. B.J. van der Does de Willebois.227 Deze twee
kandidaten werden gesteund door mr. J. B. van Son „achter wie
wij wel steeds de gestalte van Mgr. Zwijsen mogen vermoeden".22e
De positie der liberalen werd in Noord-Brabant hachelijk.229
In ons land werd de verhouding liberaal-katholiek beïnvloed door
het katholieke verzet tegen uitvoering van de onderwijswet 1857, de
encycliek Quanta Cura met de Syllabus en het provinciaal concilie
van 1865. De tegenstelling liberaal-katholiek werd scherper. Het in
augustus 1868 verschenen mandement dreef een nog grotere wig
*«) Van Velthoven, я.ш., dl. II, blz. 164 en 165; Witlox, e.w., blz. 355.
гî ,
·' ) Rogier en De Rooy, я.ги., blz. 174.
<**) Witlox, a.w., blz. 320.
и») a.w., blz. 333.
я
· ) a.w., blz. 335-337.
« 7 ) a.w., blz. 347 en 348.
ив
) Rogier en De Rooy, a.w., blz. 174.
"«) Witlox, a.w., blz. 347.
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tussen liberalen en katholieken. Bij het grote publiek droeg de Itali
aanse kwestie wellicht nog het meest bij tot de verwijdering tussen
liberalen en katholieken. Het liberaal-katholicisme had zijn tijd ge
had. 2 3 0 Het bleek in 1871, toen verkiezingen plaats vonden voor de
eerste en de tweede kamer, provinciale staten en gemeenteraden.
Mr. J.B. van Son wist in november 1870 de „R.K. Kiesvereniging
Noord-Brabant" tot stand te brengen. 231 Alle kandidaten, door
Noord-Brabant gesteld voor de provinciale staten, werden gekozen.
Hetzeltde gebeurde met de door de kiesvereniging aanbevolen brabantse kandidaat-tweede kamerleden. Het gevolg was, dat de laatste
brabantse liberaal-katholiek uit de tweede kamer verdween. De libe
rale brabantse leider mr. Napoleon Sassen werd gewipt als lid van
de eerste kamer. Met Jhr. E. van Meeuwen moest hij het veld rui
men voor mr. C. van Rijckevorsel en mr. A. F. Vos de Wael. Ten
slotte zegevierden de kandidaten van „Noord-Brabant" eveneens bij
de gemeenteraadsverkiezingen.2S2
De alarmklok luidde voor het liberaal-katholicisme te 's-Hertogenbosch. Op 5 mei 1871 vergaderde een achttiental personen onder
leiding van mr. J. B. Baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw in
het plaatselijke Casino. Tot hen behoorde mr. F. A. J. van Lanschot.
De groep verklaarde zich „in de moeijlijke omstandigheden van het
oogenblik" niet te kunnen verenigen met de kiesvereniging „NoordBrabant". Voorts gaf het gezelschap „van zich de zedige getuigenis,
dat het bestond uit de aanzienlijkste burgers, waaronder zich de beste
katholieke namen onzer stad bevonden". De groep ging over tot
oprichting op 12 mei 1871 van de liberale kiesvereniging „Neder
land" met als werkkring het hoofdkiesdistrikt 's-Hertogenbosch en
in deze plaats gevestigd. Van het bestuur der vereniging maakte A.
J. A. van Lanschot als penningmeester deel uit samen met onder
meer mr. P.M. van Meeuwen, G. Bosch en A.F. Smulders, die
korte tijd hierna bedankte. 283
»>»)
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a.w., blz. 388 e.v. - 397.
Rogier en D e Rooy, a.w., blz. 174.
Witlox, a.w., blz. 398-400.
De Kiezersvereeniging NooTtJbrabant en de Kiesvereeniging Nederland, of
Katholiek 's-Hertogenbosch tegenover het Liberalisme ('s-Hertogenbosch 1871),
10 en 11.
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Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd in 's-Hertogenbosch het
blaadje verspreid, getiteld De 's-Hertogenbossche Wekker hij de
verkiezingen. Het steunde de kandidaten van „Nederland" en bestreed die van „Noord-Brabant".234 Toen „De Wekker" zijn „liefelijk
geraas" begon te verspreiden, verklaarde het bestuur van „Nederland", dat het blad niet als het orgaan van deze kiesvereniging mocht
worden beschouwd. Dit gat „De Wekker" gelegenheid om „des te
vrijer te kunnen kleppen, kloppen en schreeuwen".235 In een ongemeen felle verkiezingsstrijd werden principes en personen niet gespaard.2se Alle moeite was tevergeefs. De kandidaten van „NoordBrabant" overwonnen zowel op het platteland als in de hoofdstad. 287
De katholieken in het noorden kregen over het algemeen geen
kans om een geloofsgenoot af te vaardigen. Zij bleven geplaatst voor
de keuze tussen een liberaal en een conservatief en kozen nog lang de
liberaal. „Voor het overige kende men in het noorden nauwelijks die
eigenaardige verschijningsvorm van de katholieke liberaal, die vóór
alles een liberaal-katholiek moest heten en tot vlak vóór zijn min of
meer stichtelijk sterfbed zijn geloof niet of nauwelijks praktiseerde.
In sommige steden van het zuiden gaf dit liberaal-katholicisme nog
vrij lang de toon aan, het langst in Maastricht, Roermond en Breda". 2se
Laten we terugkeren tot de liberaal-katholieken van 's-Hertogenbosch. Een van hun leiders was mr. J. B. Baron van Hugenpoth tot
den Beerenclaauw.23B In zijn publikatie De Kloosters in NederL·nd
in 1861 betoogde hij, dat de meeste kloosters in Nederland verboden
,94

) A.F.L., Stukken betr. verkiezingen voor gemeenteraad 's-Hertogenbosch en
Provinciale Staten van Noord-Brabant 1868-1906, nr. 191.
MS) D e Kiezersvereeniging Noordbrabant, blz. 21.
Me
) A.F.L., Stukken betr. verkiezingen voor gemeenteraad 's-Hertogenbosch en
Provinciale Staten van Noord-Brabant 1868-1906, nr. 191; Zie in dit verband
eveneens: A. van de Laar, De Liberale Partij in NeáerÍand, in haar wezen en
beginselen, in haar strekking en doel, ah antwoord op de vraag: mag een Katholiek
bij die partij zich aansluiten? ('s-Hertogenbosch 1872), blz. 169, 280 en 281, 303
en 304.
"') Witlox, a.w., blz. 401.
г в
' ) Rogier en De Rooy, a.w., blz. 175.
" · ) Witlox, a.w., blz. 400.
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verenigingen waren.240 Dit kwam hem te staan op de kwalificatie
„Kloosterbestormer". Hij gold nauwelijks als katholiek, „al schijnt hij
goed-rooms afgestorven te zijn".2il Tot de groep van liberaal-katholieken waren verder onder meer te rekenen mr. F. A. J. en A. J.A.
van Lanschot. Als zodanig gold ook hun jongste broer mr. H. F. M.
van Lanschot. De bezorgdheid, die merkbaar was bij de oudere Van
Lanschots, was niet ongegrond. Vermeldenswaard is de passage in de
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, die
in 1887 over Henricus Johannes van Lanschot opmerkte dat hij een
man was „wars van alle liberalisme".242
Het dagblad De Maasbode schonk na de oprichting in 1868 aandacht aan de ongelijkheid in de ambtelijke benoemingen. Onder het
eerste ministerie Thorbecke was er bij de liberalen enige goede wil
om met de katholieken rekening te houden. Maar toen de band tussen liberalen en katholieken losser werd, verminderde de animo tot
het benoemen van katholieken steeds meer. Enerzijds kregen katholieken geen katholieke opvolgers, anderzijds werden de weinige katholieken die benoemd werden, bij voorkeur onder de nog resterende
liberale katholieken gezocht.243 A. van de Laar schreef in zijn studie
„De Liberale Partij in Nederland", die verscheen in 1872, over deze
benoemingspolitiek: „ . . . zou daarin niet de sleutel van het anders
onverklaarbare geheim gelegen zijn, dat sommige katholieken nog
dweepen met het liberalisme?"244
Tegen deze achtergrond speelde zich de carrière van mr. F. A. J.
van Lanschot en die van zijn broer mr. H. F. M. van Lanschot af.
Op 21 mei 1867 werd mr. F. A. J. van Lanschot benoemd tot officier
van justitie bij de arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch.
De plechtige installatie geschiedde op 4 juni. 245 Mr. F. J. E. van
i40

) F. A. J. van Lanschot, Levensbericht van Mr. Jan Baptist Baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw (Leiden 1878), blz. 11 e.v.
*") Witlox, a.w., blz. 400.
24e
) A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913, nr. 24 L.
«ω) Witlox, a.w., blz. 377-380; Р. С de Brouwer, Wat is „Brahantia Nostra?", in
Brahantia Nostra, jrg. XI (1936/37), nr. 16, blz. 364.
tu
) Van de Laar, a.w., blz. 275, noot 1. Gegevens in verband met deze auteur
in: F. J. van de Ven, Honderd jaar Parochiekerk M.O.O.-Oss: 1859-1959 (Oss
1959), blz. 43 e.v.
«") A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A en
Ingekomen korrespondentie bij mr. F. A. J. van Lanschot en echtgenote 1866-1888,
nr. 93.
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Zinnicq Bergmann sprak enkele jaren later in de kamer onder meer
over de geringe plaats, die juist in de rechterlijke organisatie voor de
katholieken werd ingeruimd. Naar aanleiding van de kamerdebatten
begon De Maasbode in maart 1872 met de publikatie van ambtelijke
statistieken. Bij een bevolkingsverhouding van 4 katholieken tegen
7 niet-katholieken bleek het algemeen totaal voor het rechtswezen
een saldo op te leveren van 4 tegen 15. 24e
De stad 's-Hertogenbosch werd in de jaren zeventig geplaatst voor
drie grote taken. De status van vestingstad hield op te bestaan. In
de tweede plaats ging het om de watervrijmaking en tenslotte om de
uitleg van de stad. De ontplooiing van het stedelijk leven, onder meer
in ekonomisch opzicht, werd belemmerd door de positie als vesting,
waardoor inundaties om militaire redenen een altijddurende bedreiging vormden. Ook de periodiek voorkomende natuurlijke overstromingen veroorzaakten telkens grote schade. Het hoge water stroomde langs verschillende toegangen de ommuurde stad binnen.247
A. C. van Lanschot en zijn zoons hebben zich beijverd de problemen
van hun stad te helpen oplossen.
De doorbraak van de Maasdijken op 8 januari 1861 inundeerde de
gehele Bommelerwaard. Meer dan 2.000 vluchtelingen zochten
in 's-Hertogenbosch een goed heenkomen.248 Daags hierna nam de
commissaris van de koning in Noord-Brabant het initiatief tot oprichting van een commissie voor de inzameling van gelden en de
voorziening in de dringendste behoeften der getroffenen. Burgemeester Jhr. mr. De Kuyper trad op als voorzitter, mr. J. N. G. Sassen
als secretaris en A. C. van Lanschot als thesaurier. Op 4 maart heeft
de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de leden der commissie dank
betuigd voor de verzorging der ontheemden die in de stad hun toevlucht hadden gezocht en voor de ondersteuning van veel anderen
die in de noodgebieden waren achtergebleven.249 Op dezelfde 4de
maart diende het gemeenteraadslid mr. F. G. J. Baron van Rijcke*«) Witlox, a.w., blz. 377 en 380.
"') Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 191 e.v.
24e
) F. J. van Lanschot, De ontmanteling van 's-Hertogenbosch, de watervrijmaking en wat er zooal verder geschiedde, in 's-Hertogenbosch 1185-1935 (1935),
blz. 158.
*«) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14.

244

vorsei van Kessel een plan in om de stad watervrij te maken. Het
hoge, vrijelijk binnendringende water moest tijdig worden gekeerd
om aan de wateroverlast een eind te maken.250 Koning Willem III,
die de overstroomde gebieden door een persoonlijk bezoek van zijn
medeleven had doen blijken,251 stelde op 24 maart een ereteken in
waarmee geëerd zouden worden degenen die zich door ijver, moed,
beleid en zelfopoffering hadden onderscheiden. A. C. van Lanschot
behoorde tot hen, die in september 1861 werden onderscheiden.252
Tien jaar later nodigde de commissaris van de koning wederom
een aantal personen uit zitting te nemen in een commissie, die hulpverlening zou organiseren als dijkdoorbraken en watersnood zich
zouden herhalen. Het motief was, dat de kans hierop aanwezig werd
geacht en „de voortreffelijke werking, die Commissie voor den watersnood in 1861 alhier heeft gekenmerkt". A.C. van Lanschot en
zoon mr. F. A. J. van Lanschot behoorden tot de uitgenodigde personen. 25S Het onheil werd realiteit, dijken stroomden over en de stad
stond op 12 februari blank. Op 18 februari kwam de stad weer vrij
van water.254 In deze troosteloze dagen herinnerde een bossenaar,
die „liever over de straten gaat dan vaart" aan het in 1861 door Van
Rijckevorsel van Kessel gelanceerde plan.255 Op 28 februari benoemde de stedelijke raad een commissie om de vrijwaring tegen
overstroming in studie te nemen. Zij bracht rapport uit. Het geopperde plan werd uitvoerbaar genoemd.250
Algemeen was evenwel de mening, dat de watervrijmaking pas
werkelijkheid kon worden, nadat eerst de stad ontmanteld was. In
het kader van de landelijke defensie was ontmanteling het gesprek
van de dag. Als gevolg van de Frans-Duitse oorlog en de stichting
van het duitse keizerrijk in de jaren 1870 en 1871 moesten er defensieproblemen worden opgelost. Vanaf mei 1870 werden diverse
ontwerpen van wet tot regeling der landelijke defensie opgesteld.
»°) Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 138, 191 e.v.
tsl
) Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 158.
"*) A.F.L., Stukken betr. А. С. van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
иа
) ta.p.; Stukken betr. mr. F.A.J, van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
!
" ) A.F.L., Notities betr. diverse watersnoodrampen door mr. H. F. M. van Lan
schot 1871-1881, nr. 112 A.
"») Van Velthoven, a.w., dì. Π, blz. 191 e.v.
,,e
) Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 159 en 160.
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Tenslotte werd het door minister Weitzel ingediende ontwerp op 11
257
maart 1874 aangenomen. De vestingwet van 1874 concentreerde
de nationale defensie in de vesting Holland. Voor de inundatiegebieden aan de Maas werden hierdoor grote veranderingen ingeluid. De
wet hiet vele vestingen op, waardoor in Noord-Brabant de ontman
teling van Bergen op Zoom, Breda, Geertruidenberg, Grave en
's-Hertogenbosch mogelijk was geworden. Hiermee ging de watervrijmaking tot de mogelijkheden behoren. 2 5 8
N a het begin van de jaren zeventig neemt A. C. van Lanschot
nog maar weinig deel aan het openbare leven. Zijn hoge leeftijd
en wankele gezondheid zullen hier debet aan geweest zijn. Zijn
vrouw Maria Helena schreef op 30 mei 1874 aan haar schoondoch
ter Jeannette (mevrouw A. J.A. van Lanschot-Fuchs): „de laatste
twee dagen liet de gezondheid van Papa nog al te wenschen over;
heden was het wat beter, zoo dat hij toch met moeite weder beneden
is gekomen; de eetlust was geheel weg en hij was geheel lusteloos;
gelukkig is het heden wat beter, maar den dag van ons vertrek naar
buiten ( = Zegenwerp) heb ik niet durven bepalen". 2 5 e
Enkele dagen later was de situatie zo ver verbeterd, dat het echt
paar naar het landgoed kon gaan. Hier volgde echter medio juni
weer een verslechtering, waarover mevrouw Van Lanschot schrijft:
„De gure noordenwind maakt, dat papa niet in de lucht durft te ko
men, daar deze zeer nadeelig op zijne ademhaling werkt; hij is dan
ook niet zoo opgeruimd en veel drukte hindert ook. Moge zijn ge
zondheid nog wat verbeteren en ik de sterkte behouden zijne dagen
te veraangenamen, de buitenlucht zal mij ook goed doen, zoo ik de
ongerustheid over papa maar kan verzetten, want ik zie ook wel, dat
papa niet ziek, maar wel versleten is". 2 6 0 Korte tijd later, op 25
juni 1874, overleed A. C. van Lanschot, algemeen geacht, in de
ouderdom van 80 jaar op Zegenwerp. 2 β 1
M') a.w., blz. 160 en 161.
" s ) L. G. J. Verbeme, Noord-Brahant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870
(Nijmegen 1947), blz. 94 en 95.
" · ) A.F.L., Konespondentie ingekomen bij mevrouw A. J. A. van Lanschot-Fuchs
1864-1874, nr. 21 A.
"») t.a.p.
M1
) A.F.L., Stukken betr. A.C. van Lanschot 1810-1876, nr. 14; Prov.Gen., HS.
1 В 17: „Verzameling van handteekeningen". Hierin komt — als enige van zijn
geslacht — de signatuur voor van А. C. van Lanschot.
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§ 4. Het geslacht Van Lanschot in het vierde kwart van de
negentiende eeuw en de twintigste eeuw
Na het overlijden van A. C. van Lanschot werd Augustinus als
eerste van zijn zoons betrokken bij de voor 's-Hertogenbosch en
omgeving zo belangrijke gebeurtenissen van de verdere jaren zeventig. De minister van binnenlandse zaken benoemde op 10 maart
1875 een commissie teneinde de maatregelen te ontwerpen, die als
gevolg van de ontmanteling van 's-Hertogenbosch zouden moeten
worden getroffen. Als voorzitter werd aangewezen mr. L. A. N.
Gerrits, lid van gedeputeerde staten. Leden zijn onder meer mr. A.
F. X. Luyben, burgemeester van 's-Hertogenbosch, mr. F. G. J. Baron
Van Rijckevorsel van Kessel en A. J.A. van Lanschot, bestuurslid
van het waterschap van de Beneden-Dommel.262 Het rapport263
dat de commissie publiceerde, geraakte evenwel spoedig op de achtergrond. De stad zelf kon watervij gemaakt worden, maar hoe viel de
verbetering van de waterstaatkundige toestand in het gebied rondom de stad te realiseren? Hiervoor was nodig dat de loop van de
Maas over grote afstand werd verlegd. Dit denkbeeld ging de landsregering steeds meer bezig houden.264
Het einde van de positie als vestingstad garandeerde de bossenaren
voorlopig nog geen bescherming tegen wateroverlast. Een buitengev/oon hoge waterstand teisterde 's-Hertogenbosch en omgeving begin 1875. Op 15 maart riep de commissaris van de koning opnieuw
een commissie in het leven om de noodlijdenden te helpen. De burgemeesters der gemeenten 's-Hertogenbosch, Cromvoirt, Rosmalen
en Nuland, Berlicum, Engelen, Empel, Geffen, Alem en Lith maakten er deel van uit. Ook mr. F. A. J. van Lanschot was tot lid benoemd. In november 1876 werden de aktiviteiten afgesloten.265 In
maart 1876 had de gehele stad wederom onder water gestaan. De inwoners moesten zich grote materiële schade, ontbering en ellende
getroosten.256 De waterramp teisterde het gehele noordelijke deel van
2вг
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Ν . H. Nierstrasz, Ontmanteling van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1875),
3.
Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 162 en 163.
Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 191 e.v.
A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 161.

247

de Meierij. De overtuiging werd versterkt, dat alleen van een nieuwe
Maasmond heil was te verwachten. Vele adressen van deze strekking
werden tot de landelijke en de provinciale overheden gericht. Het
adres van de kamer van koophandel aan de minister van binnenland
se zaken in mei 1876 drong aan op het graven van een nieuwe
Maasmond, te beginnen beneden de Dieze en uitkomend in de
Amer. 2 β 7
D e inspekteur voor het geneeskundig staatstoezicht maakte op 23
maart 1876 bekend welke maatregelen de gemeentebesturen in de
overstroomde gebieden moesten treffen om het uitbreken van ziekten
te voorkomen na het wegtrekken van het water. 2 6 8 Op 4 december
kon de commissie aan de commissaris van de koning berichten, dat zij
haar werkzaamheden had beëindigd. Bij koninklijk besluit van 5
april 1876 werd een ereteken ingesteld ter erkenning van hulpverlening gedurende de watersnood. Op 29 oktober ontving mr. F. A. J.
van Lanschot deze onderscheiding. 269
De jaren 1880 en 1881 zijn met recht als rampjaren te betitelen.
Mr. H . F. M. van Lanschot noteerde: „Nadat de winter reeds in november 1879 was ingevallen, waren in december alle rivieren vast
geraakt (-16 Celsius), zowel in ons land als in Duitschland en Frankrijk. De koude strekte zich vooral uit over Midden-Europa, -32 Celsius te München, terwijl het in Schandinavië minder koud was". Op
29 december trad een sterke dooi in. Op 1 januari en 2 januari bleef
het water in beweging. 270 De volgende dag kwam de Waal tussen
Dreumel en Heerewaarden vast te zitten. Het gevolg was, dat bij
Dreumel watermassa's uit de Waal doorbraken naar de Maas, die
echter bij Veen door een ijsdam was afgesloten. 271 „Zondag 4 januari
was ik te Alem, waar aan een ouden wiel een kleine doch gevaarlijke
dijkafschuiving was; ten 3 ure teekende de peilschaal 7.95 + A.P.
Ten 3J4 ure begon het water aldoor snel te vallen, ten gevolge van

«") Van Velthoven, a.w., ai. II, blz. 138 en 139.
2ββ
) Η . F. J. Smeets, e.a., Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant, dl.
IV ('s-Hertogenbosch z.j.), blz. 353 en 354.
ίββ
) A.F.L., Stukken betr. mr. F . A . J , van Lanschot 1856-1903, nr. 16A.
870
) A.F.L., Notities betr. diverse watersnoodrampen door mr. H . F. M. van Lan
schot 1871-1881, nr. 112 A.
^ 71 ) Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 163.
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een doorbraak te Driebuizen bij Teeffelen, die omstreeks 1 ure voorviel. diezelfden dag kwam de Maas zich uitstorten over de Bokhovensche Overlaat met geweldige kracht".272 Aldus mr. H. F. M. van
Lanschot.
Op dezelfde vierde januari drong de water- en ijsmassa zich met
kracht in de stadsgracht, de brug aan de Vughterpoort bezweek en
werd meegesleurd. De gehele stad kwam onder water te staan. Op
9 en 10 januari viel het water terug en op 12 januari was de stad
watervrij. De ijsdammen in de Maas bij Veen en in de Waal bij
Tiel braken door en het water vloeide snel af. Het gebied rond
's-Hertogenbosch werd zwaar getroffen door deze onverhoeds ingetreden watersnood. De hoge waterstanden van begin 1880 herhaalden
zich in november en december van hetzelfde jaar. Een dijkdoorbraak
tusen Vlijmen en Nieuwkuijk in het holst van de nacht van 29 op
30 december richtte grote verwoestingen aan, vooral in Nieuwkuijk.
Ook het land van Heusden en Altena werd geheel overstroomd.27S
De commissaris van de koning in Noord-Brabant stelde wederom een
„Algemene Commissie voor den Watersnood" in. Mr. F. A. J. en mr.
H. F. M. van Lanschot waren lid. Op 29 juli kon zij verslag uitbrengen over haar werkzaamheden.2U
In de voor vele inwoners van Noord-Brabant troosteloze eerste
dagen van het jaar 1880 richtte de minister van waterstaat, handel
en nijverheid zich op 7 januari tot de gedeputeerde staten van NoordBrabant om tot een afdoende verbetering van de waterstaatkundige
toestand te geraken. De regering had een volledige scheiding tussen
Maas en Waal voorgenomen.27S Drie jaar later kwam de wet tot
verlegging van de Maasmond tot stand.27e Hierop vooruidopend had
de raad van 's-Hertogenbosch het besluit genomen de werken voor
de watervrijmaking in uitvoering te geven.277
Burgemeester Luyben slaagde er in tijdens zijn ambtsperiode vanaf
î7î

) A.F.L., Notities betr. diverse watersnoodrampen door mr. H. F. M. van Lanschot 1871-1881, nr. 112A.
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) Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 163 en 164; A.F.L., Notities betr. diverse
watersnoodrampen door mr. H . F . M , van Lanschot 1871-1881, nr. 112A.
"*) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
*") Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 141 en 142.
"·) a.w., blz. 145.
í77
) Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 166.
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1874 278 een snelle en voor zijn gemeente acceptabele regeling te be
reiken met het rijk over de overdracht van de vestinggronden. De
walmuren mochten tot op een hoogte van 7 m A.P. behouden
blijven, om als waterkering te dienen voordat het stadsgebied was
ingepolderd.279 In de laatste maanden van het bewind van burge
meester Luyben werd de inpoldering metterdaad aangepakt,280 maar
de voltooiing heeft hij niet beleefd. Deze taak bleef voor zijn op
volger weggelegd. Voorts moest een gemeentelijke gasfabriek worden
gebouwd en vroegen de inrichting en verkoop van bouwterreinen de
aandacht. Op het programma stonden ook de Dommel werken, die
verlegging van de rivier de Dommel beoogden ter stimulering van het
handelsverkeer.2β1
Sinds 1878 was mr. H.F.M, van Lanschot Deken der orde van
advokaten en sinds 1877 kantonrechter-plaatsvervanger te 's-Hertogenbosch. Hij was bovendien voorzitter van het waterschap „De
Beneden-Aa" en sinds 1879 bestuurslid van het waterschap „LaagHemaal". 2 8 2 Bij koninklijk besluit van 18 oktober 1880 werd hij tot
burgemeester van 's-Hertogenbosch benoemd. De ervaring in de uit
oefening van vooral de twee waterschapsfunkties verkregen, zou in
de nieuwe taak, die mr. H.F.M, van Lanschot wachtte, zijn nut af
werpen. Ook met het onderwijs was hij in relatie. Op 1 april 1876
was hij benoemd tot schoolopziener in het vierde district van NoordBrabant overeenkomstig de schoolwet Van der Brugghen van
1357 283 Vooral omwille van deze funktie werd hij door de steeds
krachtiger wordende katholieke oppositie beschouwd als een liberaal
katholiek, een kwalificatie die hij deelde met zijn broers mr. F. A. J.
284
en A. J. A. van Lanschot.
*7e) A. F. O. van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenhosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere eeuwen, dl. III
('s-Hertogenbosch 1910), blz. 478.
" · ) Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 161.
ï80
) Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 191 e.v.
!B1
) Provinciale Noordhrahantsche en 's-Hertogenbossche Courant (21 oktober
1880); Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883; A.F.L., Stukken betr. de benoeming van mr. H. F. M. van Lanschot tot burgemeester van
's-Hertogenbosch 1880, nr. 182.
"«) Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
!β5
) Doc.Zw., Collectie L. H. M. van Lanschot.
M
«) Bredasche Courant, nr. 28 (6 april 1876).
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De herziening van de wetgeving op het lager onderwijs in de
schoolwet Kappeyne van de Coppello bracht in 1878 een bijna uit
dagende nederlaag aan de voorstanders van het christelijk onderwijs
teweeg, die de grote stimulans zou worden tot het aangaan van de
rechtse coalitie.285 Begin 1880 volgde de benoeming van mr. H . F .
M. van Lanschot tot schoolopziener volgens de nieuwe schoolwet
in het district Tilburg. Hij bedankte echter voor de benoeming, „om
dat hij daarom zijn geliefde geboorteplaats metterwoon moest verla
ten". 2 8 e Op 18 oktober volgde de benoeming tot burgemeester van
's-Hertogenbosch.887 Op 1 november werd de benoeming tot school
opziener officieel ingetrokken.288 In januari 1881 volgde op zijn
verzoek eervol ontslag uit de funktie van kantonrechter-plaatsver
vanger. 2 β β
In de schoolwet van 1878 kwam een antikerkelijk liberalisme te
staan tegenover een nadrukkelijke belijdenis van het christendom.2β0
De man, die had gewerkt als schoolopziener volgens de bepalingen
van de schoolwet van 1857 en daarna ook benoemd was om de gehate
schoolwet van 1878 uit te voeren, werd door een gedeelte van de be
volking van 's-Hertogenbosch niet gezien als de persoon, die geschikt
was de post van burgemeester te bekleden. Dit kwam in de dagblad
pers tot uiting.
Het Huisgezin schreef: „De te Tilburg benoemde districtsschool
opziener mr. H. F. M. van Lanschot, die echter daarvoor bedankte,
omdat de standplaats hem niet beviel, is benoemd tot burgemeester
van het geheel en al katholieke 's-Hertogenbosch. Deze benoeming
is zeer te betreuren, want ofschoon mr. Van Lanschot katholiek heet,
weten wij zeker, dat hij te 's-Hertogenbosch niet daaronder geteld
wordt". De Maasbode stelde: „Een protestantschen burgemeester
heeft de minister Six niet aan 's Bosch durven geven, maar met een
liberalen heeft hij het gewaagd. O, die minister is zoo onpartijdig;
m

)

Rogier en De Rooy, a.w., blz. 176 en 177.

*ββ) Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1 8 4 2 - 1 8 8 3 .
·»') K.B.

de dato 18 oktober 1880, nr.

1. In: Doc.Zw.,

Collectie L . H . M ,

van

Lanschot.
Ιββ

) Doc.Zw.,

,8e

) Doc.Zw., Collectie L. H . M . van Lanschot.
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Rogier en De Rooy, a.w., blz. 175.
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uit louter onpartijdigheid geeft hij de Katholieken een slag in het
aangezicht".291 Het meermalen geciteerde blad De Noordbrabanter
vreesde, dat de benoeming het grootste deel der bossenaren niet welkom was en kenschetste mr. H. F. M. van Lanschot als iemand, „die
om zijn liberalisme waardig werd gekeurd districtsschoolopziener te
worden bij de nieuwe wet op het lager onderwijs, maar wien de
standplaats Tilburg niet convenieerde". Het dagblad achtte de benoeming niet in het belang van de gemeente en merkte tot besluit
op: „Moge deze, onze denkwijze door de toekomst worden gelogenstraft".292
De toekomst die de nieuw benoemde burgemeester tegemoet ging,
was het onderwerp van bespreking in de Provinciale Noordbrahantsche en 's-Hertogenbossche Courant. Het blad schonk geen aandacht
aan het feit, dat er te 's-Hertogenbosch teleurstelling zou bestaan
over de keuze van de burgemeester. „De taak, welke Mr. van Lanschot wacht, is van zeer gewichtigen aard. Véél is voorbereid, doch
bijna alles wacht nog op de goede uitvoering, waarmee de toekomst
onze gemeente nauw samenhangt."293 Inderdaad, tijdens het bestuur
van mr. Luyben waren de ketenen, die de stad omknelden, verbroken. De vestinggronden waren in stedelijk bezit overgegaan. De besluiten tot watervrijmaking en de Dommelwerken wachtten op uitvoering. 294 Aan de nog jonge nieuwe burgemeester werden de belangrijke kwesties toevertrouwd. Samen met de medeburgers moest
voor de toekomst van de stad worden gewerkt. Medeburgers, van wie
een gedeelte hem niet de juiste man op de juiste plaats vond en zijn
benoeming toeschreef aan inpasbaarheid in de regeringspolitiek en
niet gericht op het belang der stad 's-Hertogenbosch.
De negatieve overwegingen weken na de installatie van mr. Van
Lanschot op 4 november 1880 2β5 geruisloos naar de achtergrond
omwille van zijn ijver, nauwgezette plichtsbetrachting, eerlijkheid
и") Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
·") De Noordbrabanter, jrg. LH, nr. 238 (20 oktober 1880).
" ' ) De Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (21 oktober
1880).
··*) Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 191 e.V.; Van Lanschot, De Ontmanteling,
blz. 161 e.v.
M5
) Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883; Doc.Zw., Col
lectie L. H . M. van Lanschot.
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en kundigheid. Opleiding, bekendheid van jongsaf met stad en pro
vincie en zijn kennis van polder- en waterschapsaangelegenheden
wierpen hun vruchten ah Men leerde hem kennen en erkennen als
een zeer arbeidzaam mens. Hij was opgewekt van aard, maar kon ook
kort aangebonden zijn.2ββ In het najaar van 1882 bezat de stad te
langen leste een eigen waterkering en lag zij veilig achter haar wal
len en sluizen. Het bedrijfsleven kon zich binnen de stad ontplooien
en de bewoners, ook die in de laagst gelegen gedeelten, hadden geen
last meer van het water. ^ 7 Het zou mr. Van Lanschot slechts twee
jaren vergund zijn daadwerkelijk aan het hoofd te staan van 's-Hertogenbosch. November 1882 werd bekend, dat hij ernstig ziek was.
Het gehele jaar 1883 was hij genoodzaakt af te zien van het bijwo
nen van officiële plechtigheden. Wethouder F. J. Pompe nam zijn
plaats in en fungeerde als waarnemend voorzitter der raadsvergaderingen. ^ 8
Toen zijn gezondheidstoestand verder verslechterde, wilde hij het
werk dat hij onder handen had niet neerleggen, maar eerst voltooien.
Pas daarna wenste hij zich in acht te nemen. In Carlsbad zocht hij,
toen de tijd gekomen was, tevergeefs genezing. Aan de raadsvergadering van 4 december 1883 berichtte hij genoodzaakt te zijn de koning eervol ontslag uit zijn ambt te vragen. Tegelijkertijd nam hij
afscheid van de raad. Wethouder F. J. Pompe betuigde zijn diep
medeleven. 2И In een adres van 6 december herdacht de raad met
dankbaarheid en weemoed zijn „rustelozen ijver, die de schoonste
vooruitzichten deed ontstaan voor hetgeen te verwachten was". S00
In verband met de ontslagaanvrage schreef de Provinciale Noordhrabantsche en 's-Hertogenhossche Courant: „Algemeen toch had
hij zich in den korten tijd zijner regeering bemind gemaakt en ge
toond de rechte man op de rechte plaats te zijn". S01 Andere kommentaren kunnen samengevat worden in dit ene: „Ofschoon eerst twee
" · ) Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
"") Van Velthoven, a.w., dl. П, blz. 191 e.v.
s 8
· ) Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
tn
) De Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (6 december
1883).
M0
) DocZw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
ЗЛ1
) De Prownciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (6 december
1883).
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jaren in betrekking, was hij met de verschillende takken van bestuur
in alle bijzonderheden bekend en was hij op ieder gebied de burge
meester, niet enkel in naam, maar in de daad". 3 0 2 Enkele dagen na
dat de pers deze lof bad geuit, stierf mr. H . F. M. van Lanschot op
11 december 1883, in de leeftijd van slechts 41 jaren. Hij overleed
kalm en rustig: „'t was of hij insliep". 3 0 3 Op 14 december werd hij
begraven te Sint Michielsgestel in het familiegraf der familie Van
Lanschot. 3 0 4
Een artikel in De Noordbrabanter van 12 december 1883 ver
meldde: „Bij zijn optreden als burgemeester hebben wij onbewimpeld
ons gevoelen over die benoeming gezegd. T e meer waarde kan men
thans aan onze opinie hechten als wij zeggen, dat Mr. van Lanschot
getoond heeft niet de Burgemeester eener Partij te willen zijn. Mr.
van Lanschot was zeer werkzaam en onderzocht gaarne persoonlijk
alles, wat in het belang der gemeente moest gedaan worden. De grote
werken door zijn voorganger ontworpen of in uitvoering gebracht,
vonden in Mr. van Lanschot een warm voorstander. Zijn ijver ging
zelfs zijne krachten te boven. Aan het ziekbed gekluisterd, door eene
onverbiddelijke kwaal aangetast, waren zijne gedachten steeds ge
vestigd op de belangen der gemeente en maakte hij van elk gunstig
oogenblik gebruik om die met de Wethouders te bespreken". 3 0 5
Op 26 maart 1884 werd mr. H . F. M. van Lanschot als burgemees
ter van 's-Hertogenbosch opgevolgd door Jhr. P. J. J. M. van der
Does de Willebois. S 0 6 Onder zijn leiding heeft 's-Hertogenbosch een
geheel ander aanzien verkregen. De ontmanteling van de vroegere
vesting werd voltooid en vrij baan gemaakt voor de uitbreiding der
stad. 3 0 7 De in 1881 opgerichte Bossche Bouw Maatschappij nam het
initiatief tot het bouwen van goedkope arbeiderswoningen langs
va
) A.F.L., Krantenknipsels betr. ontslag van mr. H . F. M. van Lanschot als burge
meester van 's-Hertogenbosch en zijn overlijden 1883, nr. 35.
»03) Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883; De Provinciale
Noordbrabantsche
en 's-Hertogenbossche Courant (13 december 1883).
M4
) De Noordbrabanter,
jrg. LV, nr. 289 (15 december 1883); De Provinciale
Noordhrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, derde blad (14 december 1883).
»°5) De Noordbrabanter, jrg. LV, nr. 287 (12 december 1883).
ao
·) Verslag van den toestand der gemeente 's-Hertogenbosch over het jaar 1884,
blz. 14.
Μ7
) Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 170.
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Noord-, Zuid- en Muntelwal. Victor Tilman trad op als direkteur
en mr. H. F. M. van Lanschot als commissaris. Na zijn overlijden
werd broer G.L.H, van Lanschot op 19 april 1884 benoemd tot
commissaris.808
De toestand in het westen van de stad was dringend aan verbetering toe. De lage spoorbrug over de Dieze belemmerde de scheepvaart. Een nieuw stationsgebouw moest worden gerealiseerd, terwijl
de spoorlijn uit de Langstraat niet verder kwam dan Vlijmen doordat het Bossche Veld, een moerassig gebied, het onmogelijk maakte de
spoorlijn door te trekken tot in de stad. Op 15 april 1890 kwam een
overeenkomst tot stand tussen rijk en gemeente 's-Hertogenbosch,
waarin de drie kwesties in samenhang werden opgelost. Het nieuw
te bouwen station werd zó gepland, dat een aanzienlijke uitbreiding
van de stad aan westzijde mogelijk zou zijn. Nog in hetzelfde jaar
werd de spoorlijn naar Vlijmen een feit. Tenslotte zou er een
Dieze-brug op hoog peil komen. Het in westelijke richting vrijgekomen terrein werd betrekkelijk vlug volgebouwd. In het midden
verrijst het nieuwe stationsgebouw, dat op 18 juli 1896 officieel in
gebruik werd genomen.S09
In de periode waarin 's-Hertogenbosch vrij kwam van de eeuwenlange omknelling en nieuwe bloei tegemoet ging, maakte A. J. A.
van Lanschot deel uit van de gemeentelijke raad. Hij had zitting
vanaf 1888 en keer op keer werd zijn mandaat door de kiezers verlengd, die groot vertrouwen in hem hadden. Hij wordt door zijn
tijdgenoten als een zeer verdienstelijk raadslid gekenschetst. In november 1909 trad hij uit de raad in verband met zijn hoge leeftijd.SI0
In deze periode stond de raad onder leiding van burgemeester Van
3 9
» ) A.F.L., Stukken betr. Bossche Bouw Maatschappij 1881-1905, nr. 11. Zie
eveneens: H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De huisvesting van arheiders rond
het midden der negentiende eeuw (Den Haag 1959).
3I)
') Van Lanschot, De Ontmanteling, blz. 177 e.a.; Van Velthoven, a.xo., dl. II,
blz. 191 e.v.
' 10 ) A.F.L., Stukken betr. het lidmaatschap van de raad der gemeente 's-Hertogenbosch van A. J. A. van Lanschot 1888-1909, nr. 84 В en 254; Stukken betr. ver
kiezing van A. J. A. van Lanschot in 1888, nr. 188; Doc.Zw., Portefeuille A. J. A.
van Lanschot 1834-1919.
3n
) De Josselin de Jong, a.w., blz. 12 en 13.
* і г ) Verslag van den toestand der gemeente 's-Hertogenbosch over het jaar 1917,
hoofdstuk ІП, blz. 3 en 4.
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der Does de Willebois. Bij koninklijk besluit van 2 juni 1917 werd
hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend. In september werd mr.
F. J. van Lanschot, oudste zoon van mr. H. F. M. van Lanschot, su
tot zijn opvolger benoemd. Op 12 oktober werd hij geïnstalleerd.312
Na het overlijden van Augustinus Cornells van Lanschot beleefden de Van Lanschots de periode, waarin de weduwe Van LanschotOomen het middelpunt van de familie was. 's Winters betrok zij De
Gulden Ketel. Van mei tot november was Zegenwerp het centrum
van het familieleven. Alle kinderen en kleinkinderen brachten op
het landgoed de zondag door. De bijeenkomsten versterkten de onderlinge band en de goede verstandhouding tussen de familieleden. 313 Weduwe Van Lanschot-Oomen werd bijgestaan door haar
schoonbroers Godefridus en Henricus Johannes en haar schoonzuster
Theodora. Zij woonden in de Peperstraat en bezaten eveneens een
buitengoed, met name De Wamberg en De Beukenhorst. In tegenstelling tot de weduwe Van Lanschot-Oomen voelden zij zich echter
veel minder tot het buitenleven aangetrokken.314
Het jaar 1874 werd voor het geslacht Van Lanschot niet enkel
gekenmerkt door het wegvallen van Augustinus Comelis. Gedurende de zomermaanden verslechterde de gezondheidstoestand van mevrouw A. J. A. van Lanschot-Fuchs en specialistische hulp baatte
niet.315 Op 15 augustus 1874 stierf zij in de leeftijd van slechts 41
jaar. 31β A. J. A. van Lanschot bleef achter met twee zoontjes Augus
tinus Wilhelmus Johan en Wilhelmus Maria, die geboren waren
op respectievelijk 25 juni 1867 en 13 april 1869. Een dochtertje
317
werd dood geboren op 2 juni 1872. Talrijke bewijzen van deel
neming bereikten A. J. A. van Lanschot. Zij noemden de overledene
een vrouw van buitengewone ontwikkeling. Zij was begaafd met
smaak en schoonheidsgevoel, opgeruimd van aard, huiselijk, een
voudig en een zorgzame moeder voor haar kinderen. De directie van
de Nederlandsche Bank betuigde „innige deelneming" en haar se
cretaris Molken boer schreef privé aan Van Lanschot: „Toen ik 31Э

) Doc.Zw., Portefeuille Zegenwerp.
' " ) Doc.Zw., Portefeuille mr. F. A. J. van Lanschot 1833-1903.
315
) A.F.L., Stuklcen betr. mevrouw A. J. A. van Lanschot-Fuchs 1874, nr. 21.
" · ) t.a.p.; Korrespondentie ingekomen bij mevrouw A. J. A. van Lanschot-Fuchs
1864-1874, nr. 21 A.
Э17
) D e Josselin de Jong, a.w., hlz. 6.
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onlangs U een bezoek bragt en gij mij Uw woning liet zien, gaf alles
mij den indruk, dat daar rust en geluk heerschte. Maar helaas! Hoe
spoedig is dat geluk verstoord: kan ik mij nu in die woning ver
plaatsen, waar gij thans, treurende om zoo groot gemis zijt neer ge
zeten
Treed moedig het leven in, laat het hoofd niet hangen,
blijf werkzaam, opdat gij Uwe kinderen daardoor het leven kunt
veraangenamen".318 In november werd mr. F. A. J. van Lanschot be
noemd tot toeziende voogd van de kinderen. 31β Met zijn vrouw, de
jongere zus van de overleden mevrouw Van Lanschot-Fuchs, trok
hij zich hun lot in het bijzonder aan. S 2 0
Op hoge leeftijd ontvallen aan de familiekring leden van de vierde
generatie. Godefridus overleed op 20 september 1886. Zijn broer
Henricus Johannes op 25 januari en Theodora Maria op 16 mei
1887. S21 De weduwe Van Lanschot-Oomen overleefde haar man
Augustinus Cornells en al diens broers en zusters van de vierde
generatie der 's-hertogenbossche Van Lanschots. Zij bleef een veel
geliefde moeder, die de leden van het geslacht rondom zich wist te
verenigen. Vele jaren was zij bestuurslid en later presidente van de
„Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding van het Allerheiligste
Sacrament des Altaars en tot versiering der behoeftige Kerken". 822
Na een kortstondige ziekte overleed zij in de avond van de eerste
april 1 8 8 9 . ш
Het complex huizen in 's-Hertogenbosch aan de Markt, Kolperstraat en Korte Kerkstraat, waaronder De Gulden Ketel en De
Gulden Haan, werden toebedeeld aan A. J. A. van Lanschot. Zijn
oudere broer Franciscus verwierf Zegenwerp324 en werd de nieuwe
pater familias van het geslacht Van Lanschot. Hij streeft ernaar
Sle

) A.F.L., Stukken betr. mevrouw A. J. A. van Lanschot-Fuchs 1874, nr. 21.
«·) A.F.L., Stukken betr. kinderen van A. J. A. van Lanschot 1874, nr. 111 A.
"») DocZw., Portefeuille mr. F. A. J. van Lanschot 1833-1903.
3tl
) De Josselin de Jong, a.w., blz. 4 en 5.
ttt
) Vereeniging der EeuimgAurenae Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
des Altaars en tot versiering der behoeftige Kerken, jrg. XXXI (Sint MichielsGestel 1890), blz. 7 en 8.
m
) A.F.L., Annonces betr. geboorte, huwelijk, overlijden en karrière leden geslacht
Van Lanschot 1850-1907, nr. 77; Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Oomen
1808-1889, nr. 124.
n
*) A.F.L., Akten van scheiding der nalatenschap van weduwe Van LanschotOomen 1889, nr. 15 en Testament weduwe Van Lanschot-Oomen 1888, nr. 226.
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om Zegenwerp centrum van het tamilieleven te laten blijven: „Weet,
dat ge bij mij op Zegenwerp steeds even welkom zult zijn als ten
tijde mijner moeder". 325
Bij koninklijk besluit van 1 mei 1877 was mr. F. A. J. van Lanschot
met ingang van 15 mei benoemd tot officier van justitie bij de arron
dissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch.32β Reeds als zodanig in
funktie zijnde, werd hij in de nieuwe rechterlijke indeling gehand
haafd, die bij de wet van 10 november 1875 was vastgesteld. De
wet bepaalde, dat er een gerechtshof zou zijn te 's-Hertogenbosch
met als rechtsgebied de arrondissementen, waarvan de hoofdplaatsen
waren gelegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In 1877
kwam het tot vervanging der provinciale gerechtshoven te 's-Herto
genbosch en Maastricht door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
Tevens werden het rechtsgebied en de zetels der arrondissements
rechtbanken en kantongerechten binnen het ressort van het gerechts
hof vastgesteld.327 Bij koninklijk besluit van 13 juni 1877 volgde zijn
benoeming tot raadsheer in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.S2e
Na de dood van zijn moeder vroeg hij ontslag als raadsheer. Bij
koninklijk besluit van 15 oktober 1889 werd dit hem eervol verleend
met ingang van 6 november.329 Zijn kollegialiteit werd geroemd,
zijn besef van gerechtigheid geprezen. Als officier van justitie had
hij de bijnaam „Jan Crimineel". 330 In de volgende jaren betrekt hij
met zijn vrouw gedurende de zomermaanden Zegenwerp en reist met
haar in het voorjaar naar Rome en de Italiaanse meren. 3 3 1 Op 19 fe
bruari 1894 verscheen het echtpaar voor notaris J. de Bergh te 's-Her
togenbosch en verklaarde uit dankbaarheid voor hun 25-jarig huwe
lijksfeest te vestigen en in het leven te roepen een stichting voor
huisvesting en verzorging van bejaarde ongehuwde vrouwen en
•и«) Doc.Zw., Portefeuille mr. F. A. J. van Lanschot 1833-1903.
12β
) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
' " ) W . F. H . Oldewelt, Inventaris der z.g. nieuwe rechterlijke archieven, berustend
in 's Rijksarchief depot in Noord-Brabant ie 's-Hertogenbosch 18II-I838 ('s-Gravenhage 1925), inleiding, blz. 3-5.
^ 8 ) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
'2») t.a.p.
»x») Doc.Zw., Portefeuille mr. F. A. J. van Lanschot 1833-1903; De Provinciale
Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (8 januari 1890).
·»·) Doc.Zw., Portefeuille mr. F. A J. van Lanschot 1833-1903.
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weduwen. De stichting werd genoemd „Van Lanschot-stichting". Het
gebouw werd gevestigd op een terrein, dat als tuin deel had uitgemaakt van de sociëteit De Harmonie, oudtijds genaamd Zwartmakershof en gelegen langs de Sint Janssingel. Op 1 mei werd de Van
Lanschot-stichting door een viertal vrouwen betrokken en op 28
mei hieropvolgend ingezegend. Mr. F. A. J. van Lanschot, zijn echtgenote en A. W. J. van Lanschot, zoon van broer A. J.A. van Lanschot, vormden het eerste bestuur.332
Het was niet zonder reden, dat de weduwe Van Lanschot-Oomen
de papieren die op de geschiedenis en genealogie van het geslacht
betrekking hadden, aan haar oudste zoon Frans had toebedeeld.333
Hij bezat een grote historische belangstelling. Hij heeft zich bezig
gehouden met het samenstellen van de genealogie van zijn geslacht
en met die van gelieerde geslachten.334 Gedurende de periode 18811886 trad hij op als voorzitter van het Noord-Brabants Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen335 en hij was ook lid
van het Provinciaal Utrechts Genootschap.33e Hij bracht een verzameling van Bossche Drukken bijeen. In 1903 kocht hij een aantal
Bossche Drukken aan uit de verzameling van de Jonkheren Van den
Bogaerde. De Drukken schonk hij aan de bibliotheek van het NoordBrabants Provinciaal Genootschap.S37
In de jaren tachtig behoorde mr. F. A. J. van Lanschot tot de medewerkers aan het Tijdschrift voor Noordbrahantsche Geschiedenis,
і3г

) A.F.L., Stukken betr. „Van Lanschot stichting", ingekomen bij A. W . J. van
Lanschot 1915-1918, nr 169 A en Stukken bett. „Van Lanschot-suchtmg" 18941945, nr. 228.
>M
) A.F.L., Stukken betr. echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1889, nr. 124.
3S4
) A F.L., Genealogische aantekeningen inzake geslacht Van Lanschot door mr.
F. A. J. van Lanschot over de penode 1585 1902, nr. 23 en Genealogische aan
tekeningen betr. geslacht Van Lanschot door onder meer mr. W . M van Lan
schot 1895-1965, nr. 235.
sa5
) Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen
in Noord-Brabant, periode 1881-1886, verschenen te 's-Hertogenbosch; Van Sasse
van IJsselt, Gedenkschrift Provinciaal Genootschap, blz. 22 en 23; F. J. M. van de
Ven, 125 ;яяг Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant 1837-1962, in Varia Historica Brabantica, dl. I (1962).
" * ) De Provinciale Noordbrahantsche en 's-Hertogenhossche Courant (4 juli 1874).
т
) E. A. B. J. ten Brink, Bossche Drukken 1541-1600. Een bijdrage tot de Noordnederlandsche bibliografie, in Varia Historica Brabantica, dl. II (1966), blz. 100.
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Taal- en Letterkunde onder redaktie van Aug. Sassen.338 Hij schonk
een aantal historische dokumenten aan het Rijksarchief van NoordBrabant. Op 14 januari 1884 werd hem hiervoor door het ministerie
van binnenlandse zaken de dank van de regering overgebracht.ss*
Het Nederlandsche Genootschap voor Munt- en Penningkunde be
noemde hem in juni 1894 tot buitengewoon lid. 340 Voordat hij de
funktie van voorzitter van het Noord-Brabants Provinciaal Genoot
schap op zich nam, had hij zich in de jaren zeventig verdienstelijk
gemaakt door onuitgegeven charters in diverse bibliotheken en ar
chieven op te sporen, aan het genootschap te doen overdragen en
met de reeds in bezit zijnde dokumenten te rangschikken in een
nieuwe charterlijst.341 Ook zijn broer Augustinus, eveneens lid van
het genootschap,342 was tezelfdertijd werkzaam met het rangschik
ken van de prentenverzameling en het samenstellen van een alfa
betische katalogus. Hij ontving hiervoor de zilveren medaille van
het genootschap.343
Mr. F. A.J. van Lanschot werd op 21 oktober 1873 benoemd tot
broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Daags daarna
werd het diploma afgegeven, ondertekend door zijn oom Godefridus
van Lanschot, toeziende proost.344 Toen de broederschap op 15 mei
1895 van regentes Emma en prinses Wilhelmina bezoek ontving,
behoorde mr. F.A.J. van Lanschot tot de proosten der broeder
S45
schap.
Te vermelden is verder zijn lidmaatschap van de commis
sie voor de uitwendige restauratie van de Sint Jan. Een werkzaam
aandeel had hij in de beraadslagingen en handelingen van het Groot

азе) Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (Hel
mond 1885).
*">) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A; Het
Nieuws van den Dag (18 januari 1884).
" · ) A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
Μ1
) Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen in Noord-Brahant ('s-Heitogenbosch 1876, 1877 en 1878), 1876, blz. 3; 1877,
blz. 14; 1878, blz. 17. Voorts 1879, blz. 13 en 1881, blz. 15 ('s-Hertogenbosch
1879 en 1881).
»«) e.w., onder meer 1879, blz. 7.
»") a.w., 1879, blz. 13 en 14.
»") A.F.L., Stukken betr. mr. F. A. J. van Lanschot 1856-1903, nr. 16 A.
***) Van Lanschot, Scbeis der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, blz. 34.
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Waterschap voor Noord-Oostelijk Noord-Brabant. Hij was hoofdingelande van het waterschap. ^*
Tijdens een van zijn reizen naar Italië kwam mr. F. A. J. van
Lanschot tijdens het verblijf met zijn vrouw in het Eden-Hotel in
Rome onverwachts te overlijden op 20 maart 1903.347 Op 24 maart
had de uitvaart plaats en de begrafenis op het kerkhof Campo
Sancto dei Tedechi te Rome.348 Zijn vrouw bleef na het overlijden
van haar man 's zomers Zegenwerp bewonen en vroeg vaak aan
familieleden om enige tijd op het landgoed te komen doorbrengen.
Na haar dood op 16 september 1914,S49 werd het landgoed bij testamentaire beschikking toebedeeld aan A. J. A. van Lanschot, eigenaar
van kasteel Maurick in Vught. Het lag in de bedoeling, dat zijn
zoon mr. W. M. van Lanschot Zegenwerp over zou nemen en gaan
bewonen. Na de dood van A. J. A. van Lanschot in 1919 nam zijn
zoon het landgoed wel over, maar het kwam niet tot bewoning van
Zegenwerp.350
De wens van A. C. en mr. F. A. J. van Lanschot, dat het landgoed
in de familie zou blijven, werd door mr. W.M. van Lanschot gerespekteerd. Hij wees menig hoog bod van de hand en bood het tenslotte
in de jaren twintig van onze eeuw aan G. A. W. van Lanschot voor
dezelfde prijs, als het hem eertijds was toebedeeld, te koop aan. Evenmin als A. J. A. en mr. W. M. van Lanschot, ging G. A. W. van
Lanschot het landgoed bewonen. Hierin kwam verandering toen
zijn oudste zoon C. G. J. van Lanschot direkteur der N.V. Zegenwerp
werd. Vele van de goede tradities van Zegenwerp waren intussen
verloren gegaan, toen C. G. J. van Lanschot zich op het landgoed
vestigde. Hij voelde voor Zegenwerp en voor traditie en liet er onder
meer een golfbaan aanleggen, die hij verhuurde aan de golfclub De
Dommel.S51

s

") A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913, nr. 24 L.
) A.F.L., Stukken betr. het overlijden van mr. F. A. J. van Lanschot te Rome
1903, nr. 237.
Me
) DocZw., Portefeuille mr. F. A. J. van Lanschot 1833-1903.
**·) A.F.L., Stukken betr. het overlijden van weduwe mr. F. A. J. van LanschotFuchs 1914, nr. 244.
"o) Doc.Zw., Portefeuille Zegenwerp.
' " ) t.a.p.
S47

261

De vroege dood van Johanna was een breuk in het leven van haar
man Α. J. Α. van Lanschot. Hij bleef niettemin zeer arbeidzaam.
Sinds 1864 wijdde hij zijn krachten aan het agentschap der Nederlandsche Bank te 's-Hertogenbosch. Hij fungeerde vanaf 1867 tot
februari 1911 als secretaris van de vereniging van moederlijke wel
dadigheid. S 5 2 Augustinus trad op als secretaris van het hoofdbestuur
der „Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraam
vrouwen en hare pasgeboren kinderen" in de provincie NoordBrabant. 353 Sedert september 1883 was hij op onderwijsgebied onder
meer werkzaam als curator van het bossche stedelijke gymnasium.SM
Polder- en waterstaatsaangelegenheden namen een belangrijke plaats
in. Hij bekleedde van 1869 tot 1918 onafgebroken het voorzitter
schap van het waterschap „De Beneden-Dommel" en maakte over
ongeveer dezelfde periode deel uit van het bestuur van het water
schap „De Dommel". 355
A. J. A. van Lanschot, tenger, mager en kleiner dan zijn broers,
had uitnemende, hoffelijke omgangsvormen. Hij was serieus, degelijk
en filosofisch aangelegd. Hij leefde sober, was uitermate belezen en
gold als een uitstekend kunstkenner. 35e Zijn bibliotheek was in twee
gedeelten gesplitst. Het ene deel bevond zich op kasteel Maurick te
Vught, het andere deel in zijn woonhuis in de Kruisstraat. De kollektie kenmerkte zich door een grote verscheidenheid, die het gevolg
was van de brede belangstelling van A.J.A. van Lanschot.357 Hij
speelde graag piano, zong en tekende verdienstelijk, vooral land
schappen, wandelde veel en verdiepte zich in het leven van bomen
en planten. In zijn privékantoor hield hij vogels, bijvoorbeeld goudvinken en kanaries. Zijn vermogen beheerde hij voortreffelijk en
vermeerderde dit bij voorkeur via landaankopen.
35г

) Doc.Zw., Portefeuille A. J. A. van Lanschot 1834-1919.
) Verslag van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot verzachting van het lot
van behoeftige Kraamvrouwen en hare pas geboren kinderen, in de provincie
Noord-Brabant over 1910 ('s-Hertogenbosch 1911).
ίί4
) Verslag van den toestand der gemeente 's-Hertogenbosch over het jaar 1883,
bijlage A, blz. 1.
>") Doc.Zw., Portefeuille A. J. A. van Lanschot 1834-1919.
5se
) t.a.p.
" ' ) H. Ebeling, PoTtretten uit den kring van De Nederlandsche Bank, A.}. A.
van Lanschot, 19 april 1834-20
november 1919, in Almanak voor beambten
van de Nederlandsche Bank 1921 (1921), blz. 95.
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Aß.

9.

Markt 's-Hertogenbosch. - Van rechts naar links De Gulden Haan (gedeeltelijk), De Gulden Ketel en De Ekster.
Naar een tekening van MAXIME LALANNE (1827-1886). Bezit J . A . M . Roelands te 's-Hertogenbosch.

%
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Zegenwerp te St. Michielsgestel

- Aquarel van M . J . C . WEGENAAR (1834-1909).

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brahant.

Hij hield zich strikt aan zijn dagindeling, die als volgt is te beschrijven. Hij stond op om zeven uur, waarna een korte wandeling
met zijn drie honden volgde. Vervolgens las hij Plutarchus of Thomas à Kempis. Om negen uur werd het kantoor van de Nederlandsche Bank geopend. Het kantoor sloot om 13.00 uur, waarna de kas
werd opgemaakt. Circa 15.00 uur was hij vrij man. Als regel wandelde hij hiema naar Maurick of de polder van de Beneden-Dommel,
vergezeld van zijn honden. Tot op hoge ouderdom bleef hij deze
wandelingen ondernemen. Soms kwam hij doornat thuis, wat hem
totaal onverschillig liet. Hij dineerde om 19.00 uur en las vervolgens
de kranten. De avond werd tot circa 22.30 uur doorgebracht met het
bestuderen van literatuur uit zijn grote kollektie, waarbij hij van
sigaren en koffie met cognac genoot.35e
Op 22 januari 1884 werd A. J. A. van Lanschot beëdigd als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Henricus.35B Het waren Wally Augusta, Maria Johanna en Frans Johan,
geboren respectievelijk in 1873, 1874 en 1875. In 1876 werd Johan
August geboren. Het kind overleed enkele dagen na de geboorte.
Weduwe H. F. M. van Lanschot-Kraemer had verder de zorg over
Mathilda Augusta, geboren in 1879 en over Johanna Paulina, die
op 15 februari van het jaar 1883 ter wereld kwam.seo Zij ontving
veel steun van haar schoonmoeder weduwe Van Lanschot-Oomen,
die in haar de weduwe van haar zo geliefde jongste zoon zag en zeer
veel deed voor haar en haar gezin. sei
In het bijzonder kon weduwe Van Lanschot-Kraemer overweg met
3β2
A. J. A. van Lanschot, die evenals zij muzikaal was ingesteld. Zij
had een heldere sopraanstem en scheen een absoluut gehoor te heb
ben. Het was een vriendelijke vrouw, die uitblonk in het plegen
383
van kleine attenties om haar medemens een genoegen te doen.
De armen bleven niet onverhoord en als presidente van de Sint
ωβ
) Doc.Zw., Portefeuille A. J. A. v a n Lanschot 1834-1919.
" · ) A.F.L., Akten van scheiding der nalatenschap w e d u w e V a n Lanschot-Oomen
1889, nr. 15.
'»·>) D e Josselin de Jong, a.w., hlz. 1 2 e n 13.
M1
) DocZw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
M*) Ebeling, t.a.p., hlz. 95.
»·») DocZw., Portefeuille mr. H. F. M. van Lanschot 1842-1883.
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Elizabeth vereniging maakte zij zich verdienstelijk.
De weduwe
Van Lanschot-Oomen had graag gezien, dat na haar overlijden het
pand De Gulden Ketel aan de Markt door haar schoondochter be
trokken zou worden. Henricus Johannes van Lanschot vermaakte
echter in 1887 aan haar en haar kinderen het pand Peperstraat 1416. Hieraan gat weduwe Van Lanschot-Kraemer de voorkeur, omdat
er een flinke tuin bij was in tegenstelling tot het huis aan de Markt.
In oktober 1887 werd het pand betrokken. 3 6 5 Johanna Kraemer heeft
tot 1894 dit pand met haar kinderen bewoond. In dat jaar kwam zij
49 jaar oud na een langdurige ziekte te overlijden. 36β
A. J. A. van Lanschot kocht op 22 oktober 1884 het kasteel Mau
rick te Vught. Dit kasteel was ruim twee eeuwen bewoond geweest
door leden van het geslacht Van Beresteijn. 3β7 Van Lanschot liet het
kasteel onder leiding van architect Hezenmans herstellen en restau
reren. Maurick werd door hem niet bewoond. Gedurende de zomer
bracht hij er de weekends en een gedeelte van zijn vakantie door.
Hij liet het kasteel na aan zijn oudste zoon A. W . J. van Lanschot,
die er wel onafgebroken ging wonen. 3 e 8 Het in de direkte nabijheid
gelegen kasteeltje Muyserick was eveneens eigendom van A. W . J.
van Lanschot en werd bewoond door diens broer mr. W . M. van
Lanschot. 3 e 9
In het jaar 1909 besloot A. J.A. van Lanschot te bedanken zowel
voor het agentschap van de Nederlandsche Bank als voor de ge
meenteraad. Op 3 april richtte hij het verzoek tot de direktie van de
Nederlandsche Bank om het ontslag in te laten gaan ultimo decem
ber 1909: „Ik heb nu den leeftijd van vijf en zeventig jaren bereikt,
en heb mijne betrekking vijf en veertig jaren waargenomen; een en
3β4

) A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913, nr. 24L.
) Doc.Zw., Portefeuille mr. F. J. van Lanschot 1875-1948.
aee
) t.a.p.; A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1865-1913,
nr. 24 L; De Josselin de Jong, a.w., blz. 12.
3β7
) E. W . Moes en K. Sluyterman, Nederlandsche Kasteelen en hun historie, ai. I
(Amsterdam 1912), blz. 83-104; A.F.L., Prentbriefkaarten kasteel Maurick te
Vught, nr. 84 A; Stukken betr. Maurick, Muyserick en Ruwenberg te Vught 18021916, nr. 188 D ; Aantekeningen betr. historie van Maurick te Vught 1885-1906,
nr. 198; Stukken betr. openbare verkoop kasteel Maurick te Vught 1884, nr. 238.
see
) Doc.Zw., Portefeuille A. J. A. van Lanschot en Portefeuille Maurick.
" · ) A. F. O. van Sasse van IJsselt, Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught, in
Tcmmdria, jrg. XXDC (1922), blz. 5.
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ander is voor mij eene aanleiding u beleefdelijk te verzoeken mij van
de waarneming mijner betrekking te willen ontheffen".370 Bij schrij
ven van 30 december 1909 werd hij op de meest eervolle wijze van
de waarneming van zijn betrekking ontheven: „Wij doen dit niet dan
noode, want met leedwezen zullen wij Uwe goede diensten mis
sen". S71 Op 20 oktober hieraan voorafgaande was zijn zoon mr. W.
M. van Lanschot tot zijn opvolger benoemd. 372 Na ruim twintig
jaar lid van de gemeenteraad te zijn geweest diende A. J. A. van
Lanschot op 25 november zijn ontslag in. Voor de nieuwe termijn,
waarvoor hij in juni was herbenoemd, wenste hij geen zitting meer
te nemen. Ook in deze post volgde zijn zoon mr. W. M. van Lanschot
hem op. 3 7 3
Funkties als die bij de waterschappen „De Dommel" en „De Be
neden-Dommel", het curatorenschap van het stedelijk gymnasium te
's-Hertogenbosch en het lidmaatschap van de commissie ter restau
ratie van de Sint Janskerk zou A. J. A. van Lanschot tot kort voor
zijn overlijden op 20 november 1919 in de leeftijd van 85 jaar blijven
vervullen.374 Zijn zoon mr. W . M . van Lanschot had in 1893 zijn
studies aan de rijksuniversiteit te Leiden voltooid.375 Hij trouwde in
1896 met jonkvrouwe L. G. R. van Meeuwen 37 * en was te 's-Her
togenbosch werkzaam als advokaat-procureur.377 Voordat hij het
agentschap der Nederlandsche Bank op zich nam, was hij in funktie
'•го) Historisch Archief Nederlandsche Bank, dossier A. J. A. van Lanschot 3-4-1909.
' " ) A.F.L., Stukken betr. het Agentschap van De Nederlandsche Bank te 's-Her
togenbosch 1864-1913, nr. 111.
372
) Historisch Archief Nederlandsche Bank, dossier mr. W. M. van Lanschot
20-10-1909.
3
™) A.F.L., Stukken betr. mr. W. M. van Lanschot, nr. 84.
574
) D o e . Zw., Portefeuille A . J. A. v a n Lanschot 1834-1919; A.F.L., S t u k k e n betr.
Α. J. Α . v a n Lanschot 1881-1908, nr. 2 3 4 .
575
) W. M. van Lanschot, Aantekeningen op de Fransche Wet van 6 Februari 1893
betr. Echtscheiding en Scheiding van tafel en bed (Leiden 1893).
,76
) A.F.L., Geboorte-, huwelijks- en overlijdensannonces geslacht Van Lanschot
1855-1911, nr. 90; Stukken betr. bruiloft van mr. W. M. van Lanschot met L. J. R.
van Meeuwen 1896, nr. 92 B; Huwelijkse voorwaarden echtpaar mr. W. M. van
Lanschot-Van Meeuwen 1896, nr. 130 A; Stukken betr. huwelijk mr. W. M. van
Lanschot met L. J. R. van Meeuwen 1896, nr. 188 B; Stukken betr. de viering
van de bruiloft mr. W. M. van Lanschot en L. J. R. van Meeuwen 1896, nr. 197.
377
) A.F.L., Annonces betr. geboorte, huwelijk, overlijden en karrière leden geslacht Van Lanschot 1850-1907, nr. 77.

265

als griffier der Staten van Noord-Brabant.378 In 1911 verzocht hij
ontslag als agent in verband met zijn benoeming tot lid van de
eerste kamer. Op 6 februari ging het ontslag in op de dag, waarop
zijn opvolger mr. R. E. Tilman diens werkzaamheden startte.S79
A. W. J. van Lanschot, de oudste zoon van A. J.A. van Lanschot,
ondernam tijdens zijn jeugdjaren vele studiereizen. Hij verbleef
langdurig in steden als Osnabrück, Londen en Bordeaux en sprak
de talen Duits, Engels en Frans vloeiend.380 In 1899 werd hij benoemd tot burgemeester van Vught.S81 Op 30 augustus 1910 trad
hij in het huwelijk met M.G.J. Lagasse de Locht.382 Op 30 juni
1914 werd hun zoon W. Ch.J. M. van Lanschot geboren, momenteel firmant der firma F. van Lanschot.383 A.W.J. van Lanschot
overleed als burgemeester van Vught op 27 november 1923 na een
ziekbed van zes weken.384
Tot en met de periode van A. C. van Lanschot was het leiderschap over het geslacht en de firma Van Lanschot in een en dezelfde
persoon verenigd geweest. Na 1874 was dit niet meer het geval.
G. L. H. van Lanschot trad op als de leider der firma, terwijl zijn
oudste broer mr. F. A. J. van Lanschot rondom de eeuwwisseling
als de leider van het geslacht Van Lanschot is te beschouwen. Op 4
januari 1907 overleed G. L. H. van Lanschot, waarna zijn zoons de

3 e

' ) Historisch Archief Nederkndsche Bank, dossier plaatsvervangend Agent 's-Hertogenbosch 5-6-12 en 14 december 1907.
a7e
) A.F.L., Stukken betr. het Agentschap van De Nederkndsche Bank te 's-Hertogenbosch 1864-1913, nr. 111.
3eo
) A.F.L., Stukken betr. verblijf van A. W. J. van Lanschot te Osnabrück (18861887), Londen (1887-1888), Bordeaux (1888-1890) en 's-Hertogenbosch (18901892), nr. 217.
a81
) A.F.L., Stukken betr. diverse leden geslacht Van Lanschot 1815-1923, nr. 24 G;
Stukken betr. benoeming van A. W. J. van Lanschot tot burgemeester van Vught
1899, nr. 76 C; Stukken betr. de installatie van A. W. J. van Lanschot tot burgemeester van Vught 1899, nr. 92 A en nr. 188 C.
S9S
) A.F.L., Geboorte-, huwelijks- en overlijdensannonces geslacht Van Lanschot
1855-1911, nr. 90; Concept huwelijkse voorwaarden A. W. J. van Lanschot en
M. Lagasse de Locht 1910, nr. 111 C.
8
з ') De Josselin de Jong, a.-w., blz. 7.
s94
) A.F.L., Stukken betr. A. W. J. van Lanschot, burgemeester van Vught 191 Ο
Ι 923, nr. 187.
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firma F. van Lanschot gingen leiden. 385 Wat het optreden van zijn
zoon G. A. W. van Lanschot buiten de firma betreft, werden zijn
funkties in de kamer van koophandel en fabrieken reeds besproken.
Voorts trad hij op als secretaris van de raad van commissarissen van
de in 's-Hertogenbosch gevestigde Bouwmaatschappij „De Stations
weg". In 1896 opgericht, werd de bouw van herenhuizen aan Sta
tionsweg, Oranje Nassaulaan, Luybenstraat en ook aan de Kloostersingel aanbesteed. In 1898 kwamen deze panden klaar. Op 30 april
1920 werd tot liquidatie van de maatschappij besloten. De raad van
commissarissen, onder wie G. A. W. van Lanschot, ging tot verkoop
der laatste twaalf panden over. see
Gedurende de jaren 1920 tot 1923 maakte hij deel uit van de
landelijke commissie van advies voor spoorwegdienstregelingen. Dit
lidmaatschap was voortgekomen uit zijn funktie van commissaris
der N.V. Tramweg Maatschappij De Meierij, gevestigd te Eind
hoven. Deze maatschappij werd de grootste aandeelhouder van de in
1933 opgerichte N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodien
sten (B.B.A.). Verder namen deel de N.V. Stoomtram 's-Hertogenbosch-Helmond-Veghel-Oss te Veghel, N.V. Zuid Nederlandsche
Stoomtramweg Maatschappij te Breda met onder meer mr. F. J. van
Lanschot, zoon van mr. H. F. M. van Lanschot, als commissaris, de
N.V. Hollandsche Buurtspoorwegen te Brussel, de N.V. Zuider
Stoomtramweg Maatschappij te Breda en tenslotte de N.V. Stoom
tramweg Maatschappij Antwerpen-Bergen op Zoom-Tholen te Ber
gen op Zoom. G. A. W. van Lanschot heeft in deze oprichting een
werkzaam aandeel gehad en werd benoemd tot commissaris der
B.B.A.387 In 1924 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.3ββ Na zijn overlijden op 9 februari 1935 stonden zijn
broer Karel en zoon J. M. G. van Lanschot voor de taak om de firma
F. van Lanschot door de moeilijke jaren dertig èn door de oorlogsjaren 1940-1945 heen te leiden.389
»M) A.F.L., Stukken betr. G.
de Jong, a.w., blz. 8.
,β
·) A.F.L., Stukken beti. de
II.
'β') A.F.L., Stukken betr. G.
»o«) A.F.L., Stukken betr. G.

L. H. van Lanschot 1854-1970, nr. 236; De Josselin
Bouw Maatschappij „De Stationsweg" 1896-1920, nr.
A. W. van Lanschot 1895-1933, nr. 241.
A. W. van Lanschot 1886-1935, nr. 243.
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Na het wegvallen van Karel van Lanschot in 1945 slaagde de
overblijvende firmant erin om mr. H. L. B. J. M. van Lanschot tot de
firma te doen toetreden. Deze is een kleinzoon van mr. H.F.M, en
zoon van mr. F. J. van Lanschot, die in funktie was als burgemeester
van 's-Hertogenbosch in de periode 1917-1941. Hij trad als zodanig
terug in 1941 en overleed in Huize Zwijnsbergen te Helvoirt in
oktober 1949.390 Tijdens het ter perse gaan van dit manuscript waren J. M. G. en mr. H. L. B. J. M. van Lanschot niet meer in funktie
als firmant en is de leiding van het firmantenkollege toevertrouwd
aan de zoon van J. M. G., namelijk J. C. van Lanschot.
De diepgewortelde kracht en de daarmee tot stand gekomen opbouw, verricht door vorige generaties van het geslacht Van Lanschot,
werden in de omstreeks de eeuwwisseling optredende Van Lanschots
geconsolideerd. De familie heeft een reeks evenwichtige persoonlijkheden voortgebracht in wie intelligentie, werkkracht en verfijning
van het gemoedsleven harmonieus verbonden waren.

as») De Josselin de Jong, a.w., blz. 8.
3S0
) Doe. Zw., Portefeuille mr. F. J. van Lanschot 1875-1949; Verslag van den toestand der Gemeente 's-Hertogenbosch over het jaar 1917, blz. 3 en 4.
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HOOFDSTUK VI

DE FIRMA F. VAN LANSCHOT; DE TWEEDE HELFT
VAN DE NEGENTIENDE EEUW

Gelukkig de historicus, die bij zijn opdracht gebruik kan maken
van enerzijds komplete, anderzijds geordende archieven. Deze ge
dachte stond ons voortdurend voor ogen bij het schrijven van dit
hoofdstuk. De dokumentatie over de firma Van Lanschot ontbreekt
sedert circa 1855. De archivalia over de periode 1900 tot 1940 die
wel bewaard zijn, verkeren in een zeer ongeordende staat. Aan een
gedetailleerde behandeling van de aktiviteiten van de firma F. van
Lanschot in de tweede helft der negentiende eeuw en de eerste helft
van onze eeuw tot bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog zal pas ge
dacht kunnen worden na het ter beschikking komen van meerdere
archivalia en de ordening ervan. Een beknopte verhandeling is toch
wel mogelijk. Hopelijk klinken toch enkele karakteristieken door.

§ 1.

Schets van de ekonomische ontwikkeling sedert het midden
der negentiende eeuw

Na 1848 gaf het liberalisme aan de ekonomische struktuur van
ons land een nieuwe richting. Staatsinterventie in het ekonomisch
leven werd onjuist geacht. De vrije-marktekonomie werd nage
1
streefd. Het streven brak door de producent door opheffing van
belemmerende bepalingen en de consument door prijsverlagingen
tengevolge van afschaffing van verschillende accijnzen meer vrijheid
te geven.2 Het voorbeeld dat gevolgd werd, was in Engeland, waar
in 1846 de graanrechten en in 1849 de uit Cromwell's tijd dateren
3
de scheepvaartwetten werden afgeschaft. In het tijdvak 1850-1870
werd het stelsel van voorkeur en bescherming verlaten en overgegaan
') I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht (Den Haag 1961), blz. 214.
) L.G.J. Verbeme, Noord-Bràbant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870
(Nijmegen 1947), blz. 79.
г
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tot het beginsel van de vrije ekonomie. 4 In 1850 volgde ons land het
engelse voorbeeld met drie scheepvaartwetten. De differentiële
scheepvaartrechten werden afgeschaft en het handelsverkeer met het
buitenland werd gestimuleerd. 5
De nijverheid heeft zich sedert het in werking treden van de tariefwet van 1845 gunstig ontwikkeld. Ook de brabantse textielnijverheid en in het bijzonder de tilburgse wolnijverheid heeft meegeprofiteerd. N a 1845 wist de tilburgse wolnijverheid de binnenlandse
markt te veroveren. De zware baaien, het tilburgse fabrikaat, verdrong de engelse baaien van de nederlandse markt. Zij werden sinds
1845 met een recht van circa 15% beschermd. 6 De nijverheid in
Noord-Brabant verkeerde rond het midden van de negentiende eeuw
in een gunstige situatie. 7 Vele ingezetenen van deze provincie volgden met bezorgdheid de toenemende propaganda voor het vrijhandelsbeginsel. In 1856 kwam een herziening van de bestaande tariefwet volgens de „vrijzinnige beginselen" aan de orde. Het Cobdenverdrag tussen Engeland en Frankrijk van 1860 gaf de vrijhandelsgedachte in ons land een extra stimulans. Het tweede ministerie
Thorbecke slaagde erin een nieuwe tariefwet in 1862 tot stand te
brengen. 8
Het ontwerp kreeg de steun van de handelskringen en wekte
verzet op in de industriële wereld, vooral in het zuiden van het land.
In de tweede kamer verdedigde de bredase afgevaardigde Guljé de
belangen van de noord-brabantse nijverheid tegenover die der havensteden en handelskringen. 9 De aanhangers der liberale gedachte
verwierven in beide kamers een grote meerderheid. De tariefwet
van 1862 ging over tot algehele afschaffing der uitvoerrechten —
behalve van die op lompen — en bracht een invoerrecht van 5%
op fabrikaten, 2 à 3% op halffabrikaten en geen invoerrecht op grond-

3

) Brugmans, a.w., blz. 214.
*) Verbeme, a.w., blz. 79.
5
) Brugmans, a.xv., blz. 214 en 215.
a
) H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dl. II (A'dam 19351938), blz. 167.
') Van Velthoven, a.w., II, blz. 182.
e
) Veibeme, a.w., blz. 81.
») a.w., blz. 82.
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stoffen.10 Dit stelsel werd in 1877 via een herziening bevestigd11
en tot 1932 gehandhaafd.12 Enkele tussentijdse wijzigingen tastten
het liberale stelsel niet aan. 1 3 Nadat de tariefwet van 1862 een eind
had gemaakt aan de protectie, wist de brabantse textielnijverheid de
expansie in de produktie van baaien, duffels en flanel nog een tijd
lang vol te houden. 14 In de jaren zeventig veranderde echter de
toestand.15
Na 1870 trad stagnatie op, die jarenlang aanhield. Het gevolg
hiervan was toenemende actie om van de regering een meer aktieve
handelspolitiek gedaan te krijgen. Niet alleen de textielnijverheid,
maar de gehele brabantse nijverheid verenigde zich achter dit streven.
De brabantse malaise werd grotendeels als gevolg van de vrijhandel
gezien.1β Er werden voortdurend verzoekschriften ingediend door
de brabantse kamers van koophandel en fabrieken en door de ge
meentebesturen, zowel bij de provinciale autoriteiten als bij de
staten-generaal, maar verandering van de nationale handelspolitiek
werd er niet mee bereikt. "
Elders in den lande gingen in de jaren tachtig eveneens stemmen
op om tot beschermende rechten te komen. De agrarische depressie
hield de protectionistische gedachte levendig. Alles bleef echter zon
der resultaat. Na de eeuwwisseling is van regeringszijde tweemaal
gepoogd tot enige protectie te geraken, eerst in 1901 tijdens het be
wind van Kuyper, daarna nogmaals in 1911. Minister Kolkman
was ervan overtuigd, dat de vrijhandel op den duur zou leiden tot
ontreddering van de nederlandse industrie. De oppositie tegen zijn
wetsontwerp was indrukwekkend. Toen het ministerie Heemskerk in
1913 aftrad, was het voorstel nog niet door de tweede kamer in be
handeling genomen. 18
10

) Brugmans, a.w., blz. 217.
") Verbeme, a.w., blz. 82.
" ) Brugmans, a.w., blz. 217.
" ) a.w., blz. 387.
») a.w., blz. 205.
") Verbeme, a.w., blz. 82.
i») a.w., blz. 83.
17
) H. van Velthoven, Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart 1850-1920
(Nijmegen 1963), blz. 36.
1β
) Brugmans, a.w., blz. 387 en 388.
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Zoals gezegd, sedert de jaren zeventig heeft het brabantse bedrijfsleven zich als een blok verzet tegen de vrijhandel. De uitzondering
op de regel was te vinden in 's-Hertogenbosch. Hier was de handel
steeds de hoofdpijler van de stedelijke ekonomie geweest.19 Rond het
midden der negentiende eeuw was 's-Hertogenbosch na Amsterdam
en Rotterdam de derde koopstad van Nederland.20 De positie van
de stad als stapelplaats en handelscentrum werd echter verzwakt door
de snelle ontwikkeling van het verkeerswezen. Het bossche achterland werd uit het isolement verlost en in staat gesteld rechtstreeks
met de grote havensteden in relatie te treden.21 Hierdoor werd ook
in 's-Hertogenbosch het probleem van de werkgelegenheid verscherpt. De stad werd overvleugeld door een stad als Tilburg, waar
een arbeidsintensieve industrie aan vele inwoners bestaan verschafte. ^
's-Hertogenbosch kampte bovendien met overlast door overstromingen en werd in zijn opgang belemmerd door de technisch gering
ontwikkelde bevolking. Door haar positie als vestingstad werd de
aanleg van spoorwegverbindingen vertraagd.23 Het gemeentelijk bestuur en de kamer van koophandel en fabrieken beijverden zich
spoorwegverbindingen te verkrijgen en de stad watervrij te maken.24
Door de uitleg van de stad op het eind van de vorige eeuw kwamen
voor woningbouw en industrie geschikte terreinen beschikbaar. Niettemin gelukte het niet een industriële opgang te bereiken van gelijke
kracht als van de andere grote brabantse steden. Hierop heeft de
stad tot na de tweede wereldoorlog moeten wachten.2S IJdel bleek de
hoop, door de 's-hertogenbossche kamer van koophandel en fabrieken
in haar jaarverslag over 1880 uitgesproken, „dat de tijd spoedig
moge aanbreken, dat onze stad op industrieel gebied een meer waar,s
) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en L. P. L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de
drempel van een nieuwe tijd. Aspecten van het economisch en sociaal leven ná
1850 (Nijmegen 1960), blz. 12.
го
) Van Velthoven, Noord-Brabant: groei en welvaart, blz. 32.
21
) Van Velthoven, Stad en Meierij, I, blz. 190; Van Velthoven, Noord-Brabant:
groei en welvaart, blz. 32.
Μ
) Van den Eerenbeemt en Pirenne, a.w., blz. 12.
^••J Van Velthoven, Noord-Brabant: groei en welvaart, blz. 32.
M
) Zie de Gemeenteverslagen 's-Hertogenbosch over deze periode.
" ) Van Velthoven, NoordrBrabant: groei en welvaart, blz. 34 en 35.
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dige plaats onder Nederlands fabrijksteden moge innemen". 2β
In het protectie wensende Brabant van na 1870 nam 's-Hertogenbosch een aparte plaats in. Handelsstad bij uitstek en trouw aan haar
traditie verdedigde zij de vrije handel. Men wil het ekonomisch leven
zich vrij laten ontwikkelen; veel handel betekende welvaart.27 Het
jaarverslag over 1876 van de kamer van koophandel en fabrieken
sprak het onaanvaardbaar uit over voorstellen van de regering ter
invoering van een tabaksbelasting en ter verhoging van het invoer
recht op thee. 2 β Op 1 juni 1877 kwam bij het bestuur der kamer een
adres op tafel ter ondersteuning van de poging van de Leder Indu
strie Bond om hogere invoerrechten op leer te verkrijgen naar aan
leiding van de hogere rechten, die daarop in andere landen werden
geheven. G. L. H. van Lanschot, lid van de kamer sinds november
1875,29 bestreed het adres. Hij achtte lage invoerrechten in het alge
meen belang en merkte op, dat een ondersteuning van het adres in
strijd zou zijn met het beginsel van vrijhandel, dat steeds door de
kamer was verdedigd.so
In november 1878 werd J. van de Griendt herkozen als voor
zitter. G. L. H. van Lanschot werd tot plaatsvervangend voorzitter
benoemd.31 In 1879 werd door het bestuur een adres van de vereni
ging van en voor nederlandse industriëlen tot heffing van rechten op
de invoer van alle handelsartikelen als „geheel in strijd met de belangen van handel en nijverheid" ter zijde gelegd.32 In 1881 beleed
de bossche kamer nogmaals nadrukkelijk haar aanhankelijkheid aan
het beginsel van vrijhandel. Zij verklaarde het oneens te zijn met de
grote meerderheid der limburgse en brabantse kamers van koophandel en fabrieken, die wijziging van het liberale beleid noodzakelijk achtte in verband met de protectionistische maatregelen van naburige landen. In oktober 1881 kwam de 's-hertogenbossche kamer
tot een konklusie over het vraagstuk. Vijf leden, onder wie G. L. H.
и

) Gemeentevershg
" ) Van Velthoven,
blz. 96.
,e
) Gemeenteverslag
" ) Gemeentevershg
">) A.F.L., Stukken
" ) Gemeenteverslag
32
) Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch over 1880, vers]agK.v.K. ) bijlageL.,blz.2en3.
Noord-Brdbant: groei en welvaart, blz. 33; Verberne, a.ir.,
's-Hertogenbosch over 1876, verslag K.v.K., bijlage D., blz. 35.
's-Hertogenbosch over 1875, verslag K.v.K., bijlage I., blz. 25.
betr. echtpaar V a n Lanschot-Van Baerle 1880-1905, nr. 3 3 .
's-Hertogenbosch
over 1878, verslag K.v.K., bijlage I., blz. 2 6 .
's-Hertogenbosch
over 1879, verslag K.v.K., bijlage L., blz. 3 5 .
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van Lanschot, stemden vóór handhaving der vrijhandel. Het lid J. C.
Meeuwese sprak zich in afkeurende zin uit. 3 3
Na sinds 1878 onafgebroken als plaatsvervangend voorzitter te zijn
opgetreden, 34 stelde G . L . H . van Lanschot zich eind 1882 niet meer
herkiesbaar als bestuurslid van de bossche kamer van koophandel en
fabrieken. 35 Op 1 januari 1883 trad hij af.3e Het bestuur bleef tijdens de jaren tachtig haar liberale gevoelens onverminderd uitdragen.
In 1885 werd een adres aan de minister van financiën gericht,
waarin bezwaar werd gemaakt tegen mogelijk invoering van een
accijns en verhoging van het invoerrecht op tabak. 37 In 1890 verzette
de bossche kamer zich tegen het wetsvoorstel Bahlman om invoerrechten op granen te heffen. 38 In 1891 werd aan de kamer van koophandel en fabrieken te 's-Gravenhage bericht een tariefswijziging
tot bescherming van landbouw en industrie af te keuren. 39
In november 1900 werd G. A. W . van Lanschot, zoon van G. L. H .
van Lanschot, gekozen tot lid van de bossche kamer van koophandel
en fabrieken ter vervanging van L. J. E. M. van der Kun. 4 0 Bijna
twee decennia is hij als lid, sinds 1912 als ondervoorzitter 41 en sinds
januari 1917 als voorzitter 42 van de kamer werkzaam geweest. Het
voorzitterschap heeft hij slechts korte tijd vervuld. In november
1918 werd zijn mandaat als lid niet hernieuwd door de kiezers, die
A. J. van Kempen in zijn plaats benoemden per 1 januari 1919. Het
jaarverslag van 1918 vermeldde, dat het bestuur „met leedwezen"
van de uitslag van de verkiezing kennis had genomen en betreurde,
dat G. A. W . van Lanschot „de grievende miskenning moest ondervinden, dat de kiezers zijn mandaat niet meer hebben hernieuwd". 43
м) Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch

over

188/, verslag K.v.K., bijlage L., blz.

35-37.
3i

)

Gemeenteverslag

Gemeentevershg

's-Hertogenbosch

over 1880, verslag K.v.K., bijlage L., blz. 26;

's-Hertogenbosch over 1881, verslag K.v.K., bijlage L., blz. 33.

" ) Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch

over 1882, verslag K.v.K., bijlage L., blz. 20.

•',e) Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch

over

1883, verslag K.v.K., bijlage N . , b l z . 2 1 .

")

Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch

over

1885, verslag K.v.K., bijlage N . , b l z . 3 1 .
1890, verslag K.v.K., bijlage N . , b l z . 2 2 .
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) Gemeentevershg
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' · ) Gemeentevershg
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over

1891, verslag K.v.K., bijlage P . , b l z . 2 7 .

w

's-Hertogenbosch

over

1890, verslag K.v.K., bijlage G . , b l z . 3 2 .

)

Gemeenteverslag

" ) Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch

over

1912, verslag K.v.K., bijlage G . , b l z . 3 0 .

**) Gemeentevershg
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over

1917, verslag K.v.K., bijlage G . , b l z . 4 2 .

·*) Gemeentevershg
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over

1918, verslag K.v.K., bijlage G . , b l z . 1.
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De verkiezingsuitslag zou in verband kunnen staan met de liberale
opstelling van de 's-hertogenbossche kamer en de in de jaren tien
steeds klemmender geworden vraag ot het niet tijd zou zijn tot andere denkbeelden over te gaan. In het jaarverslag over 1900 staat
nog te lezen, dat de kamer „uit volle overtuiging het beginsel van
vrijen handel toegedaan, alle beschermende rechten in strijd acht met
het algemeen belang".44 Zo luidde de reaktie op de poging van regeringswege tot een enigermate protectionistisch tariefstelsel te komen. 45 In 1903 maakte de bossche kamer bij de minister van financiën bezwaar tegen mogelijke herziening van het tarief van invoerrechten. 46 Tijdens de eerste wereldoorlog werd echter een verandering merkbaar in de vrijhandelgevoelens van de kamer. Het moment
naderde, dat de kamer haar geïsoleerde positie in Noord-Brabant
opgaf en zich aansloot bij alle andere brabantse kamers van koophandel en fabrieken in hun streven de regering tot aktieve welvaartspolitiek te bewegen. Sinds de jaren tachtig werd gevraagd het binnenlands bedrijfsleven te beschermen tegen een te grote import van
buitenlandse produkten en door handelsverdragen de export te bevorderen. 47
In het jaarverslag over 1915 is de koerswijziging reeds te bespeuren: „In den grooten worstelstrijd der volkeren zijn de grondslagen
van het gewone handelsverkeer dermate geschokt, dat de gevolgen
daarvan met geen mogelijkheid zijn te voorzien, doch dit moge men
als vaststaande aannemen, dat ook na den oorlog de naweeën zich
nog geruimen tijd zullen doen gevoelen en de ekonomische verhouding zich niet spoedig zullen hebben hersteld".48 De gedachtengang
vond nadere uitwerking in het eerste jaarverslag, dat tot stand kwam
tijdens het voorzitterschap van G. A. W. van Lanschot. In het verslag over 1917 stelde het bestuur zich op het standpunt, dat „de
waarschijnlijke toekomst der economische toestanden voor ons land
van dien aard zullen zijn, dat de Regeering tot bescherming en bevor**) Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch
) Brugmans, a.w., blz. 387.
M
) Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch
47
) H . van Velthoven, Noord-Brabant:
68.
*8) Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch

over 1900, verslag K.v.K., bijlage G., blz. 33.

<5

over 1903, verslag K.v.K., bijlage G., blz. 39.
Een gewest in opkomst (Tilburg 1949), blz.
over 1915, verslag K.v.K., bijlage G., blz. 1.
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dering van nijverheid en handel in vele opzichten meer actief moet
optreden dan in het tijdperk, dat achter ons ligt, als mogelijk en
wenselijk werd beschouwd". 49 De terugtocht uit het liberale kamp
werd onder meer gedekt met de opmerking, dat „de oorlog op het
wereldverkeer, op handel en nijverheid, een ontzaglijken, een nooit
voorzienen invloed uitgeoefend en, bedriegen niet alle voorteekenen,
een blijvenden stempel gedrukt (heeft)". Gewezen werd op het feit,
dat alom de nationale regeringen ingrepen in het ekonomisch leven,
dat ook in ons land de overheidsbemoeienis zich uitbreidde en de
distributiewet 1916 vele artikelen aan de vrije handel onttrok. 50
Het verslag over 1917 richtte de aandacht ook op de situatie, die
na beëindiging van de oorlog was te verwachten. In de oorlogvoerende landen zou van een verregaande regeringsbemoeienis met alle
takken van produktie te verwachten zijn. In de neutrale landen zou
daarom een soortgelijke regeringszorg dringend gewenst zijn. Gezien
de afhankelijkheid van het buitenland voor de invoer van grondstoffen en de hoge invoerrechten, die door andere landen zullen worden
geheven, komt het jaarverslag tot de konklusie, dat „in de toekomst
onze handel en industrie niet bij machte zullen zijn, zonder regeeringssteun en regeeringsvoorlichting aan al die moeilijkheden het
hoofd te bieden". 61 De bossche kamer pleitte niet alleen voor protectie van eigen handel en industrie, maar achtte ook regeringssteun
noodzakelijk voor het veroveren van nieuwe afzetgebieden in het
buitenland.
Geheel andere geluiden dus uit 's-Hertogenbosch in deze periode
dan vele voorafgaande decennia het geval was geweest. In januari
1918 werden G. A. W . van Lanschot en F. M. Rouppe van der Voort
herkozen tot voorzitter en vice-voorzitter der bossche kamer. De man
tijdens wiens voorzitterschap de ommezwaai van vrijhandel naar protectie een feit werd, viel in november 1918 geen herkiezing als lid
van de kamer ten deel en hij verliet haar op 1 januari 1919. 52 In
de regionale pers werd aan de verkiezingsuitslag geen noemenswaar^9)
50
)
")
5г
)
en

Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch over 1917, verslag K.v.K., bijlage G.( blz. 49.
t.a.p., blz. 1 en 50.
t.a.p., blz. 50 en 51.
Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch over 1918, verslag K.v.K., bijlage G., blz. 1
34.
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dige aandacht besteed. S3 Al met al werd niet alleen het lidmaatschap
van G. A. W . van Lanschot afgesloten, maar beëindigde de bossche
kamer van koophandel en fabrieken tevens haar liberale periode.
Samen met de overige brabantse kamers werd sedertdien gestreefd
naar protectie, waartoe in 1932 werd overgegaan. м

§ 2.

Firma F. van Lanschot vanaf 1851 tot kort na de
eeuwwisseling

N a het overlijden van vader Franciscus namen Godefridus en
Augustinus Cornells van Lanschot de handelszaken over. Beiden
ontvingen zij over de jaren 1851/1852 en 1852/1853 patent als
koopman onder de firma F. van Lanschot. 5 5 In de patenten werd
Augustinus Cornells ook geboekt als mededirekteur van een assuran
tiecompagnie. In 1840 hadden P. J. Vermeulen, zoutraffinadeur, L. J.
Sassen, procureur en A. C. van Lanschot het initiatief genomen tot
oprichting van een brandverzekeringsmaatschappij. In oktober 1840
kon de akte van oprichting worden gepasseerd. Bij koninklijk besluit
van 4 maart 1841 werd goedkeuring verstrekt aan de 's-Hertogenbossche Brandwaarborg Maatschappij van 1841. Tegelijkertijd werd op
gericht de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij „Pro Ratia" met
dezelfde direkteuren. Zij vonden kennelijk een onderlinge — naast
een „op vaste premie" maatschappij noodzakelijk. In 1847 werd als
gevolg van de ongunstige resultaten de Onderlinge gelikwideerd.
Augustinus Comelis van Lanschot trad als direkteur van de 's-Hertogenbossche Brandwaarborg Maatschappij op tot kort voor zijn over
lijden en wel tot 1873. G . L . H , van Lanschot volgde hem in 1873
op en was direkteur tot 1893. Diens zoon Karel kontinueerde de
relatie tussen de twee bedrijven. Hij was tot 1925 in funktie als
direkteur en tot 1945 als commissaris. 5e
5S

) Noordhrabantsch Dagbhd Het Huisgezin (november 1918); Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant (november 1918).
**) Brugmans, a.w., blz. 387.
'*) H.A.F.V.L., Akten van patent ten name van F. Α. Α., А. С. en Godefridus van
Lanschot 1806-1856, nr. 20.
se
) A.F.L., Stukken betr. het huis De Gulden Ketel te 's-Hertogenbosch 18411875, nr. 81.
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Afb. 11.

Godefridiis Ludoviciis Hubertus
Firmant 1874-1907

van Lanschot

J835-/907

Augustinus Cornells van Lanschot was in september 1845 bij
koninklijk besluit benoemd tot lid van de kamer van koophandel en
fabrieken te 's-Hertogenbosch. 57 Na enkele jaren te zijn opgetreden
als vice-president maakte hij vanaf 1 juni 1852 geen deel meer uit
van de kamer. 58 Zijn broer Godefridus verliet in 1853 de firma. Het
is niet bekend waarom hij hiertoe besloten heeft. 59 Augustinus
Cornells liet herstelwerkzaamheden verrichten aan de panden in
Kerk- en Kolperstraat en aan de Markt. Het verbouwde kantoor der
firma kon in april 1854 worden ingericht. 60 Sinds 1854 werd hij
geholpen door zijn op een na oudste zoon Augustinus Jacobus Arnoldus, terwijl nog tijdens de jaren vijftig ook Godefridus Ludovicus
Hubertus zijn intrede deed in de firma. 01 Op 1 januari 1859 werd
een handtekeningenkaart uitgegeven vergezeld van de mededeling
van A. C. van Lanschot aan de clientèle, dat hij zijn twee zoons gemachtigd had per prokuratie te tekenen. Verder werd benadrukt, dat
de handelszaken sinds 1851 op de oude voet waren voortgezet. e2
De dokumentatie van de firma over de periode 1851 tot circa 1880
is uiterst onvolledig bewaard gebleven. Het Goederenjoumaal ontbreekt sinds februari 1855. Het Ontfang Boek, Groot en Klein
Schuld Boek ontbreken over de gehele periode. 63 Alleen uit het foliant „Overzicht van de inkopen op veilingen" konden gegevens worden geput aangaande de goederenhandel. β 4 De bescheiden van het
kassiersbedrijf zijn ook verloren. Het Wisseljournaal ontbreekt vanaf
1856 en het Rekening-Courant Boek vanaf 1855. e s Men mag niet de
konklusie trekken, dat in en na de jaren vijftig de administratie
werd verwaarloosd of dat een andere bedrijfsopzet werd gevolgd. Het
bewaard gebleven materiaal wijst op handhaving van de struktuur,
5

' ) H.A.F.V.L., Akten van patent ten name van F. Α. Α., А. С. en Godefridus van
Lanschot 1806-1856, nr. 20.
»8) A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
59
) N.V. 's-Hertogenbossche Brandwaarborg Maatschappij van 1841: 1841-1941, in
Bijlage „De Vliegende Hollander" (maart 1941), acht bladzijden.
·») A.F.L., Stukken betr. A . C . van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
в1
) Historisch Archief Ned. Bank, dossier A. J. A. van Lanschot: 16 juli 1864.
βί
) H.A.F.V.L., Handtekeningenkaarten firma F. van Lanschot 1859-1954, nr. 40.
»a) H.A.F.V.L., G.J. 1853-1855, nr. 67; G.S.B. 1825-1838, nr. 92; K.S.B. 18381844, nr 103; O.B. 1840-1849, nr. 127.
·*) H.A.F.V.L., Overzicht van de inkopen op veilingen 1805-1880, nr. 128 (188).
»«) H.A.F.V.L., W.J. 1855-1856, nr. 86 (146); R.C. 1852-1854, nr. 117 (177).
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zoals die door F. Α. Α. van Lanschot was ontwikkeld, enerzijds
goederenhandel, daarnaast kassierderij. Uit de zeer schaarse gegevens
blijkt, dat A.C. van Lanschot sinds 1851 de handelszaken op de
oude voet heeft voortgezet. Van een man die, zoals met Augustinus
Comelis van Lanschot het geval was, op zes en vijftigjarige leeftijd
de handelszaken overneemt is ook niet anders te verwachten. Ty
perend is, dat A.C. van Lanschot vanaf 1851 tot 1 januari 1859 per
prokuratie bleet tekenen.ββ
De goederenhandel gaf een vrijwel ononderbroken expansie te
zien tijdens de jaren vijftig. Dit hield aan tijdens de eerste helft der
jaren zestig met als top 1862. Hierna is er teruggang geweest tot
1875.
Tabel иг. XVI.

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862

Benaderend totaal inkoopbedrag per jaar firma F. van Lanschot
Bern
1851

ƒ 66.110,- 66.730,- 74.840,- 84.320,- 106.560,- 107.840,- 115.100,- 105.640,- 125.830,- 114.550,- 139.440,- 145.710,-

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

ƒ 132.800,- 126.840,- 141.660,- 110.270,- 106.770,- 98.400,- 101.000,- 74.450,- 113.060,- 68.120,- 77.320,- 67.500,-.«

Boekhoudkundige specificatie staat niet ter beschikking om de ontwikkeling die de tabel te zien geeft, te analyseren. Het is enkel mogelijk de gegevens te vergelijken met de expansie, die 's-Hertogenbosch
als handelsstad en in het bijzonder haar handel in koloniale waren
bereikte. De gemeenteverslagen van 's-Hertogenbosch waren in de
jaren vijftig over de groothandel in het algemeen en die van koloniale
waren in het bijzonder onverminderd optimistisch. In het verslag
over 1853 heette het: „De groothandel was tamelijk levendig en men
mag met grond verwachten, dat bij de gewigtige verbeteringen in
") H.A.F.V.L., Handtekeningenkaarten firma F. van Lanschot 1859-1954, nr. 40.
") H.A.F.V.L., Overzicht van de inkopen op veilingen 1805-1880, nr. 128 (188).
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scheepvaart en communicatie..., het vroegere vertier herleven en
deze voorname tak van welvaart voor onze stad herrijzen zal". e8 De
groothandel, vooral in koloniale waren, ontwikkelde zich hiema ieder
jaar gunstiger. Hierop sluiten de gegevens van de firma F. van Lanschot prachtig aan. ββ In 1854 werd 's-Hertogenbosch verbonden met
de telegraaflijn.70 In de stad uitte zich echter ook regelmatig onge
noegen over het uitblijven van spoorwegverbindingen.71
Trots konstateerde het verslag van 1860, dat „van de zoogenaamde
binnen- of provinciesteden 's-Hertogenbosch er nog op mag bogen,
in het opzigt tot den groothandel de eerste plaats te bekleeden".72
Met vreugde werd in 1860 kennis genomen van de wet, die de aan
leg van spoorwegen voor rekening van de staat liet komen. 73 Tien
jaar later waren tussen de voornaamste streken van ons land en de
hierin gelegen grote steden spoorwegverbindingen tot stand geko
men. Maar voordat het zover was, beleefde men in 's-Hertogenbosch
nog vele zorgelijke ogenblikken. In de verslagen over de jaren zestig
komt dit duidelijk tot uiting. Gemeente en kamer van koophandel
en fabrieken drongen herhaaldelijk aan op aanbesteding van het
baanvak Den Bosch-Boxtel als onderdeel van de Staatsspoonveg
Utrecht-Boxtel. De aansluiting van 's-Hertogenbosch met de zuider
lijn van de Staatsspoonveg bij Boxtel werd van groot belang geacht.
De kwestie werd aktueel toen in december 1861 bleek, dat de aanleg
van de lijn Tilburg-Boxtel spoedig tegemoet kon worden gezien.74
Toch kwam er pas schot in de zaak, toen de voor het baanvak Den
Bosch-Boxtel benodigde gronden werden onteigend.75 Op 1 novem
ber 1868 werd het baanvak Den Bosch-Vught, — Vught-Boxtel
was al in exploitatie — officieel geopend. De stad was aangesloten
op de zuiderlijn, die de handelsverbinding vormde met België en
Duitsland.7β
ββ

)
)
,0
)
n)
72
)
")
74
)
")
та
)
69

B r u g m a n s , a.w., blz. 2 3 9 e n 2 4 0 .
Gemeenteverslag
's-Hertogenbosch
over
Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch over
t.a.f., blz. 80, 1857, blz. 74 en 1858,
Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch over
t.a.p.; B r u g m a n s , a.w., blz. 2 2 8 .
Gemeenteverslag
's-Hertogenbosch
over
GemeenteversL·g
's-Hertogenbosch
over
Gemeenteverslag
's-Hertogenbosch
over
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1 8 5 3 , blz. 9 2 .
1854, blz. 79 en 80.
blz. 80.
I860, blz. 8 0 .
1862, blz. 124.
1 8 6 5 , blz. 109.
1868, verslag K.v.K., blz. 1.

De trotse woorden die in het gemeenteverslag over 1860 zijn opgenomen over 's-Hertogenbosch als handelsstad, werden de eerstvolgende jaren niet gelogenstraft.77 In omvang bleef de handel „nagenoeg stationair", aldus het verslag over 1865.78 Veel werd verwacht
van aansluiting op de spoorwegverbindingen, die in 1868 werd gerealiseerd. 79 De opening van het baanvak Waardenburg-Hedel verbeterde de verbinding met Amsterdam en het noorden van het land.
Het verslag van de kamer over 1869 kwam tot de „Voorspelling, dat
deze hoofdplaats weldra een middelpunt van verkeer zal worden
en niettegenstaande vroegere miskenning, spoedig weer den rang
zal hebben veroverd, waarop hare ligging, haren uitgebreiden handel en hare nijverheid recht geven".80 Het verslag over 1870 bracht
in herinnering wat het noemt „de vreeselijke slachting, die het jaar
1870 aan de wereld te aanschouwen gaf",81 maar overgaande tot de
aangelegenheden van de eigen stad kon een verheugend feit worden
gemeld: „De groothandel in koloniale voortbrengselen is in het afgeloopen jaar nagenoeg verdubbeld. De consumptie van koffie en de
uitvoer van dat artikel naar België en Duitschland is zeer toegenomen . "
In de jaren die volgden, bleef het ekonomisch leven van 's-Hertogenbosch zich gunstig ontplooien. De handel in koloniale waren bleef
toenemen en kenmerkte zich door stijgende prijzen, vooral van het
artikel koffie.83 In 1873 trad echter stagnatie op in het ekonomisch
leven: „merkbare vooruitgang in de bedrijven van handel en nijverheid valt niet op te merken; de zaken blijven over het algemeen in
hun gewoon verloop".84 De handelsomzet liep terug als gevolg van
de hoog opgevoerde prijzen, die in 1873 hun top bereikten.85
Van de handel in het algemeen kan worden gezegd, dat er na 1873
" ) Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch

78

's-Hertogenbosch

) Gemeenteverslag

' · ) G e m e e n t e v e r s l a g 's-Hertogenbosch
"•J GemeenteveгsL·g
el
и

's-Hertogenbosch

) G e m e e n t e v e r s l a g 's-Hertogenbosch

)

over 1865, verslag K.v.K., b l z . 1 1 0 .
over 1867, verslag K.v.K., b l z . 9 2 .
over 1869, verslag K.v.K., bijlage D . , b l z . 3 .
over 1870, verslag K.V.K., bijlage D . , b l z . 1.

t.a.p., blz. 9.

**) Gemeenteverslag

's-Hertogenbosch

en 14; Gemeenteverslag
M

over J 8 6 4 , verslag K.v.K., b l z . 1 1 5 .

) Gemeenteverslag

over 1871, verslag K.v.K., bijlage G., blz. 1

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

over

amer 1872, verslag K.v.K., blz. 6.
1 8 7 3 , verslag К . . К . , bijlage D . , b l z . I .

·») t.a.p., blz. 7.
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moeilijke tijden gaan aanbreken. Na de crisis van 1873 openbaarde
zich in de kapitalistische wereld een algemene recessie. De lange
konjunktuurgolf ging over in neergang die tot omstreeks 1895 heeft
geduurd. Dalende prijzen, slinkende winsten en geremde ekonomische bedrijvigheid waren de kenmerkende fenomenen. De agrarische
depressie, gevolg van overmatige aanvoer van amerikaans graan, versterkte de neergang. Nederland onderging de invloed van de dalende
golf in die zin, dat het ökonomisch leven vertraging ondervond in
de opgang die omstreeks 1850 was ingezet.86 De 's-hertogenbossche
kamer van koophandel zoekt de oorzaak van de stagnatie dichter bij
huis. Zij sprak over „verslapping van den ondernemingsgeest", waartoe eensklaps als oorzaak werd gezien „de beperking, waartoe de
nauwe insluiting door de vestingmuren dwong en die noodzakelijk
zekere eenzijdige ontwikkeling in de nijverheid deed ontstaan".87
De hoop, dat binnen afzienbare tijd een einde zou komen aan de
vestingstatus van de stad, werd in 1874 door de vestingwet vervuld.8e
De ekonomische groei van 's-Hertogenbosch in de jaren vijftig en
de eerste helft der jaren zestig wordt nauwkeurig gereflecteerd door
de gang der zaken bij Van Lanschot. Na 1865 kromp de inkoop der
firma steeds verder in. De verslagen van de bossche kamer van koophandel en fabrieken maken na 1868 weer melding van expansie van
de handel, ook in koloniale waren, sinds de aansluiting op het zuidernet. 8e De oorzaak van de achteruitgang van de bedrijfsresultaten bij
F. van Lanschot kan intern geweest zijn, te weten het beleid der
firmanten. Van firmant A. C. van Lanschot bezitten wij geen dokumenten, waarin hij zich uitdrukkelijk voor handhaving van de goederenhandel naast de kassierszaken uitspreekt. Maar het kwam ook
niet tot afstoting van de goederenhandel. In 1865, toen de goederenzaken zich weer gunstig ontwikkelden, kwam hij tot de uitspraak,
dat „de handelzaken op de oude firma moeten blijven bestaan".90

•·) Brugmans, a.w., blz. 374.
) Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch over 1873, verslag K.v.K., bijlage D., blz. 2.
ea
) L. G. J. Vetberne, Noord-Brabant in de negentiende eeuw tot omstreeks 1870
(Nijmegen 1947), blz. 94 en 95.
•·) Gemeenteverslag 's-Hertogenbosch over 1869, verslag K.v.K., bijlage D., blz.
2 en 8.
">) A.F.L., Stukken betr. het echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1889, nr. 124.
m
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Men zou hierin de wens uitgedrukt kunnen zien, dat de bestaande
organisatie van het bedrijt gehandhaafd zou blijven.
In 1865 was G.L.H, van Lanschot prokuratiehouder en had A.
J. A. van Lanschot de Hrma verlaten. In juli 1864 richtte de directie
van De Nederlandsche Bank in Amsterdam een missive aan A.C.
van Lanschot over een agentschap van de bank te 's-Hertogenbosch.
De directie wenste te vernemen of zij „onder de vele candidaten,
ook U of Uwen zoon nog kan mederekenen". Er werd een conditie
gesteld, namelijk „dat de Directie der Bank het Allerwenschelijkst
acht, dat de Agenten, zich hoofdzakelijk met de operatien van het
agentschap bezig houden, althans geen handels- of industrie zaken
op eigen naam drijven".91 Wellicht heeft A. C. van Lanschot de
bedoeling gehad te kombineren waardoor A. J. A. van Lanschot voor
de firma behouden kon worden. Dit voornemen — indien aanwezig
geweest — moest hij na ontvangst van bovengeciteerde brief laten
varen. Hij droeg hierna Auguste voor, die 30 jaar oud was en „zich
verbinden zal zich uitsluitend met het agentschap te zullen belasten". 92
Geen aangelegenheid veroorzaakte in deze periode de directie van
De Nederlandsche Bank meer zorgen dan de regeling van de bijbank
te Rotterdam en van de agentschappen in andere steden.es Op 18
mei werd door de gemeenschappelijke vergadering van de directie en
commissarissen het Reglement voor de Inrignng en den Werkkring
van de Bijbank en de Agentscha-p'pen der Nederlandsche Bank vastgesteld. Bij koninklijk besluit van 4 juni 1864 kwam de goedkeuring
af.94 In dezelfde vergadering werd besloten in welke plaatsen agentschappen zouden worden gevestigd: 's-Hertogenbosch, als eerste
vermeld, Arnhem, Dordrecht, Alkmaar, Middelburg, Utrecht,
Leeuwarden, Zwolle, Almelo, Groningen, Meppel en Maastricht.
De directie der Nederlandsche Bank getuigde in haar jaarverslag
over 1864 „hoe uiterst veel er aan gelegen was, èn voor het publiek
n

) A.F.L., Stukken betr. het agentschap van de Nederlandsche Bank te 's-Hertogenbosch 1864-1913, nr. 111.
,г
) Historisch Archief Ned. Bank, agentschap 's-Hertogenbosch, nr. 7, dossier
agent A. J. A. van Lanschot.
»») Nederlandsche Bonk 1864-1865 (Amsterdam 1865), blz. 6.
M
) Reglement voor de inrigting en den Werkkring van de Bijbank en de Agentschaffen der Nederlandsche Bank (Amsterdam 1864), blz. 1.
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èn voor de Bank zelve, dat het bestuur van Bijbank en Agentschappen aan goede handen werd toevertrouwd, en meende dus de grootste
zorg te moeten besteden aan de te doene benoemingen".e5 Er moest
een regeling worden gemaakt voor de relatie van de agentschappen
tot het hoofdkantoor, voor de inrichting van ieder agentschap en de
organisatorische aanpassing van het hoofdkantoor zelf.96 In november werden enkele agentschappen geopend. In december volgde er
nog een aantal en begin januari 1865 werden de resterende agentschappen en de Rotterdamse Bijbank geopend. In 56 andere plaatsen
werden geleidelijk correspondenten benoemd. Er werd in de regel
mee gewacht, totdat „de Agenten, onder wie de Correspondenten
ressorteren, meer ondervinding zouden hebben opgedaan".97
A. J. A. van Lanschot werd op 27 juli 1864 benoemd tot agent van
het agentschap in oprichting te 's-Hertogenbosch.9β Op 12 december
werd het agentschap geopend.99 A. C. van Lanschot werd benoemd
tot plaatsvervangend agent. A. J. A. van Lanschot droeg in mei 1865
J. C. A. Hezenmans voor als plaatsvervanger wegens de veelvuldige
afwezigheid van zijn vader. 100 Tegelijk met de aanvaarding van zijn
nieuwe ambt legde A. J. A. van Lanschot de prokuratie van de firma
F. van Lanschot neer. Zijn vader had alleen nog de steun van Godeiridus als prokuratiehouder. Hij wenste, dat de opengekomen plaats
werd ingenomen door zijn jongste zoon Henricus Ferdinand Maria.
Diens belangstelling ging echter niet uit naar de zakenwereld. Na
de voltooiing van zijn studie te Leiden in 1868 is hij desondanks op
het kantoor van de firma gekomen. Na de dood van zijn vader in
1874 verliet hij de firma. ш
De resultaten van de kassierderij der firma F. van Lanschot ont
trekken zich tijdens A. C. van Lanschot geheel aan ons oog, omdat
« ) Nederlandsche Bank 1864-1865, blz. 6.
ge
) Nederlandsche Bank, Verordeningen
voor de Agentschappen
(Amsterdam
1864).
" ) Nederlandsche Bank 1864-1865, blz. 7.
,e
) A.F.L., Stukken betr. het agentschap van de Nederlandsche Bank te 's-Hertogenhosch 1864-1913, nr. 111.
··) Historisch Archief Ned. Bank, dossier A. J. A. van Lanschot: 1-12-1864.
10l)
) t.a.p., dossier plaatsvervangend agent J. C. A. Hezenmans.
i«1) Doc.Zw., Portefeuille mr. H . F . M , van Lanschot 1842-1883.
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de boekhoudkundige administratie ontbreekt. Bovendien zijn slechts
flarden van de in deze tijd gevoerde korrespondentie teruggevonden,
die echter niet met de boekhouding in relatie te brengen zijn. Desondanks zijn toch enkele belangrijke opmerkingen te maken. De
firma behield tot in de jaren zeventig het karakter, dat F. A. A. van
Lanschot haar gegeven had: een kassiersfirma, die tevens handelszaken verrichtte. Voorts stond de firma Van Lanschot bekend als
een „solide en geaccrediteerd adres".102
De Nederlandsche Bank buiten beschouwing gelaten, bestond in
ons land rond het midden van de negentiende eeuw het kredietwezen uit een aantal bankiers en kassiers, van wie er diverse tevens
handelszaken bedreven. Verder waren er twee kassiersmaatschappijen, de Associatie Cassa en de Ontvang- en Betaalkas. Door de
ekonomische expansie was oprichting van nieuwe instellingen nodig
om aan de stijgende kredietbehoeften te voldoen.103 In 1853 werd te
Amsterdam opgericht de Credietvereeniging, „de oudste van de hier
te lande gevestigde credietinstellingen".104 Zij verleende haar diensten vooral aan kleinere handelaren en industriëlen.105 Beoogd werd
hen, die tot leden waren aangenomen, krediet te verlenen tot maximaal ƒ60.000,-, hetzij in blanco of tegen persoonlijke of zakelijke
waarborg.108 In 1861 ontstond te Rotterdam de Commandietkas. In
tegenstelling tot de oudere kassiers vergoedde zij rente voor haar
deposito's. De rotterdamse kassiers zagen zich weldra genoodzaakt
ook deposito-rente te vergoeden.107
Uit 1862 dateren bewaard gebleven gedeelten van tussen H. Oyens
en Zonen N.V. te Amsterdam en de firma F. van Lanschot gevoerde
korrespondentie. Het amsterdamse bedrijf stamde uit 1797, toen
Lourens Joukes en Hendrik Oyens als „Joukes en Oyens'" de makelaardij in effekten ging uitoefenen.108 In 1815 eindigde de samenwerking en zette H. Oyens de zaken onder eigen naam voort. Zijn
,m

)
"")
'")
m
)

H.A.F.V.L., Stukken betr. firma F. van Lanschot 1851-1874, nr. 32.
Brugmans, a.w., blz. 261.
Credietvereeniging te Amsterdam (Amsterdam 1910), blz. 3.
Brugmans, a.w., blz. 261.

,M

) Financieel Jaarboekje voor Fondsenhouders, Kapitalisten en den Geldhandel
in Nederland: 1874 (Amsterdam 1875), blz. 85.
io?) Brugmans, a.w., blz. 261.
«o") Honderd Vijftig Jaar H . Oijens/Zonen N.V. (Haarlem 1947), blz. 1.
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zoon. H. G. Oyens werd in 1825 firmant, waarna de firmanaam H.
Oyens en Zoon werd. De tweede zoon van H. Oyens, mr. G.H. de
Marez Oyens, werd in 1836 opgenomen in de firma en sindsdien
was er sprake van H. Oyens en Zonen.109 In 1932 werd de naamloze
vennootschap H. Oyens en Zonen N.V. opgericht.110 De korrespondentie tussen H. Oyens en Zonen en de firma F. van Lanschot lijkt
te passen in het streven van firmanten H. G. Oyens (1825-1872) en
mr. G.H. de Marez Oyens (1836-1883) relaties aan te gaan met
bankiers en kassiers in de provinciale centra.111
Voute en Co. werd door Oyens benaderd over een „solide en geaccrediteerd adres" te 's-Hertogenbosch en beval Van Lanschot aan.
Firmanten Oyens stelden vervolgens aan A. C. van Lanschot de
vraag of hij iemand kende, die bereid en geschikt was om de commissiehandel in effekten te 's-Hertogenbosch uit te oefenen en hiertoe met hen relatie wilde aangaan.112 Ten antwoord schreef A.C.
van Lanschot „ . . . de Eer Ue te melden, dat ik zelf gaarne met Uw
firma in relatie zoude komen, indien ik voorzag dit gelegenheid
(aanleiding) zoude geven om eenig zaken in effecten te doen, maar
deze handel is hier thans zóo geëxploiteerd door de Israeliten, dat
niemand hiertegen kan concurreren". m Omdat ook bij H. Oyens en
Zonen N.V. korrespondentie en verdere stukken over de kontakten
met Van Lanschot ontbreken, valt over het verdere verloop niets
mede te delen.
In 1861 werd de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein
en Co. opgericht. Enkele jaren eerder was tot stand gekomen de
Nederlandsch-Indische Escompte Maatschappij.114 Alle aandacht
richtte zich vervolgens op de gebeurtenissen in 1863, toen de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid te Amsterdam zich
presenteerde. Zij wilde oprichting van industriële, handels- en kre-

"·) a.w., blz. 4.
110
) A. M. de Jong, Geschiedenis van de Nederhndsche Bank, dl. III (Amsterdam
1967), blz. 672; Honderd Vijftig jaar Oijens, blz. 20.
ul
) Honderd Vijftig jaar Oijens, blz. 14 en 25.
"·) Bewuste korrespondentie anno 1862 is in bet historisch archief van H. Oijens
en Zonen N.V. niet teruggevonden.
I1S
) H.A.F.V.L., Stukken betr. firma F. van Lanschot 1851-1874, nr. 32.
"«) Ïinancieel Jaarboekje 1874, blz. 102.
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dietinstellingen financieren,115 doch was zon tien jaar later in liqui
datie. 1 1 β Vervolgens kwam tot stand de Nederlandsche Crediet- en
Deposito-Bank. Zij ontwikkelde weinig aktiviteiten en ging in 1872
over in de Banque de Paris et des Pays Bas. 117 Tenslotte werden de
Rotterdamsche Bank en de Internationale Crediet- en Handelsver
eniging „Rotterdam" opgericht.118 De nieuwe instellingen waren
„zo goed als in alles internationaal georiënteerd". De opkomst van
het moderne bankwezen in ons land dateert dan ook van 1863.119
De bestaande kassiers pasten zich aanvankelijk weinig of niet aan
bij de nieuwe toestanden. Zo wenste de Associatie Cassa zich aan
haar statuten te houden, de deposito's geheel in kasvorm aanwezig
te doen blijven en alleen met eigen kapitaal krediettransakties te verrichten. Toen echter de nieuw opgerichte banken werk van deposito's gingen maken en daarover rente vergoedden, kwamen de kassiers
onder druk te staan.120 Zoals gezegd heeft de rotterdamse Commandietkas de plaatselijke kassiers tot het betalen van depositorente
gedwongen.
Het volgende citaat uit een door A. C. van Lanschot ontvangen
brief mag typerend worden genoemd voor de traditionele ideeën
van de kassiers: „Een inrigting, die voor niet werkt (dat wil zeggen
zonder provisie te berekenen) en nog daarenboven rente vergoed, kan
hier in Amsterdam noch bijval, noch vertrouwen vinden!"121 De
brief geeft blijk van voorkeur voor de aloude gevestigde huizen boven
nieuwe firma's op het gebied der bankzaken. Hij dateert uit 1864,
toen in de amsterdamse kassierswereld belangrijke veranderingen
werden ingevoerd. De directie der Associatie Cassa bleef bij de
overtuiging, dat zij haar statuten, „onder welke zij eene uitbreiding
en bloei heeft bereikt welke tijdens de oprigting naauwelijks waren
te verwachten", diende te handhaven.122 Om echter „aan de behoefte
des tijds eene behulpzame hand te bieden" werd besloten tot oplls
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Brugmans, Я.ТР., blz. 263.
Financieel Jaarboekje 1874, blz. 83.
Brugmans, a.w., blz. 264.
Financieel Jaarboekje 1874, blz. 100; Brugmans, a.w., blz. 264.
M. G. Emeis jr., Honderdzestig jaar Kassierderij (Amsterdam 1966), blz. 43.
Emeis jr., a.w., blz. 4 4 .
H.A.F.V.L., Stukken betr. firma F. van Lanschot 1851-1874, nr. 3 2 .
Emeis jr., a.w., blz. 4 6 .
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richting van de Rente-Cassa om gelden in rekening te ontvangen van
de rekening-couranthouders bij de Associatie Cassa en hierover rente
te vergoeden.12S De Associatie Cassa hield de deposito's, waarover
geen rente werd vergoed, in kasvorm aanwezig en bleef met eigen
kapitaal werken. 124
In de lente van 1865 werd in Amsterdam gesticht de Kas-Vereeniging. De Associatie Cassa stelde zich zeer gereserveerd op tegenover
de nieuwe verschijning, van wie konkurrentie werd gevreesd.125 De
initiatiefnemers N. P. van den Berg, G. M. Boissevain en N. G.
Pierson verzekerden zich van de steun van kopstukken uit de amsterdamse handels- en rederijwereld, van wie er vijf samen met hen
de raad van commissarissen gingen vormen. Het beginkapitaal van
ƒ 1.000.000,- was snel bijeen. De op twee na grootste aandeelhouder
Di Gazar, Franken en Co. ging op in de Kas-Vereeniging. Als vierde
der aandeelhouders treffen wij H. Oyens en Zonen aan. De in totaal
24 oprichters, zakenlieden en renteniers, vertegenwoordigden behalve
zich zelf en hun firma's ook tientallen kapitaalkrachtige en vooraan
staande personen en instellingen, over geheel het land verspreid. De
meesten waren koopman, makelaar of commissionair in effekten.
Tot hen behoorde Van Lanschot in 's-Hertogenbosch.12β De KasVereeniging stelde zich ten doel het ontvangen in rekening-courant,
het betalen van assignatiën of kwitantiën, op de saldo's van betreffende rekeningen at te geven en voorts het verrichten van incassatiën,
zonder loon in rekening te brengen. Verder het ontvangen van gelden in deposito tegen vergoeding van rente, het disconteren van wissels en het geven van voorschotten op roerend onderpand.127 Ook
bij deze instelling was het mogelijk overtollig kasgeld rentegevend te
deponeren.12e
In 1861 was te Amsterdam de Nationale Hypotheekbank opgericht. Vele toonaangevende politici en zakenlieden behoorden tot
haar directeuren en commissarissen. Noord-Brabant was vertegen'")
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Financieel Jaarboekje 1874, bh. 99; Emeis jr., a.m., biz. 46 en 47.
Bragmans, a.w., blz. 265.
Emeis jr., a.w., blz. 48.
a.-w., blz. 49-53.
Financieel Jaarboekje 1874, blz. 90.
Brugmans, a.w., blz. 265.
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woordigd door fabrikant L. H. Rouppe van der Voort. De bank stelde
zich ten doel het verkrijgen en beleggen van kapitalen onder hypothecair verband. Tevens werd ernaar gestreefd het gebruik van
hypothecair krediet hier te lande uitbreiding te geven.129 In 1864
volgde Rotterdam met de Rotterdamsche Hypotheekbank in Nederland, die een uitgebreid landelijk net van agentschappen realiseerde. Als agent in Noord-Brabant trad op de firma Victor A. van
Rijckevorsel en Tilman te 's-Hertogenbosch. De bank leende gelden
onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, gelegen
binnen het koninkrijk der Nederlanden in Europa, tegen betaling
van annuïteiten: rente, administratiekosten en aflossing. Zij gaf
pandbrieven uit op naam of aan toonder tot een bedrag, dat gelijk
was aan dat van de aangegane hypothecaire verbintenissen, aflosbaar
à pari bij jaarlijkse uitloting en gedekt, zowel door alle hypotheken
samen als door het maatschappelijk kapitaal en reservefonds.1S0
Het voorbeeld van de hypotheekbanken vond navolging, ook bij
de firma Van Lanschot. Kort voor de voltooiing van dit manuscript
kon de hand worden gelegd op twee hypotheekakten. De geldleningen waren verstrekt door A. C. van Lanschot als „Koopman, handelende onder de firma F. van Lanschot". De eerste beliep de som van
ƒ5.000,- en was gedateerd augustus 1871.131 De tweede was van oktober 1873 en ƒ 3.000,- groot.1S2 De tijd heeft ontbroken deze akten
te toetsen aan de notariële archieven. Duidelijk is, dat de firma F.
van Lanschot nog tijdens het firmantschap van Augustinus Cornells
de deuren opende voor nieuwe aktiviteiten met behoud van de bestaande. A. C. van Lanschot kwam niet tot afstoting van de goederenhandel en hield de reorganisatie van de firma een kwart eeuw op,
alvorens de zaken van de firma werden geconcentreerd op de kassierderij en het bankbedrijf. De betrekkelijk hoge leeftijd waarop hij de
firma in 1851 overnam, de nieuwe mores in het bankwezen, het verlangen dat de goede naam van F. van Lanschot bewaard zou blijven,
"·) Financieel Jaarboekje 1874, bk. 92 en 93.
"») a.w., blz. 100 en 101.
i»·) Notaris V. F. J. J. van de Mortel te 's-Hertogenbosch: 3 augustus 1871 en
gedeponeerd in de Algemene Bewaarplaats te 's-Hertogenbosch met ab NotarisBewaarder D. W. van Niekerk.
IS2
) Notaris V. F. J. J. van de Mortel te 's-Hertogenbosch: 4 oktober 1873.
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mogen bij deze konstatering niet worden vergeten. Ook niet, dat uit
1872 dateert het oudst bewaard gebleven en gedrukte „Tarief van
Incassering van F. van Lanschot te 's Bosch".
A. C. van Lanschot liet in 1873 zijn testamentaire beschikkingen
noteren. Zijn vrouw verkreeg het vruchtgebruik van De Gulden
Ketel met geheel zijn aandeel in de volle eigendom van de inboedel,
uitgezonderd de koopmansgoederen. Voorts zijn aandeel in de volle
eigendom van Zegenwerp en alle landerijen te Sint Michielsgestel en
Boxtel. Hij sprak het verlangen uit, dat De Gulden Ketel bezit van
het geslacht Van Lanschot zou blijven en na het overlijden van zijn
vrouw zou worden toebedeeld aan degene, die de firma zou overnemen en het pand bewonen. In verband met de firma citeren wij de
uitspraak: „De handelszaken moeten op de oude firma blijven bestaan en het beheer alleen aan mijn zoon Godefridus en aan mijn
zoon Henricus, als deze mögt verlangen in de zaken te blijven". Hij
uitte de wens, dat Zegenwerp „in de familie blijve" en na overlijden
van zijn vrouw zou worden toebedeeld aan de oudste zoon Franciscus.1SS In de passages betreffende de „koopmansgoederen" en „de
oude firma" zien wij de handhaving van de kombinatie van goederen- en kassierszaken tot op het einde van de periode van A. C. van
Lanschot. Kenmerkend is, dat de firmant zich in de overgeleverde
stukken steeds als .koopman" bleef betitelen.1S4 Zijn voorliefde voor
De Gulden Ketel is duidelijk gebleken. Het generatielange verblijf
van zijn geslacht in dit pand sprak hem kennelijk aan en hij wenste,
dat de traditie na zijn overlijden werd voortgezet, zoals hij ook de
firma gekontinueerd wilde zien. De aandacht aan het stamhuis besteed, lijkt voort te komen uit de vrees, dat na zijn overlijden de band
tussen De Gulden Ketel en de Van Lanschots zou worden verbroken.
A. C. van Lanschot was realist genoeg om de mogelijkheid hiervan
te onderkennen, evenals het vermoede afscheid van de firma van zijn
jongste zoon Henricus.
In de jaren zeventig heeft Augustinus Comelis zich moeten verzoenen met een steeds zwakker wordende gezondheid. Zijn vrouw
liet in bewaard gebleven korrespondentie haar grote bezorgdheid
ш

) A.F.L., Stukken betr. echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1889, та. 124.
«") A.F.L., Stukken Ъеіг. A.C. van Lanschot 1810-1876, nr. 14.
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hierover blijken.1S5 Er zijn aanwijzingen, dat A. C. van Lanschot
kort voor zijn overlijden het dagelijkse beheer der firmazaken heeft
overgelaten aan zijn twee zoons. 13e Het ging gepaard met de oproep,
dat „eerlijkheid en goede trouw altoos in het oog gehouden
wordt". 137 Zijn door ademhalingsmoeilijkheden bezwaarde lichame
lijke conditie heeft wellicht op zijn levensloop invloed gehad. Men
herinnere zich hierbij zijn jongelingsjaren als garde d'honneur. Zijn
energie en vitaliteit konden zich als het ware niet „natuurlijk" ont
plooien, maar zij konden slechts met een zekere krampachtigheid tot
uiting komen. Hij zette zich schrap, was hard voor zich zelf en voor
zijn kinderen. In dit licht moet hun opvoeding worden gezien. 138
A. C. van Lanschot was niet het type van de vernieuwer, van de
schepper van een geheel nieuw beleid. Wel leek hij de man van
goede „invallen". De presentatie van zijn zoon A. J. A. van Lanschot
als kandidaat voor de post van agent der Nederlandsche Bank in
's-Hertogenbosch kan als zodanig worden aangemerkt. Ondanks het
verlangen naar expansie, dat in de kassierszaken en hypothecaire kre
dieten zich zeker heeft laten gelden, valt bij А. C. van Lanschot
een zeker heimwee naar het verleden waar te nemen. Het blijkt uit
zijn sentimenten jegens De Gulden Ketel en de goederenhandel van
de firma. Een romantische trek blijkt ook uit zijn aandacht voor de
genealogie van het geslacht.1S9 De twee oudste zoons met de histori
sche belangstelling die hen eigen was, waren in dit opzicht het even
beeld van hun vader. u o
Nadat A.C. van Lanschot in 1874 was overleden, nam G.L.H.
141
van Lanschot de leiding van de firma op zich.
Gedurende de
eerste jaren van zijn huwelijk met Maria L. A. van Baerle woonde
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) A.F.L., Stukken betr. mevrouw A. J. A. van Lanschot-Fuchs 1874, nr. 2 1 .
) A.F.L., Stukken Ъеіг. nalatenschap F. A. A. van Lanschot 1792-1852, nr. 120.
lS7
) A.F.L., Stukken betr. echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1889, nr. 124.
,M
) Doc.Zw., Portefeuille mr. F. J. van Lanschot 1875-1948.
" · ) Doc.Zw., Stukken betr. genealogische onderzoekingen geslacht Van Lanschot
1800-1968.
,40
) A.F.L., Genealogische aantekeningen over de periode 1585-1902 inzake
geslacht Van Lanschot door mr. F. A. J. van Lanschot, nr. 23; Genealogische
aantekeningen betr. geslacht Van Lanschot door onder meer mr. W . M. van
Lanschot 1895-1965, nr. 235; Stukken betr. gebroeders mr. F. A. J., A. J. A. en
G. L. H . van Lanschot 1834-1886, nr. 180.
·«) Doc.Zw., Portefeuille A . C . van Lanschot 1794-1874.
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G.L.H, van Lanschot in de Waterstraat.142 Op 6 augustus 1870
kocht hij het pand De Roos aan de Hoge Steenweg nummer 29, dat
hem en zijn gezin tot woonhuis ging dienen. Het huis De Roos wordt
reeds in de zestiende eeuw als logement vermeld.U3 Hij handhaafde
na 1874 De Roos als woonhuis.144 De Gulden Ketel werd niet betrokken door het gezin Van Lanschot-Van Baerle, maar bleef voorlopig wel het centrum der tirma-aktiviteiten. Voorlopig, want G.L.H.
van Lanschot heeft een eind gemaakt aan het langdurig verblijf
der firmanten en de firma F. van Lanschot in de panden aan de
Markt. In maart 1879 kocht hij De Zijde Spek in de Hoge Steenweg
naast De Roos145 en bracht in augustus 1880 het kantoor der firma
naar De Zijde Spek over.14e Voordien was in dit pand het postkantoor gevestigd.147
Het begin van de jaren tachtig werd het slotbedrijf van de goederenhandel. De Goederenrekening over 1875 bedroeg ƒ 24.555,35^2·
Daarna liep de rekening steeds meer terug en kwam in de balans over
1881 voor het laatst voor met het bedrag van ƒ 408,95И· 1 4 β Dank zij
de sinds 1875 bewaard gebleven balansboeken der firma kon tenmin
ste dit feit worden vastgesteld. Wel moet worden opgemerkt, dat de
bijbehorende boekhouding ontbreekt.
De invloed van de in de jaren vijftig en zestig opgerichte banken
op het ekonomisch leven van ons land bleef tot het einde van de
negentiende eeuw gering. Het ontbrak aan een breed vertakte clien
tèle en de konnekties met het beleggend publiek waren nog gering. 149 Beschikbare gelden werden bij voorkeur in binnen- en

"*) A.F.L., Stukken betr. G . A . W , van Lanschot 1886-1935, nr. 243.
14a
) A. F. O. van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen, dl. ΙΠ
(VHertogenbosch 1910), blz. 581.
14<
) A.F.L., Stukken betr. het huis De Gulden Ketel te 's-Hertogenbosch 18411875, nr. 81.
,45
) Notaris mr. H . C . F . Rits te 's-Hertogenbosch: 14-3-1901 en gedeponeerd in de
Algemene Bewaarplaats te 's-Hertogenbosch.
"•) Provincmle Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, (28-8-1880).
l
") Van Sasse van IJsselt, a.w., III, blz. 576.
"Ό H.A.F.V.L., Balansboek 1875-1885, nr. 135 (195), f. 19 en 149.
" · ) Brugmans, a.w., blz. 264 en 265.
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buitenlandse obligaties van overheidslichamen belegd. Partikulier
kapitaal werd buiten de risicodragende sfeer gehouden.150 Ook de
met de nieuwe ontwikkeling meegegane kassiers werden gekonfronteerd met deze mentaliteit. De Kas-Vereeniging bijvoorbeeld trok
aanmerkelijk minder sommen tot zich in de vorm van saldi dan in
de vorm van deposito's. Men had dit niet verwacht.151 Vooral de totalen van de depositorekeningen bleven jarenlang beneden de verwachtingen, die tijdens de oprichting in 1865 waren gekoesterd.
Troostend werd in het jaarverslag over 1878 gezegd: „Vergeten wij
evenwel niet, dat in die tusschentijd de gelegenheden ter plaatsing
van gelden à deposito zeer vermeerderd zijn en dat verandering van
gewoonten allerminst in deze zaken snel in haar werk gaat".152
Diverse keren werd door de Kas-Vereeniging gesignaleerd, dat in
ons land te weinig gebruik werd gemaakt van de kassierderij. Met
name kleinhandel en partikulieren werden hierbij genoemd en in
1887 werd gesteld: „Wijziging van bestaande gewoonten laat zich
evenwel niet dwingen". En drie jaar later: „De macht der traditie
is in deze de grootste hinderpaal; het zijn vooral de -рагіісиііетеп
eenerzijds, en anderzijds de winkeliers, die veel te weinig gebruik
maken van de kassiers".153 De gang van zaken werd opgemerkt door
de kamer van koophandel en fabrieken te 's-Hertogenbosch. Zij stelde
in het verslag over 1868, dat „de handel in koloniale artikelen en
andere voorwerpen van het winkeldebiet in deze provincie slechts bij
uitzondering gebruik maakt van wissels en de betaling mitsdien in
154
den regel door remise in spetie geschiedt".
Tot aan de eeuwwisseling bleven de in de vorm van deposito's en
rekening-courantsaldi aan banken en kassiers toevertrouwde gelden
gering van omvang. In de industriële wereld waren de middelgrote
tamilievennootschap en de kleine vennootschap overheersend. Vrijgekomen gelden werden niet aan banken en kassiers ter beschikking
gesteld, maar tot uitbreiding van het effektenbezit aangewend. In
1889 verschenen industriële aandelen voor het eerst op de beurs.
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Circa 1895 verkregen de industriële emissies enige omvang. 155 Dit
alles behoeft niet in te houden, dat behoefte aan en de vraag naar
krediet bij de industriële wereld van vóór 1900 gering zouden zijn
geweest. 15e Wat Noord-Brabant betreft is opgemerkt, dat „ook verschillende noordbrabantse bedrijven moeilijkheden hadden inzake
kapitaalvorming, dat dus de aanpassing van de noordbrabantse industrie aan de modern-kapitalistische vormen, in menig geval een vlot
verloop miste". ш
Aan ons ter inzage gegeven korresponden tie maakte het mogelijk
Verberne's veronderstelling te ondersteunen. Het betreft korrespondentie, die in 1885 en 1886 tussen J. A. Raymakers en Co. te Hel
mond en de firma F. van Lanschot is gevoerd. G. L. H . van Lanschot
sprak er in januari 1885 zijn voldoening over uit, dat de direktie van
J. A. Raymakers en Co. „onder Uwe nieuwe firma besloten zijt, onze
langdurige bestaande relatien 1 5 8 voort te zetten en hoop ik, dat zulks
dan aanleiding zal geven tot eene levendige correspondentie". 1 Б в
De balans der firma F. van Lanschot over 1885 toonde onder de reke
ning diverse debiteuren de post van ƒ 15.690,52 ten name van J. A.
Raymakers en C o . 1 β 0 Per ultimo juni 1886 was de post opgelopen
tot ƒ20.546,24. Godefridus van Lanschot zag hierin aanleiding om
op 31 juli aan de helmondse direktie te schrijven: „Mag ik van U e
vernemen hoe ver U met het voorschot denkt te gaan en of het lang
op deze hoogte zal blijven". 1 β 1 Het antwoord uit Helmond is niet
bewaard gebleven, maar laat zich afleiden uit de volgende passage
in een brief, die in augustus door de bossche firmant naar Helmond
werd verzonden. Van Lanschot ontvouwde het beleid van de firma
F. van Lanschot: „In antwoord op U w geëerde van gister heb ik de
eer Ue te melden, dat, hoe gaame ik U tijdelijk voorschot geef, het
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nr. 33.
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mij niet convenieert dit voor langen tijd te doen. Aangezien ik geene
deposito's van anderen neem, werk ik met een betrekkelijk vast Kapitaal en past het mij niet om een bedrag als door U gevraagd, tot
voorschot aan mijne zaken te onttrekken".162
Beijverden kollega's zich in het aantrekken van deposito's om de
rekening Toevertrouwd Kapitaal te verhogen, zo niet G.L.H, van
Lanschot. Hij verkoos te werken met kapitaal, dat door hemzelf en
eventueel andere leden van zijn geslacht in de firma werd ingebracht. De stabiliteit van eigen inleg verkoos hij boven de fluktuaties
der deposito's. G. L. H. van Lanschot was zich bewust van de beperkingen die hierdoor de firma-aktiviteiten werden opgelegd. Met
name gold dit voor de debiteurenrekening en voor het verlenen van
voorschotten op langere termijn. De beperktheid in het stimuleren
van de naar voorschotten vragende brabantse industrie is duidelijk.
Wel kortlopende voorschotten om de liquiditeitspositie van de industrie te ondersteunen. Geen langlopende voorschotten, die in het
expansieve industriële leven veel meer nodig waren. J. A. Raymakers
en Co. trok de konklusie uit Van Lanschot's schrijven. Ultimo december 1886 bedroeg het voorschot nog slechts ƒ 4.253,44. ies Vervolgens werd de relatie onbeduidend: ultimo december 1889 bijvoorbeeld de post van ƒ 556,11И· l e 4
G. L. H. van Lanschot heeft de kapitaalrekening van de firma als
„betrekkelijk vast" betiteld. In 1875 en 1876 bedroeg de rekening
ƒ 168.946,91И· Op naam van zijn bejaarde oom Godefridus stond
ƒ 75.000,- en het restant stond op naam van de Erven A. C. van
1 5
Lanschot, tot wie G.L.H, van Lanschot behoorde. * In 1877 vond
kapitaaluitbreiding plaats tot ƒ 200.000,-.1ββ Het aandeel van Gode
fridus van Lanschot bedroeg ƒ75.000,- en firmant Godefridus nam
met ƒ 25.000,- deel. 1β7 Vervolgens verminderde de deelname van
eerstgenoemde tot ƒ45.000,- en steeg die van laatstgenoemde tot
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ƒ 55.000,-.1β8 Na het overlijden in september 1886 van Godefridus, 1ββ bleef de kapitaalrekening op gelijke hoogte. De weduwe Van
Lanschot-Oomen en haar zoon namen beiden voor ƒ 100.000,deel. 17D In 1890 kwam hierin verandering. Door zijn aandeel in de
nalatenschappen van de ooms Godefridus en Henricus Johannes, van
tante Theodora en van zijn moeder, die in april 1889 stierf,171 werd
G. L. H. van Lanschot een welvarend man. 1 7 2 Hij verhoogde in 1890
het kapitaal van de firma tot ƒ300.000,- en hij was de enige deel
nemer. 1 7 S
In een periode van 25 jaar werd het kapitaal der firma Van Lan
schot bijna verdubbeld. Ook het toevertrouwd kapitaal, met name de
tekening diverse crediteuren, nam in de periode van 1875 tot 1900
aanzienlijlc toe. Van 1875 tot 1879 toonde de rekening zich betrekke
lijk stationair. In de jaren tachtig werd een verdubbeling bereikt,
waarna tot 1901 blijkens onderstaande tabel de toevertrouwde gelden
aan flinke schommelingen onderhevig waren. 174
Tabel ητ. XVÍI.
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

Diverse crediteuren firma F. ven Lanschot

/342.931,21
- 426.937>48И
- 361.049,93И
- 312.586,05И
- 468.232,38И
- 637.263,98^
- 644.739,06И
- 702.433,56^
- 784.131,66И
- 696.330,79И
- 670.938,60^
- 562.548,42И
- 731.797,15И

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1875-1900

ƒ

522.116,04И

-

835.739,00^
633.237,1 VA
694.970,58И
747.775,46

-

733.737,03И
953.742,37

- 1.083.159,94И
- 1.046.297,66^
- 690.966,98И
- 506.819,63И
- 610.711,72
- 726.001,89И

»») t.a.p., f. 181 en 261.
1β
*) A.F.L., Bij Theodora van Lanschot ingekomen condoleancebrieven naar aan
leiding van overlijden van Godefridus van Lanschot 1886, nr. 104 A; Stukken
betr. giften door Godefridus van Lanschot 1886-1887, nr. 109 A.
" · ) H.A.F.V.L., Balansboek 1886-1892, nr. 136 (196), f. 14, 28, 43 en 59.
171
) A.F.L., Stukken betr. echtpaar Van Lanschot-Oomen 1808-1889, nr. 124.
m
) Doc.Zw., Portefeuille G. L. H. van Lanschot 1835-1907.
"») H.A.F.v.L, Balansboek 1886-1892, nr. 136 (196), f. 75.
»*) H.A.F.V.L., Balansboeken periode 1875-1900, nr. 135 (195), 136 (196) en
137 (197).
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De toename van kapitaal en toevertrouwd kapitaal maakte een
verruiming van het werkterrein van de firma mogelijk. Merkbaar is
dit in de rekening diverse debiteuren, waarin de uitgezette gelden
werden genoteerd. Bij de in de volgende tabel opgenomen gegevens
moesten wij denken aan de opmerking van G. L. H. van Lanschot
tegenover J. A. Raymakers en Co., dat hij er niet aan dacht gelden op
lange termijn uit te zetten.17S De lluktuaties in het totaal van uitgezette gelden wijst op voorkeur voor kordopende voorschotten met
uitsluiting van langlopende handels- en industriële kredieten.17β
Tabel nr. Х Ш.
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

Diverse debiteuren firma F. van Lanschot 1875-1900

ƒ 342.943,85^
- 350.365,86И
- 328.931,48И
- 316.493,87И
- 392.492,45 И
- 501.741,83
- 665.043,05И
- 644.338,07^
- 676.160,86
- 616.211,43
- 615.642,79
- 471.052,26
- 664.777,06

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

ƒ
-

504.597,03
717.988,61
687.463,30
971.727,25^
974.670,83
847.681,17
1.077.042,94И
1.043.406,42
1.138.049,27И
890.987,90
757.376,80И
848.807,25
1.108.249,58И

Vermeld moet worden, dat de rekening niet is samengesteld
enkele grote, maar uit vele kleinere posten. G. L. H. van Lanschot
verkoos behalve snelle restitutie van uitgezette gelden tevens sprei
ding om het risico zo veel mogelijk te verkleinen.
Het is niet de bedoeling gedetailleerd in te gaan op partikulieren
en bedrijven, die rondom de eeuwwisseling van de diensten van de
firma F. van Lanschot gebruik hebben gemaakt. Enkele namen van
de rekening diverse debiteuren in het laatste kwart van de negentien
de en het begin van onze eeuw worden vermeld. Met J. van de
Griendt bestond een jarenlange zakelijke relatie. Hij maakte geruime
tijd deel uit van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, had zitting
"·) H.A.F.V.L., Stukken betr. fiimanten en fuma F. van Lanschot 1874-1890,
ni. 33.
" · ) H.A.F.V.L., Balansboeken periode 1875-1900, nr. 135 (195), 136 (196) en
137 (197).

297

in de provinciale staten van Noord-Brabant en in het bestuur van de
kamer van koophandel en fabrieken te 's-Hertogenbosch.177 Van
1857 tot 1883 was hij voorzitter van de kamer. Tijdens zijn voorzitterschap had G. L. H. van Lanschot enige tijd zitting.178 Van de
Griendt nam het initiatief tot ontginningen in de Peel, die onder zijn
leiding werden uitgevoerd. Opgericht werd bij akte van 18 januari
1858 de Maatschappij tot Ontginning en Verveening der Peel, genaamd Helena-Veen. Onder de oprichters waren A. C. van Lanschot
en zijn drie oudste zoons. In het maatschappelijk kapitaal nam A. C.
van Lanschot deel voor acht aandelen. Mr. F. A. J. voor vier aandelen. A.J.A. en G.L.H, van Lanschot waren ieder met twee aandelen vertegenwoordigd. Als direkteur van het bestuur trad J. van
de Griendt op. Verder waren er zes commissarissen, onder wie A. C.
van Lanschot en vier leden, onder wie mr. F. A. J. van Lanschot.179
De maatschappij Helena-Veen maakte gebruik van de diensten
van de firma F. van Lanschot. J. van de Griendt deed dit ook in verband met andere projekten. In 1865 richtte hij een koffiesiroopbranderij op, die in 1867 50.000 pond koffiesiroop produceerde.180
In 1869 nam hij een ijzerdraadtrekkerij en spijkerfabriek in gebruik.
De bedrijven werden in één gebouw ondergebracht. Een stoommachine van 16 PK leverde de beweegkracht. m Van de Griendt specialiseerde zich verder in het galvaniseren van ijzerdraad voor de telegrafie. De hoge ijzerprijzen na de frans-duitse oorlog hebben in het
verdere verloop van de jaren zeventig tot liquidatie geleid van de
ijzerdraadfabriek.182 Sinds 1877 heeft J. van de Griendt de kunstboterfabrikage ter hand genomen tot zijn overlijden in 1884.183
Een meer dan zuiver zakelijke relatie valt waar te nemen tussen
firmanten Van Lanschot en het geslacht Jürgens in Oss. Op 2 oktober 1895 trad G. A. W. van Lanschot, zoon van firmant G. L. H. van
Lanschot, in het huwelijk met Josina Henriette Antonia Jürgens.
Zij was de dochter van Johannes Arnoldus Jürgens en Josina Jan1 7

' )
)
"·)
1β0
)
к»)
1βΐ
)
1M
)
17β

V a n d e n E e r e n b e e m t e n Pirenne, a.-w., biz. 5 1 .
a.w., biz. 32.
A.F.L., S t u k k e n betr. A . C . van Lanschot 1815-1863, n r . 14 A.
V a n d e n E e r e n b e e m t e n P i r e n n e , a.w., biz. 90.
a.w., biz. 50 e n 5 1 .
e.w., biz. 52.
a.-w., biz. 164 m e t noot 89.
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sen.184 Antoon en Johan Jürgens, boteropkopers in Oss, hadden in de
jaren zeventig een stoomboterfabriek opgericht. De fabrikage van
kunstboter werd ter hand genomen, toen te Parijs in 1869 van
Mèges-Mouriés het patent op de uitvinding van margarine was gekocht. In 1876 bood de fabriek van Antoon Jürgens werkgelegenheid
aan 60 personen, die van Johan Jürgens aan 25 personen en die van
Simon van den Bergh aan 35 personen.1β5 De toename zette zich
voort. In 1880 bestond het personeel uit respectievelijk 160, 70 en
130 werknemers. In 1914 had de N.V. Jürgens Margarinelabriek
573 mannen, 3 vrouwen en 100 jongens in dienst.18e
In onderstaande tabel worden enkele noord-brabantse relaties van
de firma F. van Lanschot in alfabetische volgorde vermeld.
Tahel nr. XIX.

Relaties F. van Lanschot

1875-1900

Naam

Soort

Plaats

Baekers en Raymakers
ƒ. en S. van den Bergh
H. Bogaerts
P. de Gruyter
Firma H. Hartog
M. Hirdes en Zonen
Gebroeders Houtman
Nederveen en Co.
A. Smits
Zwanenberg en Co.

Tentlinnenweverij
Margarinefabriek
Drukkerij
Levensmiddelenfabriek
Exportslachterij
Passementfabriek
Sigarenfabriek
Passementfabriek
Bierbrouwerij
Exportslachterij

Eindhoven
Oss «e
1 и
's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch lm
Oss"»
's-Hertogenbosch m
's-Hertogenbosch1M
's-Hertogenbosch1M
's-Hertogenbosch 1 "
Oss » ·

1β7

ι»*) A.F.L., Stukken betr. G . A . W , van Lanschot 1895-1933, nr. 241; Stukken
betr. G . A . W , van Lanschot 1886-1935, nr. 243; Annonces betr. geboorte,
huwelijk, overlijden en karrière leden geslacht Van Lanschot 1850-1907, nr. 77.
In verband met het geslacht Jürgens: E. M. A. H. Delhougne, Genealogieën, dl.
II (Nijmegen 1958), Genealogie JuTgens-Nieuwenhagen, blz. 54-90.
iss) y a n Velthoven, Noord-Brabant: groei en welvaart, blz. 49.
1Ы
) a.w., blz. 50.
"") a.w., blz. 77.
1ββ
) a.w., blz. 50 en 51; Van den Eerenbeemt en Pirenne, a.w., blz. 148.
le
») a.w., blz. 66-69 en 74.
1M
) a.w., blz. 88; Van Velthoven, Noord-Brabant: groei en welvaart, blz. 35.
1OT
) a.w., blz. 50.
, и
) a.w.,b\z. 3 6 e n 101.
les
) a.w., blz. 36; Van den Eerenbeemt en Pirenne, a.w., blz. 155.
··*) Van Velthoven, Noord-Brabant: groei en welvaart, blz. 35; Van den Eeren
beemt en Pirenne, a.w., blz. 92 e.v. en blz. 163-168.
»") a.w., blz. 80 en 81.
"^) Van Velthoven, Noord-Brabant: groei en welvaart, blz. 50 en 114.
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In aansluiting op de bespreking van de rekening kapitaal, credi
teuren en debiteuren volgt een vergelijking tussen de twee laatste
rekeningen.
Tabel nr. XX.

Debiteuren en crediteuren firma F. van Lanschot

Jaai

Debiteuren

Crediteuren

Jaar

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

ƒ
-

ƒ
-

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

342.943,350.365,328.931,316.493,392.492,501.741,665.043,644.338,676.160,616.211,615.642,471.052,664.777,-

342.931,426.937,361.049,312.586,468.232,637.263,644.739,702.433,784.131,696.330,670.938,562.548,731.797,-

Debiteuren
ƒ
-

504.597,717.988,687.463,971.727,974.670,847.681,1.077.042,1.043.406,1.138.049,890.987,757.376,848.807,1.108.249,-

1875-19001ί7
Credi teuren
ƒ 522.116,- 835.739,- 633.237,- 694.970,- 747.775,- 733.737,- 953.742,- 1.083.159,- 1.046.297,- 690.966-,
- 506.819,- 610.711,- 726.001,-

Twee perioden laten zich onderscheiden. Als eerste de periode
1875 tot 1890 en als tweede die van de jaren negentig. Met uitzonde
ring van 1875, 1878 en 1881 overtroffen tot 1890 de totalen der toe
vertrouwde gelden die van de uitgezette gelden. Omdat sinds 1890
dit alleen in 1895 het geval was, kan sinds 1890 van een omgekeerd
beeld worden gesproken. De totalen van beide rekeningen hielden
elkaar in de eerste periode tevens aanmerkelijk meer in evenwicht
dan na 1890. Vergelijking tussen de beginjaren van het firmantschap
van G. L. H. van Lanschot en de jaren 1897-1900 toont dit duidelijk
aan. Het beleid van G. L. H. van Lanschot leek in ieder geval tot
1890 erop gericht enerzijds de snel opvraagbare toevertrouwde gelden
zo veel mogelijk in evenwicht te doen zijn met de uitstaande gelden
en anderzijds de toevertrouwde gelden op korte termijn en gespreid
uit te zetten. De mate van aktiviteit op de debiteurenrekening was
gebonden aan de grootte van de kapitaalrekening, de toevertrouwde
'»'Э Om de overzichtelijkheid in deze tabel te vergroten, zijn de centen-totalen
weggelaten. H.A.F.v.L., Balansboeken periode 1875-1900, nr. 135 (195), 136
(196) en 137 (197).
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gelden en de liquide middelen onder wissel- en kassarekening. Het
was aan het bankierschap van G. L. H. van Lanschot op ieder moment de begrenzing van de aktiviteit af te bakenen.
Een marginale situatie bestond, toen de kredietaanvrage van J. A.
Raymakers en Co. werd ontvangen. Hieraan was van 1879 tot 1883
stijging op de crediteurenrekening voorafgegaan, daarna was er teruggang in 1884 en 1885.1Be Juist in de periode waarin de toevertrouwde
gelden in versterkte mate werden opgevraagd, kwam het helmondse
bedrijf met het verzoek op de proppen. In het algemeen huiverig
voor langere uitzetting van gelden, achtte G. L. H. van Lanschot in
augustus 1886 de werkruimte ontoereikend om aan dit verzoek te
voldoen. Hij wees zijn cliënt op de mogelijkheid in Amsterdam hypothecair krediet te verkrijgen.199 De gang van zaken bij J. A. Raymakers en Co. kan geen aanleiding geweest zijn voor de negatieve
reaktie. Het bedrijf ontplooide zich voorspoedig. In 1900 werkten
er 185 personen in de bontweverij.200 De vraag dringt zich op waarom Van Lanschot niet tot vergroting van het toevertrouwde kapitaal
geraakte, door middel van een depositorekening. In de briefwisseling
met J. A. Raymakers en Co. komt de passage voor . . . „aangezien ik
geene deposito's neem...". 201 Hierbij werd in het midden gelaten
of Van Lanschot bewust geen deposito's nam of deze niet kon nemen.
Gezien de landelijke ontwikkeling in dit opzicht lijkt het niet gewaagd om aan het laatste te denken.
In 1890 wordt een wijziging van beleid merkbaar. De belangrijke
faktor was de kapitaalsvermeerdering van ƒ 200.000,- tot ƒ 300.000,-.
Bovendien werd een promessenrekening open gesteld.202 In 1891
bedroeg deze rekening ƒ 140.000,-,20S in 1900 ƒ92.800,-.204 Hierdoor werd meer armslag verkregen voor het uitlenen van gelden.
Een soepeler instelling ten opzichte van de voordien gehanteerde po"») H.A.F.V.L., Balansboek 1875-1885, nr. 135 (195).
) H.A.F.V.L., Stukken betr. finnanten en firma F. van Lanschot 1874-1890,
nr. 33.
1<w
) Van Velthoven, NooTcIrBrabant: groei en welvaart, blz. 31.
«o») H.A.F.V.L., Stukken betr. finnanten en firma F. van Lanschot 1874-1890,
nr. 33.
*») H.A.F.V.L., Balansboek 1886-1892, nr. 136 (196), f. 75.
и«) ta.p., f. 92.
M1
) H.A.F.V.L., Balansboek 1893-1900, nr. 137 (197), f. 247.
1И
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litiek van evenwicht is te konstateren sinds 1890. Dit zo genoemde
soepeler bankierschap blijkt ook uit de hoeveelheid aangehouden
snel liquide te maken middelen. Tot de liquide middelen worden
gerekend de wisselrekening, de vreemde wisselrekening en de kassalekening. Zij maakten in het begin van het firmantschap van G. L.
H. van Lanschot procentueel een aanzienlijk groter deel uit van het
balanstotaal dan rond de eeuwwisseling het geval is geweest. In de
beginperiode bestond wellicht angst voor vorderingen van de kant
van de crediteuren. G. L. H. van Lanschot opereerde voor het eerst
geheel alleen en deed dit zeer behoedzaam.
1875 ultimo december:

1900 ultimo december:

Balanstotaal

ƒ 534.726,92^

Balanstotaal

ƒ 1.244.703,48И

Liquide middelen

- 122.049,15 ™

Liquide middelen

-

122.447,18

ω

·

Vergeleken met het ietwat stugge en stroeve karakter van broer
Franciscus207 en de aristokratie van Augustinus,20β werd het op
treden van G. L. H. van Lanschot gekenmerkt door opgewekte be
minnelijkheid. Vriendelijk, voorkomend en gastvrij leidde Godefridus
een zeer gelijkmatig leven, bemoeide zich uitsluitend met firma
zaken en hield zich buiten het politieke strijdtoneel.209 Hij wist
mede door zijn intelligentie en goede opmerkingsgave de juiste hou
ding te vinden ten opzichte van problemen en tevens nieuwe wegen
in te slaan. De afstoting van de goederenhandel, de verandering van
bedrijfsstruktuur sinds 1875 en de verhuizing naar de Hoge Steen
weg tonen dit aan.
Zijn liefhebberijen tonen een zekere artistieke gevoeligheid. Hier
zal sprake zijn van beïnvloeding door zijn moeder Maria Helena.210
Hij verzamelde een kollektie van circa tweehonderd schilderijen van
oude meesters. Zijn vrouw bracht een prachtige en van goede smaak
getuigende kollektie antiek porcelein, klokken en antieke zilveren
*>«) H.A.F.V.L., Balansboek 1875-1885, nr. 135 (195), f. 19.
*»·) H.A.F.V.L., Balansboek 1893-1900, nr. 137 (197), f. 246 en 247.
*<") Doc.Zw., Portefeuille mr. F. A. J. van Lanschot 1833-1903.
г 9
° ) Doc.Zw., Portefeuille A. J. A. van Lanschot 1834-1919.
s e
» ) Doc.Zw., Portefeuille G. L. H. van Lanschot 1835-1907.
яо
) Doc.Zw., Portefeuille A . C . van Lanschot 1794-1874.
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theeserviezen bijeen. " ' Na het overlijden van zijn broer mr. H. F. M.
van Lanschot werd hij in diens plaats op 19 april 1884 gekozen tot
commissaris van de sinds 1881 bestaande Bossche Bouw Maatschappij. Tot aan zijn dood in 1907 vervulde G.L.H, van Lanschot deze
funktie.212 Uit zijn huwelijk kwamen vier zoons voort en twee dochters.213 Karel werd op 4 oktober 1895 en Godefridus Augustinus
Wilhelmus werd op 15 juni 1896 als prokuratiehouder aan de firma
F. van Lanschot verbonden.2U
In maart 1901 kwam een aanzienlijke uitbreiding van het eigen
kapitaal der firma tot stand. De wenselijkheid hiervan had zich tijdens de jaren negentig steeds nadrukkelijker doen gevoelen. Met ingang van 1 januari 1901 gingen G. L. H. van Lanschot, zijn vrouw
M. L. A. van Lanschot-Van Baerle en hun zoons G. A. W. en Karel
een commanditaire vennootschap aan onder de firma F. van Lanschot met als doel de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf
en de handel in effekten. G. L. H. van Lanschot en zijn zoons werden aangewezen als beherende vennoten. Zijn vrouw, respectievelijk
hun moeder trad op als commanditaire vennote. In kontanten en
effekten werden de tot uitoefening der zaken benodigde fondsen als
volgt bijeengebracht: door G.L.H, van Lanschot ƒ270.000,- door
zijn vrouw ƒ 100.000,-, door G. A. W. en Karel ieder ƒ 50.000,-. Door
de oudste beherende vennoot werden ingebracht zijn twee in eigendom bezittende panden aan de Hoge Steenweg en geschat op
ƒ 30.000,-.215 Hiermede werd het totaal van ƒ 500.000,- bereikt. Een
aanzienlijke uitbreiding van het kapitaal was verkregen.
Het gebeurde in de periode, waarin sinds 1895 pas opgerichte
banken, als bijvoorbeeld de Incasso-Bank (1891), de bestaande bankinstellingen tot een liberaler beleid ten opzichte van de kredietvragende relaties aanzetten. De banken trokken steeds meer gelden van
derden aan. Bij de vijf grootste banken was over de periode 1900 tot
1913 een verdubbeling van het kapitaal en een verdrievoudiging van
*") Doc.Zw., Portefeuille G.L.H, van Lanschot 1835-1907.
M
*) A.F.L., StuWcen betr. Bouwmaatschappij „De Stationsweg" 1896-1920, nr. 11.
ия
) F. de Josselin de Jong, Genealogie Van Lanschot ('s-Gravenhage 1943), blz. 8.
n
*) H.A.F.V.L., Handtelceningenkaarten firma F. van Lanschot 1859-1954, nr. 40.
" 5 ) Notaris mr. H.C.F. Rits te 's-Hertogenbosch: 14-3-1901, nr. 46 en gedepo
neerd in de Algemene Bewaarplaats te 's-Hertogenbosch.
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het toevertrouwde kapitaal te konstateren.ϊ1β Sinds de eeuwwisseling
verwierven de banken invloed op de grootbedrijven, in wier leiding
bankiers werden opgenomen.217 Bij de firma F. van Lanschot was in
1901 de aanzet tot een geheel analoge ontwikkeling te konstateren.
De firma F. van Lanschot was klaar voor de twintigste eeuw.

m

) Brugmans, a.w., blz. 394.

" ' ) O.W., blz. 396.

304

SUMMARY *

Comelis van Lanschot was born in Loon op Zand in 1711, and
brings a branch of the Roman Catholic house Van Lanschot to
's-Hertogenbosch when he establishes the private firm Van Lanschot,
whose partners will develop from grocers and wholesale dealers into
bankers. Going back into history, Zundert is the oldest traceable
birthplace of the family Van Lanschot. Members of this family, originating from Zundert, will first setde in Rijsbergen and Loon op
Zand, and then in 's-Hertogenbosch, in which town they will try
their fortune as merchants. C. van Lanschot starts in 's-Hertogenbosch a retail- and wholesale trade in colonial commodities. He buys
„De Gulden Ketel" with adjacent buildings called „De Hemel" and
„Het Wit Lam". Several generations of Van Lanschot will live in
„De Gulden Ketel" and will manage their transactions there until
1880.
Neither Cornelis nor his son Godefridus, being Roman Catholics,
are allowed to participate in the government of the city or the region.
A field open to them is that of relief for the poor, but they could
satisfy the need to assert influence in the financial and economical
Held. Bearing this characteristic in mind their strive for wealth and
for continuous expansion of their interests in real estate may be better
understood. Godefridus will not give new expansion to the firm. His
son inherits the firm unchanged. The way he manages the firm did
not vary essentially from his father's; there is mainly consolidation
and extension of existing activities. He gives the impression of being
a strong personality, who seemingly without any problems continues
the policies outlined by his predecessor. Godefridus is the quiet, not
very spontaneous, and sterling link between his predecessor, who
serves him as a model, and his son Franciscus. Godefridus van Lanschot will not avail himself of the opportunities to take part in the
government of the region, that had been open to the Roman catholic
persons of Brabant after the year of 1795. It was his son Franciscus,
however, who after this year accepts public functions.
*) Vertaling drs. M. J. M. Fox, Berkel-Enschot.
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F. van Lanschot was invited to the great assembly in 1814, and
this was a very honourable achievement. His want for self-fulfilment
has possibly been a motive for some vanity, also showing in outward
manner. More than his grandfather and his father this Van Lanschot
is able to put his talents to use for the firm. H e is the first Van Lanschot in 's-Hertogenbosch who shows to his generation great faculties
in business and public functions. H e was in need of acknowledgement and appreciation and found them both many times on his way.
Evidence of his laborious life has been given by this contemporaries.
They very commonly held him in high esteem. H e was characterised
not only by his activity, but also by his sincerity, affability and
exemplary conduct in life. H e should be considered as „Le fondateur de la fortune" and as the real „pater familias". He raised a large
family, but in 1851 only four of nine children were alive; their names
are : Godefridus, Augustinus-Cornelis, Henricus-Johannes, and Theodora-Maria.
Out of these four Augustinus-Cornelis and his wife Maria-Helena
Oomen will become the ancestors of the today's Van Lanschot family
of 's-Hertogenbosch. Four sons of Augustinus-Cornelis marry, three
of them will have posterity. To start with the sixth generation three
branches can be distinguished and all present living members of the
family Van Lanschot in 's-Hertogenbosch — whether or not born
or living there — belong to one of these three lineages and for
them Augustinus-Cornelis is the mutual forefather. Out of the children of F. van Lanschot, who lived in very good understanding, Godefridus may be considered the most modest man with the highest
accessibility. Henricus was the most distinguished and stylish one,
but Augustinus was a rather surly and cool personality. They harmonised very well in taking care of the well-being, the honour and
good reputation of their family, and in maintaining the material
wealth and the catholic tradition within the family.
After Henri J. van Lanschot had retired from political life in his
town, we meet him in a committee, founded by archbishop Zwijsen,
for restoration of the cathedral of St. Jan in 's-Hertogenbosch. During
the rest of his life he was a member and later on the president of
this committee. Financially he also made contributions towards the
restoration. In 1882 he was knighted in the order of St. Gregorius
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the Great by Pope Leonard XIII. After his father Franciscus had
passed away in 1851, Augustinus and his brother Godefridus continued the firm F. van Lanschot. In 1851 Augustinus bought the
estate „Zegenwerp" to the south of St. Michielsgestel. He was a
member of the board of the Chamber of Commerce in 's-Hertogenbosch and of the provincial government of Noord-Brabant. His
children were educated in a strict manner and were taught devotion
of duty and labour from their childhood onwards.
In 1877 Mr. F.A.J, van Lanschot was nominated Public Prosecutor with the County Court of 's-Hertogenbosch. In 1877 followed
his nomination of Judge of the Court of Justice in 's-Hertogenbosch.
After the death of his mother, the widow Van Lanschot-Oomen, he
resigned from the Court in 1889. In 1903 he passed away. His
brother, A. J. A. van Lanschot, was a very hard-working man. Since
1864 he devoted his energy to the Agency of the Nederlandsche
Bank in 's-Hertogenbosch. In the educational field he occupied several functions, one of which was governor of the 's-Hertogenbosch
municipal grammar school. From 1869 until 1918 he was the president of the waterboard „De Beneden-Dommel" and a member of the
waterboard „De Dommel". In 1919 he died, 85 years old. In the
period of 1880 to 1883 Mr. H.F.M. van Lanschot was the burgomaster of 's-Hertogenbosch.
Up to and including the period of A. C. van Lanschot the leadership of the family and the management of the firm Van Lanschot
had been united in one person; after 1874 this changed. G. L. H. van
Lanschot was managing the firm, while his eldest brother Mr. F. A. J.
van Lanschot should be considered the leader of the family Van
Lanschot around the turn of the century. After the death of G. L. H.
van Lanschot both his sons G. A. W. and Karel van Lanschot took
over the command of the firm. The deeply rooted force and the
solid construction brought about by former generations of the family
Van Lanschot were consolidated by Van Lanschot's who ruled the
business during the turn of the century. The family generated a series of strong personalities who combined intelligence, energy and
refinement of inner life in a harmonious way.
In the year 1737 Cornells van Lanschot starts in 's-Hertogenbosch
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a business in coffee, tea, sugar and spices and he should be considered the founder of the firm F. van Lanschot. During the eighteenth
century 's-Hertogenbosch was an important staple-town and it had an
extensive transit trade with a prosperous hinterland, notably Liege
and West-Germany. Cornells van Lanschot obtained a substantial
share in the trading-business and the partners who succeeded him
became quite considerable merchants. They had many international
contacts at their disposal on the supply-side as well as the clients-side.
During the nineteenth century the debt-collecting agency is going
to be an independant entity, quite apart from the trade, out of which
the agency originated. The development in the two directions came
about under the partnership of F. A. A. van Lanschot, during the
first half of the nineteenth century. After he had passed away, it is
his initial which since then has been carried by the firm. The commodity-trade and the debt-collecting agency are the activities of the
firm F. van Lanschot, until in 1880 when under the partnership of
G. L. H. van Lanschot, it is decided to stop the trade. At the same
time the firm moves from the Grote Markt to the Hoge Steenweg,
where her seat is at the moment. The evolution from the trade to the
banking-business of F. van Lanschot was ended in 1901.
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STELLINGEN

I.
Geschiedeniswetenschap en geschiedenisonderwijs hebben
voorheen nooit uitdrukkelijk hun bestaansrecht behoeven te
bewijzen. Onder de schaduw van wetenschappen die toepasselijk pretenderen te zijn, wordt tegenwoordig de eis gesteld, dat
ook zij maatschappelijk relevant zullen zijn.
II.
Het historiebedrijf laat zich aan deze uitdaging vooralsnog
weinig gelegen liggen. Voor de toekomst van het vak kan dit
een bedreiging worden. Waar het voor alles op aankomt is, dat
interwetenschappelijk wordt aangetoond uit welke komponenten en kriteria de maatschappelijke relevantie wordt samengesteld.
III.
Het streven naar maatschappij-beschouwend en maatschappijkritisch geschiedenisonderwijs dient vergezeld te gaan van inzicht in het verschil tussen Karl Marx als methodoloog en als
ideoloog.
IV.
Het bijbrengen van tijdsbesef op de basisschool begint onvermijdelijk met het aanleren van de rekenkundige indeling van
de tijd, maar dient zo spoedig mogelijk en zelfs gelijktijdig te
worden verdiept tot begrip van maatschappelijke evolutie.
V.
De leerkrachten van het kleuter- en basisschoolonderwijs in
Nederland worden niet gehonoreerd naar de mate van de
belangrijkheid van hun opvoedingswerk.

VI.
Er bestaat aanleiding de opleiding tot onderwijzer(es) aan de
Paedagogische Akademie in Nederland met een jaar uit te
breiden tot vier jaar. Twee jaren basisopleiding, bestaande uit
theoretische en praktische oriëntering op onderwijsprincipes,
zouden gevolgd kunnen worden door een volledig schooljaar
praktische vorming. Daarna zou het keuzepakket voor het
vierde leerjaar afgestemd kunnen zijn op hetgeen de praktijk
aan paedagogisch besef heeft bijgebracht.

VII.
Demokratie in de onderneming is onbereikbaar, wanneer de
informatie van arbeiders niet beschikbaar wordt gesteld in
zodanige vormen, dat het voor hen verstaanbaar is.

VIII.
Het onderling tutoyeren van leden van het hoger kader van
een onderneming in aanwezigheid van lager personeel accentueert onnodig de hiërarchische afstand tussen beide niveaus
en kan een storende invloed uitoefenen op de arbeidsmotivatie.

IX.
De archivarissen van overheidsarchieven hebben een opleiding
ontvangen krachtens wettelijke regeling. Voor het beheer van
bedrijfsarchieven ontbreekt een wettelijk geregelde opleiding.
Het gevolg hiervan is, dat het beheer van bedrijfsarchieven beschouwd wordt als van lager orde dan het beheer van overheidsarchieven.

X.
Het verdient aanbeveling in de universitaire opleiding tot historicus aandacht te besteden aan dekumentatie in ruime zin, te
weten kennis van archivistiek, bibliotheekwezen en statistiek.

XI.
Het is gewenst, dat in Nederland wordt overgegaan tot benoeming van een bewindsman voor sport en lichamelijke opvoeding, opdat voor deze tak van welzijnszorg expliciet politieke verantwoordelijkheid wordt gedragen.
XII.
Grote belangstelling en sympathie verdient het streven op
kinderafdelingen van ziekenhuizen zowel het veelal gangbare
bezoekuur of half uur te vervangen door ononderbroken bezoekmogelijkheid alsmede de tendentie de ouders intensiever
bij de behandeling van hun kmd(eren) te betrekken.
XIII.
Gezien vanuit oogmerken van zeldzaamheid en onvervangbaarheid van de bestaande situatie is het voor Uden niet aanbevelenswaardig een autocircuit aan te leggen ter vervanging
van het bestaande circuit te Zandvoort. Bovendien valt in het
algemeen te stellen dat van een autocircuit via reklame een
onnodige en ongewenste stimulans uitgaat op het gebruik van
automobielen.
XIV.
De volharding waarmee Waterstaat blijft bij haar plan de
Oosterschelde te sluiten, geeft reden te vermoeden, dat haar
onverzettelijkheid die van haar dijken is gaan overtreffen.
XV.
Vele kleine meisjes ziet men tijdens zomerse buiten-rekreatie
in een tweedelig badpak, oftewel bikini, terwijl er van borstontwikkeling in het geheel nog geen sprake is. De vanzelfsprekendheid waarmee de kleding door hen gedragen wordt,
zou theoretisch speelse identifikatie van de kinderen met b.v.
de moeder kunnen zijn. Waarschijnlijker is het evenwel, dat de
commerciële psychologie de bron is van deze nonsens.
Stellingen behorend bij het proefschrift van F. G. G. Govers, Het Geslacht
en de Firma F. van Lanschot 1737-1901, Tilburg 1972.

