1. 	Foto van het Huis van Brecht aan de Cingelstraat in Breda. De Bredaas-Amsterdamse handelaar Pieter Guenellon
kocht dit huis in 1719 en woonde er tot aan zijn overlijden in 1733. (Foto F. Gooskens)
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Een ondernemer die faalde.
Het bankroet van de Bredaas-Amsterdamse koopman
Pieter Guennellon in 1733
door
Ton Kappelhof
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Inleiding
Op 8 augustus 1733 overlijdt in het Huis van Brecht in Breda Pieter Guenellon, echtgenoot
van Maria Meerman.1 Een dag later wordt hij met veel plechtigheid begraven in de Grote
Kerk, de huidige Onze Lieve Vrouwekerk aan de Markt. Pieter moet ongeveer 50 jaar oud
geweest zijn en is een man van aanzien. Niet alleen is hij eigenaar en bewoner van een van
de grootste en mooiste huizen in de stad, het Huis van Brecht, maar hij bezit ook nog een
landgoed met een zogenaamde herenkamer in Heusdenhout. Zes weken later vraagt de
weduwe Guenellon aan het stadsbestuur om een curator te benoemen, want de problemen
dreigen haar boven het hoofd te groeien.2 Er zijn veel schulden en het is maar de vraag of
die allemaal kunnen worden voldaan. Er is geen contant geld meer in huis. De voogden
van de kinderen uit het eerste huwelijk van Pieter met Helena Deutz eisen hun geld op. De
Amsterdamse familie Deutz heeft veel invloed en kan dit afdwingen, dat weet de weduwe.
Er zijn geen voorraden meer, het pakhuis is bijna leeg. De magistraat snapt dit en benoemt
Constantijn van Vechelen tot curator. Van Vechelen is al sinds 1717 secretaris van de stad
en zeer vertrouwd met dit soort problemen. Dagelijks worden voor hem in de zogenaamde
vestkamer akten verleden met betrekking tot onroerend goed, hypotheken, leningen en
machtigingen om te procederen.3
Van Vechelen gaat aan het werk. Er komt een inventaris van alle baten en lasten en er
wordt een lijst opgemaakt van alles wat er in het Huis van Brecht te vinden is. Dat is een
heel karwei dat dan ook acht dagen in beslag neemt. Alles wordt daarna verkocht. Van alle
luxe waarmee Pieter en zijn vrouw Maria zich hadden omringd blijft niets over.
Wat was er precies gebeurd? Waarom liet deze koopman die het, zoals we hierna zullen
zien, breed liet hangen een desolate boedel na? Was het een incident en had Pieter gewoon
pech of had hij gefaald als ondernemer? Of kwam het door de slechte conjunctuur? En
hoe ging dat toen in zijn werk als een man stierf met een lege beurs en kinderen uit twee
huwelijken? Moesten zij zich melden bij de diaconie of de aalmoezeniers, wat toch een
schande was, of zorgde de familie voor hen?

1
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 et dank aan Karel Leenders in Den Haag voor het kritisch doornemen van een eerdere versie van dit artikel.
M
De procedure van het faillissement zoals wij die nu kennen, bestond toen nog niet. Wel waren er allerlei regelingen om schulden te innen
en om debiteuren die niet konden betalen aan te pakken.
SAB, ASB, gedeelte boedeladministratie, inv. nr. 200 en SAB, ARC00002.2., inv. nr. 259. Constantijn van Vechelen werd op 13 februari 1693
in Breda in de Grote Kerk gedoopt en werd in deze kerk begraven op 11 januari 1775. Zie: SAB, Digitale stamboom.
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Kooplieden in de vroegmoderne tijd
De historiografie van de vroegmoderne periode (1500-1800) is rijk aan studies en overzichtswerken over kooplieden, maar deze gaan vaak over de groep als geheel, over hun rol in het
productieproces en waar ze in handelden. Studies over individuele kooplieden of groepen
van kooplieden gaan over mannen en vrouwen die succes hadden en klommen op de maatschappelijke ladder.4 Maar ook voor kooplieden gold dat tegenover enkele succesverhalen
veel mislukkingen stonden. Veel ondernemingen werden in stilte geliquideerd of kwijnden
weg zonder in de archieven veel sporen na te laten. Maar soms kwam het tot een desolate
boedel. Dan kwam er een procedure op gang die wel archiefstukken naliet zodat wij in
de eenentwintigste eeuw kunnen nagaan wat er gebeurde. Dat was het geval met Pieter
Guenellon.

|

De compagnie
Een al wat oudere studie met veel informatie over hoe kooplieden werkten en hoe de
handel georganiseerd was gaat over de Engelse stad Leeds. In de achttiende eeuw was dit
het centrum van de wollenstoffenindustrie van West Yorkshire. De kooplieden werkten er
samen in de vorm van een compagnie. Contracten van compagnie werden daar doorgaans
afgesloten voor een beperkte periode, zeven jaar was de norm. Daarna werd de compagnie
stilzwijgend ontbonden en kwam er een andere compagnie voor in de plaats. Compagnieën
die langer dan 50 jaar bestonden waren zeldzaam.5 In Engeland zijn deze contracten nog
terug te vinden in de archieven, in Breda en andere plaatsen in Noord-Brabant kwam ik tot
nu toe maar weinig compagniescontracten uit de periode vóór 1800 tegen. Een goed Bredaas
voorbeeld is een contract uit 1646 tussen Peter van Bernagie, burgemeester en bierbrouwer
en zijn schoonzoon Antonie Glavimans. Afgesproken wordt dat zij samen de brouwerij
gaan exploiteren. Nauwkeurig wordt vastgesteld hoe de eigendomsrechten geregeld zijn,
hoe het bedrijf geleid wordt, wie de boekhouding bijhoudt enzovoort. Het contract wordt
onderhands gesloten in 1646, maar op 3 maart 1648 vinden partijen het toch maar beter het
door een notaris te laten vastleggen.6 Dit wijst erop dat er wel compagniescontracten waren,
maar dat zij vaak onderhands werden afgesloten. De moeren onder Zundert werden in de
zeventiende eeuw uitgebaat door een compagnie van Bredanaars, de gemoerdens genaamd,
maar de tekst van het contract heb ik tot nu toe niet kunnen achterhalen. Dat zal dus een
onderhands contract zijn geweest.
In dit jaarboek verschenen drie artikelen over de Bredase koopliedenfamilie De Wyse.7
Deze familie was gedurende een lange periode, van 1583 tot aan het einde van de achttiende eeuw, in Breda werkzaam. Door de bank genomen waren zij succesvol of konden
zij zich goed handhaven. Het verst kwamen de gebroeders Johan en Cornelis Gerritszoon
de Wyse. Johan en zijn vrouw Ida van Rucphen stichtten, toen bleek dat zij geen kinderen
na zouden laten, even over de grens in de Spaanse Nederlanden een kapucijnenklooster
in Meersel-Dreef. Dit diende als monument voor de familie die tot aan het einde van de
achttiende eeuw diverse mannelijke telgen aan de orde leverde.
In Breda waren in de zeventiende en achttiende eeuw meer handelsondernemingen actief. Op die van De Wyse na zijn ze nog nooit bestudeerd. Zo is er de compagnie
Calckberner & Drabbe die we tegenkwamen bij het onderzoek naar de familie De Wyse.
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Wel nam de bedrijvigheid aan het einde van de achttiende eeuw af, maar dat wilde niet
zeggen dat de ondernemingszin verdween. Juist in tijden van tegenslag worden mensen
geprikkeld iets nieuws te bedenken, wat anders te gaan doen. Ook in de negentiende eeuw
was Breda een stad vol met ondernemende lieden. 8
De ruggengraat van bijna alle ondernemingen was toen de familie. Evenals in Leeds
hadden bedrijven de rechtsvorm van een compagnie. Zo bestond de compagnie van
Calckberner & Drabbe uit leden van de verwante families Bredase Calckberner en Cheuws
en de kantoorklerk Johan Arnold Drabbe die in 1768 het feitelijke werk deed. 9
De casus-Guenellon is goed gedocumenteerd en kan meer inzicht geven hoe en waarom bedrijven over de kop gingen. Een bedrijfsarchief van deze koopman ontbreekt, maar
dankzij de goed bewaarde protocollen van de Bredase schepenbank en de in deze stad
residerende notarissen kunnen we in hoofdlijnen reconstrueren wat er mis ging en hoe
het probleem werd opgelost.

|

Breda in 1733: een stad in het teken van Mars en Mercurius
Het leven in Breda werd in 1733 bepaald door twee goden, Mars de god van de oorlog en
Mercurius die van de handel (en de diefstal). Twee tegengestelde temperamenten moesten
samenleven in een stad omringd door aarden wallen en natte grachten waar ongeveer 9300
mensen woonden, 7700 burgers en 1600 militairen. De economie dreef op het garnizoen
dat koopkracht genereerde, op de handel en de rijk geschakeerde ambachtelijke nijverheid.
Belangrijk waren de bierbrouwerijen die voor de export werkten, de handel in granen en
textiel en de markten. De haven gaf een goede verbinding met Holland en Zeeland, terwijl
vanuit Breda een veel gebruikte landweg naar het zuidoosten liep. Karren reden van Breda
dagelijks naar Lommel en vandaar verder naar Maastricht, Luik, Aken en Verviers. De stad
was een bescheiden administratief centrum met een rechtbank en een vestkamer, waar
dagelijks allerlei akten werden geregistreerd. Rechtspraak en bestuur verschaften werk aan
een klein aantal notarissen-procureurs, advocaten, deurwaarders en klerken die staande
achter hun lessenaar de hele dag stukken schreven en vooral overschreven. De vestingwerken waren uitgebreid want Breda was tot 1713 een grensvesting. Aan onderhoud ervan werd
veel zorg besteed en dit hield lokale aannemers en arbeiders aan het werk.
De grote meerderheid van de bevolking was rooms-katholiek, een beduidende maar in
de loop van de achttiende eeuw slinkende minderheid was gereformeerd, verdeeld over
een Nederduitse en een Waalse Gemeente. De Nederduits Gereformeerde Gemeente telde
vijf predikanten. De katholieke godsdienst was officieel verboden en priesters mochten
er niet zijn. Dat zij er wel waren en dat in drie schuilkerken iedere zondag missen werden
opgedragen was mogelijk doordat de hoogste rechter in dit gebied, de drossaard van stad
en land van Breda, grote bedragen aan steekpenningen incasseerde en in ruil daarvoor
een andere kant opkeek. Mede dankzij de stilzwijgende protectie van de heer van de stad,

4
5
6
7
8
9

Wilson, Gentlemen merchants; Klein, De Trippen; Francke, ‘Jean Walleran Sandra; Heyning, ‘Vruchten en kreeft’ en Jonker en Sluyterman,
Thuis op de wereldmarkt. Afgezien van deze titels werden nog veel meer werken onderzocht maar zonder resultaat.
Wilson, Gentlemen merchants, 17.
SAB, ONA, notaris Jan Peeterssen Beeris, inv. nr. 140, f 154 r, d.d. 31 december 1646.
Kappelhof, Zaken doen over grenzen heen’, Bedrijvig en vroom’ en ‘Brouwen en zieden’.
Een voorbeeld: Muntjewerff, ‘De Faam’. Dit artikel handelt over de familie De Bont.
SAB, ONA, notaris J.H. Roelands, inv. nr. 1031, nr. 203, akte d.d. 2 november 1768.
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de prins van Oranje, bleef het begijnhof bestaan. Ook dat had een eigen pastoor. De wet
bepaalde dat katholieken waren uitgesloten van alle overheidsfuncties. Dat gold zelfs voor
de besturen van armenzorginstellingen en voor het onderwijs. Katholieken met talent
en ambitie konden advocaat of notaris worden of … koopman. De familie De Wyse was
katholiek, Calckberner was aanvankelijk luthers maar werd later katholiek. Breda kende
een kleine lutherse gemeenschap en aan het eind van de achttiende eeuw werden ook
enkele joodse families toegelaten.
De vrede van Utrecht gesloten in 1713 maakte een einde aan een lange periode van
oorlogen tussen de Republiek en Frankrijk. Tot 1747 slaagde men erin om buiten het
krijgsgewoel te blijven.10 Voor de Republiek en met name de kooplieden in Holland
was dit voordelig, maar voor Breda pakte dit slecht uit.11 Een van de bepalingen van het
vredesverdrag was namelijk dat de Republiek het recht kreeg om garnizoenen te leggen in
een aantal in de Oostenrijkse Nederlanden gelegen vestingen. Deze moesten een nieuwe
Franse aanval tegenhouden of vertragen. Vast stond immers dat het gevaar uit het zuiden
kwam en dat Frankrijk het grootste en sterkste leger van Europa had. In de vestingsteden
van Staats-Brabant zoals Breda en ‘s-Hertogenbosch kon men volstaan met kleine garnizoenen. Minder soldaten betekende minder gedoe, minder nachtelijke vechtpartijen op
straat, maar ook minder vertier in de herbergen en bordelen op het Nonnenveld, minder
koopkracht en dus minder afzet voor de bakkers. Daar kwam bij dat het verbruik van bier
afnam en de export van bier naar Holland werd belemmerd door invoerrechten. Het aantal
brouwerijen nam dus af en de bierproductie slonk zienderogen.12 Een derde tegenslag
was de voortgaande verzanding van de rivieren de Mark en de Dintel die veroorzaakt
werd door fysieke processen en waartegen men achteraf bezien weinig kon uitrichten.

2.
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De verzanding was al in de zestiende eeuw begonnen, maar in de achttiende eeuw was
de bevaarbaarheid van de rivier zo sterk afgenomen dat de schepen er soms gewoon niet
doorkwamen. Cargadoors, schippers en kooplieden kregen er genoeg van en kozen voor
een andere route bijvoorbeeld over ’s-Hertogenbosch of Nijmegen. De opbrengsten van de
douanerechten in deze periode geven overigens aan dat de grensoverschrijdende handel
pas na 1735 terugliep en dat het verval naarmate de eeuw vorderde steeds sneller verliep
(zie diagram 1). De economische conjunctuur kan dus geen verklaring zijn voor het bankroet van Guenellon.
De merkwaardige sprong in de opbrengsten van de in- en uitvoerrechten die zich in 1725
voordeed was vermoedelijk het gevolg van een nieuwe wet op de douanerechten die in 1725
van kracht werd. Dit had tot gevolg dat de regels na 1725 een tijdlang beter werden nageleefd. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat er vóór 1725 op grote schaal zaken die niet mochten
door de vingers werden gezien en dat de ambtenaren van de douane corrupt waren.13

|

Pieter Guenellon
De gelijknamige grootvader van Pieter Guenellon kwam uit Amsterdam en had Franse
voorouders.14 Hij was omstreeks 1611 in Frankrijk geboren en emigreerde naar Amsterdam,
de grootste stad van de Republiek. Van beroep was hij chirurgijn en in 1644 werd hij toegelaten tot het Amsterdamse chirurgijnsgilde. Een jaar later trouwde hij met Hester Valoise.
Hij moet zijn overleden na 1680.
Zijn gelijknamige zoon die we hier Pieter (II) noemen, werd in 1650 in Amsterdam
gedoopt en overleed daar in 1700. In 1667 schreef hij zich in op de universiteit van Leiden
in de faculteit geneeskunde. Vier jaar later studeerde hij in deze discipline af in de NoordItaliaanse stad Padua. Deze universiteit gold naast Leiden als een van de beste in Europa
voor hen die zich wilden bekwamen in de medicijnen. De jonge medicus vestigde zich
in zijn vaderstad en huwde met Cornelia Maria Veen de dochter van de vooraanstaande
chirurgijn Egbert Veen. Pieter (II) hield zich vooral bezig met de chirurgie en de verloskunde, twee takken van de geneeskunde die toen erg in de belangstelling stonden. Hij werd
aangesteld als leraar en examinator bij de Admiraliteit van Amsterdam. Zijn schoonvader
was als chirurgijn in dienst van dit bestuursorgaan dat zorgde voor de bouw en uitrusting
van oorlogsschepen en de douanerechten inde. Zijn Franse methoden van behandeling
lokten veel kritiek uit. Een van zijn op ons vreemd overkomende opvattingen was dat
zweren veroorzaakt werden door kleine wormpjes.
Uit dit huwelijk werden tenminste twee kinderen geboren waaronder onze Pieter (III).
Het vreemde is dat we de datum van zijn doopsel niet konden terugvinden in de digitale toegang op de doopboeken van het Stadsarchief Amsterdam, ofschoon deze toegang
van zeer goede kwaliteit is. Ook de website ‘Wie was wie’ waaraan de meeste regionale
historische centra en de stadsarchieven van Den Haag, Rotterdam en Breda meedoen,
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Nimwegen, De Republiek.
Altena, Het verlokkend ooft, 79.
Kappelhof, ‘Bredase bierbrouwerijen’.
Hovy, Het voorstel van 1751, 144 en 197. Over de corruptie bij de Admiraliteit op de Maze: 113.
Lindeboom, Dutch Medical Biography, 738-740.
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leverde niets op. Gezien de leeftijd waarop Pieter (III) trouwde zal hij geboren zijn kort na
1680. Pieter had nog een broer Egbert die in het Bredase verhaal geen rol speelt. In 1727
trouwde hij in Leiden met de in Londen geboren Maria Grout. Het paar woonde toen op
de Beestenmarkt.15 Een conflict over de verdeling van het moederlijk erfdeel werd in 1729
bijgelegd.16
Pieter (III) trouwde in 1708 met Helena Deutz. In materieel opzicht was dit een buitengewoon voordelig huwelijk. Helena stamde uit een van de rijkste en machtigste families van kooplieden in Amsterdam. 17 Zij was een dochter van Daniel Deutz en Maria
de Bordes, werd geboren in 1686 en overleed in Breda op 8 augustus 1724. Haar vader
(1644-1707) vestigde zich vanuit Keulen in Amsterdam en stichtte een handelshuis dat
zich specialiseerde in Italiaanse en Levantse zijde. Hij was verder bankier en expediteur.18
Samen met zijn broer Pieter Lodewijk richtte hij een onderneming op die vrachtkarren
liet rijden van Harderwijk, Zwolle, Zutphen en Arnhem op de Oostzeelanden, Duitsland,
Italië en Izmir in Turkije. Hij was dus vertrouwd met de handel over zee en het vervoer
over land naar verre streken. In dit kader kwam het heel wel van pas dat Daniel Deutz
diplomatiek vertegenwoordiger (‘agent’) werd van de vorst van Braunschweig-Lüneburg.
In 1692 werd deze Noord-Duitse vorst gepromoveerd tot keurvorst van Hannover, zijn
zoon besteeg in 1714 de Britse troon als koning George I. Daniel Deutz behoorde met deze
functies tot de top van de Amsterdamse koopliedenstand. De compagnie dreef handel
op verre afstand wat riskant maar ook zeer winstgevend was. Voor dat werk moest een
koopman zeer kapitaalkrachtig zijn.
Een zoon van Daniel en een broer van Helena, mr. Anthony Deutz (1678-1730), was
koopman op de Levant en Italië en bankier. Samen met zijn broer Daniel (II) stichtte hij
een andere compagnie die van de keurvorst van Hannover het monopolie kreeg op de
verkoop van lood dat werd gedolven in de mijnen van het Harzgebergte. Anthony woonde
aan de Keizersgracht in het huis De Pelikaan en volgde zijn vader in 1707 op als ‘resident’
(diplomatiek vertegenwoordiger) van de keurvorst.
Een zus van Helena was Sara (1682-1737) die getrouwd was met haar volle neef Joan
Scherenberg, wiens vader uit Keulen kwam. Joan was ook weer koopman en bankier en
woonde aan de Oude Turfmarkt. In Bloemendaal had hij een buitenplaats.
Pieter (III) en Helena Deutz kregen drie kinderen, namelijk:
- Maria Cornelia, gedoopt in 1710
- Pieter (IV) gedoopt in 1712
- Anna Helena gedoopt in 1718.
Alle kinderen werden Nederduits gereformeerd gedoopt in Amsterdam.19

|

Vestiging in Breda en bouwactiviteiten
De eerste vermelding van Pieter in een Bredase bron dateert van 1718. Johanna Brouwers
de weduwe van de Bredase lakenkoper Johan Biekens machtigde toen een procureur voor
het gerecht in Amsterdam om te procederen.20 Het ging om drie stukken lakens die zij in
commissie had gegeven aan Pieter Guenellon koopman en ‘factoor’ [= zaakwaarnemer]
in Amsterdam maar die nu door het gerecht in beslag waren genomen wegens een niet
nader aangeduid probleem. Als het kon moest de gemachtigde de lakens te gelde maken.
Pieter handelde in 1718 dus in lakens. Biekens was een bekende Bredase lakenkoopman
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3. 	Het Huis van Brecht met dichtgemetselde galerij. Tot in de twintigste eeuw was dit Bredase hofhuis in gebruik als militair
hospitaal. (Foto F. Gooskens)

wiens naam geregeld in de protocollen opduikt. Een koopman die commissionair was dreef
handel in eigen naam maar voor rekening van derden. Hij was dus niet de eigenaar van de
verhandelde goederen. Vaak gaf hij daarop een voorschot aan de verkoper.21 De commissiehandel breidde zich in de achttiende eeuw sterk uit. De koopman trad daarbij steeds meer
als financier op.
Ruim een jaar later kocht Pieter Guenellon het Huis van Brecht dat aan de Cingelstraat
naast het kasteel lag.22 Verkopers waren Adam van Broekhuizen kapitein-luitenant van
een regiment gardes infanterie in het Staatse leger en zijn zuster Godelieve. De koopsom
bedroeg 8.910 gulden. Het pand kon worden aanvaard op 1 mei 1720 wanneer de huurder,
de weduwe van stadhouder Antoine Pesser, vertrok.
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R AL, Ondertrouw op 15 augustus 1727. Egbert was in Amsterdam geboren.
SAB, ONA, notaris Cornelis van Wijnocxbergen, inv. nr. 660, akte nr. 80, d.d. 3 februari 1729.
De gegevens over de familie Deutz in: Elias, Vroedschap Amsterdam, 633-638 en ook CBG, Dossier Deutz.
Onder de Levant verstond men toen de kusten van het oostelijke deel van de Middellandse Zee. De zijde kwam vooral uit Turkije en Aleppo
in Syrië.
Stadsarchief Amsterdam, Digitale stamboom. De Nederduits Gereformeerde Kerk kreeg in 1816 de naam van Nederlandse Hervormde Kerk.
In 2004 ging deze kerk met enige andere kerken samen in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
SAB, ONA, notaris Johan Denman, inv. nr. 464 akte nr. 20, d.d. 7 maart 1718.
De Vries, Economische achteruitgang, 32.
SAB, ONA, notaris Johan Denman, inv. nr. 465 akte nr. 55, d.d. 11 september 1719. De vest vond plaats op 22 november 1719. Zie daarvoor:
SAB, ASB, inv. nr. 576, f 238v, akte d.d. 22 november 1719.
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In 1720 volgde een volgende grote aankoop, namelijk die van een hoeve onder Ginneken in
Heusdenhout. Samen met een stuk weiland onder Teteringen in de Geren van 1 ½ bunder en
met inbegrip van veilingtoeslag en overdrachtsbelasting legde Guenellon hiervoor 13.582
gulden op tafel. De gehele hoeve was ongeveer 20 bunder (= 25,8 hectare) groot. 23 Volgens
Brekelmans liet Guenellon in de jaren daarna een buitenverblijf bouwen dat hij ‘Weilust’
noemde en dat vastzat aan de hoeve.24 Dat hoeves uitgroeiden tot buitenplaatsen kwam in
die tijd veel vaker voor en is door Karel Leenders beschreven in een artikel in dit jaarboek.25
Deze bewering van Brekelmans lijkt echter niet houdbaar. Zelf constateerde hij al dat de
hoeve met landhuis bij de verkoop in 1733 maar 10.000 gulden opbracht. Met inbegrip
van toeslagen was dit 11.109 gulden26 Het Huis van Brecht bracht bij de verkoop in 1733
voor de curator 15.076 gulden op. We mogen ervan uitgaan dat gezien de economische
conjunctuur de waarde van huizen, boerderijen en land tussen 1720 en 1733 niet ingrijpend
veranderd is. Het is aannemelijk dat Guenellon het Huis van Brecht wel heeft uitgebreid en
verfraaid, maar dat hij aan de hoeve in Heusdenhout alleen een zogenaamde herenkamer
liet bouwen die in de verkoopcondities van 1733 werd aangeduid als een ‘heere huijs’. Het
landgoed Weilust is, zoals Brekelmans ook al schreef, een schepping van Johannes Josephus
Havermans die onder meer onderprefect was van het arrondissement Breda van 1811 tot
1813.27
4. 	De buitenplaats Weilust in 2014. Pieter Guenellon kocht dit landgoed in 1720 als een hoeve. (Foto: F. Gooskens)
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Om deze aankopen te financieren werden effecten van de hand gedaan. Het betrof vijf
aandelen met een nominale waarde van 5.000 gulden in de Compagnie van Commercie in
Hoorn. Als tussenpersoon trad Johan Scherenberg op. 28 Er werd ook 6.000 gulden geleend
van Jacob Balde ‘agent’ (= diplomatiek vertegenwoordiger) van de koning van Denemarken
in Amsterdam, waarbij drie Hollandse obligaties als onderpand dienden.29 Korte tijd later
werden deze verkocht aan Balde. 30 In 1724 verkocht het echtpaar nog eens obligaties met een
nominale waarde van 12.800. Het waren staatsleningen van de generaliteit en van Holland.31
Deze obligaties golden als zeer solide en hadden een koers op of net onder de nominale waarde. Pieter en Helena investeerden in de jaren 1720-1724 dus flink in een fraai stadshuis en een
boerenhoeve die zij mogelijk wilden uitbouwen tot een buitenplaats. Kapitaal dat belegd was
in Hollandse effecten werd overgeheveld naar vast goed in Staats-Brabant.

5. 	In het jaar 1787 bouwde Johannes Josephus Havermans de hoeve, die eerst in het bezit was van Pieter Guenellon, uit tot
de buitenplaats Weilust. In de voorgevel van het huis staan nog de initialen van het zevenjarig zoontje van Havermans met
het jaartal 1787. B.S.I.H. staat voor Bonaventura Sebastianus Josephus Havermans. (Foto F. Gooskens 2014)

Naar de precieze motieven van dit alles kunnen we alleen maar raden. Pieter dreef, zoals we
hierna verder zullen zien, een handel in wollen lakens, maar daarvoor hoefde hij niet zonodig
naar de grensstad Breda te verhuizen. Dat had ook gekund vanuit Amsterdam met behulp
van een zaakwaarnemer in Breda. Wellicht waren er persoonlijke redenen om te verhuizen.
Pieter heeft zich nooit aangemeld als burger van Breda, en evenmin is hij lid geweest
van de Tienraad, een college van tien raadsleden dat het stadsbestuur van advies diende
en waarin vaak kooplieden en andere ondernemers werden benoemd. Gezien zijn status
had hij heel wel tienraad kunnen worden.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

S AB, ASB, inv. nr. 577, f 178r, akte d.d. 27 september 1720. Dit bedrag was inclusief rantsoen en renten. Zie ook: Brekelmans, ‘Weilust’.
Brekelmans, ‘Weilust’, 89.
Leenders, ‘Landgoederen langs de Turfvaart’.
SAB, ASB, inv. nr. 200, eerste rekening afgelegd in 1740, hoofdstuk 1 van de ontvangsten.
Brekelmans, ‘Weilust’, 91.
SAB, ONA, notaris Johan Denman, inv. nr. 466, f 79r, akte d.d. 4 september 1720.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 640, f 54r, akte d.d. 11 februari 1721 en idem notaris, inv. nr. 640, f 75r, akte d.d. 12 maart 1721.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 641, f 23r, akte d.d. 8 februari 1722.
De zeven gewesten die de Republiek vormden gaven ieder eigen obligaties uit. Daarnaast waren er obligaties op de generaliteit, waarvan
rente en aflossing betaald werden uit de algemene kas (de generaliteitskas dus). SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 643, f 43r,
akte d.d. 31 maart 1724 en idem notaris, inv. nr. 643, f 45r, akte d.d. 31 maart 1724.
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De bekende en beruchte Bredase schandaalschrijver Jacob Campo Weyerman maakt in zijn
werken geen melding van Pieter Guenellon, naar ik aanneem omdat hij in 1723 uit Breda
vertrok.32

|

Dood van Helena Deutz en tweede huwelijk met Maria Meerman
Op 6 december 1723 togen Pieter en Helena gezamenlijk naar notaris Van Deutecum om
hun testament te maken.33 Een directe aanleiding was er niet want de notaris constateerde
dat de echtelieden gezond waren en dus bevoegd waren om te testeren.34 Het testament is
van een toen in deze streken zeer gebruikelijk type. Man en vrouw benoemen elkaar tot
erfgenaam en de langstlevende krijgt de verplichting om de minderjarige kinderen op te
voeden. Daaronder werd verstaan dat ze goed gevoed en gekleed worden en dat de jongens
maar vaak ook de meisjes naar school gaan. Deze verplichting gold tot een bepaalde leeftijd,
uiteenlopend van 16 tot 25 jaar. Pieter en Helena maakten er 25 jaar van. Dan zou aan de
kinderen het hen toekomende erfdeel van de overledene worden uitgekeerd. Anders dan
gebruikelijk werd het bedrag van deze uitkering niet vastgesteld maar overgelaten aan het
inzicht van de langstlevende. Tot voogden over de minderjarige kinderen werden benoemd
de langstlevende en verder Philip Willem Croyzé, oud-schepen van Breda en medicinae
doctor, Anthony Deutz en Johan Scherenberg. De eerste was van de plaatselijke situatie
op de hoogte, de twee anderen waren familieleden van Helena. Mocht de langstlevende
hertrouwen dan moest hij of zij alle goederen van de eerst overledene overdragen aan de
kinderen. Op 1 juli 1724 werd dit testament nog enigszins gewijzigd.35 Helena was toen ziek.
Op 8 augustus overleed zij. Enkele maanden later kocht Pieter een grafkelder in de Grote
Kerk.36 Het graf, dat 500 gulden kostte, lag ten oosten ???? van het graf van heer Jan van
Polanen en recht tegenover de deur van de kamer waar de diaconie vergaderde. De kelder
was 2,84 meter lang en 1,84 meter breed.
Iets meer dan een jaar later, op 19 november 1725, hertrouwde Pieter met Maria
Meerman de dochter van wijlen Adriaan Meerman, luitenant in de cavalerie van het
Staatse leger en Maria van Heusden, die nog in leven was.37 Het paar liet voor de notaris
een huwelijkscontract opstellen waarbij werd afgesproken dat zij niet in gemeenschap
van goederen zouden trouwen. Andere afspraken betroffen de verdeling van de erfenis
wanneer een van hen overleed. Als hij als eerste overleed zou Maria een weduwegoed
krijgen van 4.000 gulden en de helft van alle tijdens het huwelijk verworven goederen.
Verder mocht zij haar kleren en juwelen behouden. Ook dit contract is er een van het
gebruikelijke soort. Enkele dagen later trouwden Pieter en Maria in de Grote Kerk.38
Leden van de familie Meerman woonden zowel in Breda als in Rotterdam. Een familielid van Maria was Johan Meerman, een Bredase koopbrouwer die in 1703 overleed. In de
na zijn dood opgemaakte boedelinventaris worden als voogden over de minderjarige zoon
Adriaan (een andere dan de hierboven genaamde luitenant) aangewezen Pieter Meerman,
koopman in Rotterdam en Abraham Hubert, schepen van ‘s-Hertogenbosch en koopman.39
De overledene had 3600 gulden geleend van Maria van Heusden, de moeder van de tweede
vrouw van Pieter Guenellon. De totale baten van de boedel bedroegen meer dan 20.000
gulden. De familie Hubert komen we de gehele achttiende eeuw in ‘s-Hertogenbosch en
Rotterdam tegen. Het waren grote kooplieden die in tal van zaken betrokken waren. In de
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late achttiende eeuw waren zij op diverse plaatsen in de Republiek actief als aannemer van
de bouw en het onderhoud van vestingwerken.40
De familie Meerman maakte deel van de Rotterdamse regentencoterie en was zeer
vermogend.41 Belangrijk voor ons verhaal is de broer van Adriaan Meerman, Pieter, die
leefde van 1667 tot 1740 en achtereenvolgens gehuwd was met Johanna van Duyn en
Hillegonda Gevers.42 We komen aan het eind van dit artikel op hem terug. Hier mogen we
concluderen dat Pieter wederom een in materieel opzicht voor hem voordelig huwelijk
had gesloten.
Zoals eerder afgesproken moest Pieter nu hij was hertrouwd een uitkering doen aan
de kinderen uit zijn eerste huwelijk. Dat gebeurde op 17 november 1725.43 Voor hen werd
een erfdeel gereserveerd van 30.000 gulden. Daarnaast werd aan ieder van de kinderen nog
iets extra’s beloofd. Maria Cornelia en Anna Helena zouden op hun trouwdag of wanneer
zij meerderjarig werden sieraden ter waarde van 1.500 gulden afkomstig van hun moeder
krijgen, terwijl aan zoon Pieter 1.500 gulden contant zou worden uitgekeerd. Deze uitkeringen behoefden wel de instemming van de voogden.
Uit zijn tweede huwelijk met Maria Meerman kreeg Pieter vier kinderen, te weten:
- Pieternella Adriana, gedoopt op 8 mei 1727
- Adriaan, gedoopt op 11 oktober 1728
- Everdina, gedoopt op 17 augustus 1730.
- Catharina, gedoopt op 21 augustus 1732 44

|

De handel van Pieter Guenellon
Over de handelsonderneming van Pieter Guenellon werden in de Bredase notariële protocollen veel akten aangetroffen45. Aanvankelijk handelde hij in vis en huiden op Luik, maar kort
na 1730 stapte Guenellon over naar de handel op Verviers. Guenellon importeerde ruwe wol
uit Spanje en liet die naar Verviers vervoeren. Retour kwamen wollen lakens die van Breda
naar Holland gingen om te worden verhandeld.
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Wetzels, De vrolijke tuchtheer.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 642, f 198r, akte d.d. 6 december 1723.
Wie om een of andere reden niet goed bij zijn hoofd was, kon geen rechtsgeldig testament opmaken. Van zieke mensen die nog wel bij
zinnen waren wordt dat daarom altijd vermeld.
SAB, ONA, notaris Jacob van Rijckevorsel, inv. nr. 521, akte nr. 7, d.d. 1 juli 1724.
SAB, ASB, inv. nr. 581, f 172v, akte d.d. 2 oktober 1724.
SAB, ONA, notaris Jacob van Rijckevorsel, inv. nr. 521, akte d.d. 16 november 1725.
SAB, Collectie DTB, inv. nr. 42, p. 189.
SAB, ASB, gedeelte ARC0002.2, inv. nr. 4 nr. 13.
NA, Raad van State, resolutiën. In het kader van een ander onderzoek werden de registers van resolutiën over de jaren 1716-1752 en 17801789 doorgenomen.
Ook in Delft woonde een familie Meerman die mogelijk verwant was aan die uit Rotterdam. Ik heb dit verder niet onderzocht omdat nergens
iets blijkt van een relatie tussen Pieter Guenellon en deze Delftse regentenfamilie.
NA, Familiearchief Staal van Piershil, inleiding op de inventaris door G.M. van Aalst.
SAB, ONA notaris Jacob van Rijckevorssel, inv. nr. 554, akte nr. 29, d.d. 17 november 1725.
SAB, Digitale stamboom.
Wellicht bevatten ook de Amsterdamse protocollen akten van en over Guenellon, maar deze rijke bron is anders dan in Breda niet ontsloten,
zodat van onderzoek daar werd afgezien.
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Luik was de hoofdstad van het prinsbisdom Luik. Het was een grote stad met een belangrijke
metaalnijverheid, die uitmuntte in de fabricage van handvuurwapens. In en rondom de
stad lagen steenkolenmijnen. De stad zelf telde behalve de domkerk zeven kapittelkerken,
32 parochiekerken, 60 andere kerken en kapellen, 7 abdijen en talrijke andere kloosters.
Luïscius vermeldt in zijn in 1727 verschenen encyclopedie ‘dat ook enigen deze plaats
het paradys der priesters genoemd hebben’ en over de inwoners: ‘men spreekt ‘er Fransch,
hoewel meest op een zeer verdorve en onverstaanbare wyze’.46 Met al die geestelijken werd
er veel vis gegeten, alhoewel men zich onwillekeurig afvraagt hoe deze gesmaakt zal hebben
na een tocht van enige dagen in een niet gekoelde vrachtkar. Waarschijnlijk was deze vis
sterk gezouten, gerookt of gedroogd. In september 1724 liet Guenellon in opdracht van de
Rotterdamse koopman Adriaan van Loon grote hoeveelheden vis vervoeren naar Luik.47 In
1726 zond hij 295 huiden op naar Luik.

6.	Kasseien ofwel kinderkopjes. Vanaf Hasselt was de weg verhard met kasseien. Dat was in de achttiende eeuw een luxe
voor de vrachtrijder. Nu een zeldzaamheid, zeker zonder rabatten (fietsstroken aan weerszijden van klinkers). (Foto Galder
auteur oktober 2014)

Deze werden echter in Lommel, dat in Staats-Brabant lag, in beslag genomen samen met
een hoeveelheid stoffen en 1800 pond suiker die van een andere koopman waren.48 Voor de
douane van de Republiek gold het platteland van Staats-Brabant als buitenland, de besloten steden zoals Breda waren binnenland. Dat betekende dat goederen die Breda verlieten
of daar binnenkwamen bij de stadspoorten of bij de boom die de haven afsloot moesten
worden aangegeven. Lommel was een belangrijk knooppunt voor de landhandel. De weg
van Breda kwam hier samen met die van ‘s-Hertogenbosch op Luik. Even ten zuidoosten
van Lommel passeerde de weg de grens tussen Staats-Brabant en het prinsbisdom Luik. In
Lommel waren ook douaneambtenaren gestationeerd en die mochten van iedereen aangifte
eisen en vragen om de juiste papieren.
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Conflicten met douane en tollenaars
Guenellon kwam herhaaldelijk in conflict met de douane en de commiezen van de Grote
Brabantse Landtol die goederen in beslag lieten nemen omdat deze niet juist of op tijd
zouden zijn aangegeven. De Brabantse Landtol was van middeleeuwse oorsprong en werd
geheven van goederen die de grens van Brabant passeerden. In 1648 werd het hertogdom
gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel. Hoewel het vredesverdrag daar niets over
meldde, gingen de tollenaars toen ook tol heffen van goederen die de grens tussen Spaans- en
Staats-Brabant overgingen.49 Nu wemelen de Bredase protocollen van akten die erop wijzen
dat de Bredase kooplieden hun best deden om de heffing van douanerechten en Landtol te
ontduiken. Het moet een echt kat-en-muisspel geweest zijn waarbij de commiezen van de
douane vaak het nakijken hadden.
Bij overtreding had een commies
van de douane het recht de niet
aangegeven goederen in beslag
te nemen en deze voor eigen
rekening te laten verkopen. Dit
mocht de commies ook wanneer
de waarde van de aangegeven
goederen meer dan een zesde deel
hoger bleek te zijn dan de aangegeven waarde. Deze maatregelen
waren bedoeld om smokkel en te
laag aangeven tegen te gaan. Op
papier klonk dat allemaal heel
mooi, maar in de praktijk kwam
daar niets van terecht omdat de
douaneambtenaren niet bekend
waren met de ‘usances’ die in
de handel golden en die door de
kooplieden uiteraard zorgvuldig
geheim werden gehouden. 50 In
1721 stond naast het Huis van
Brecht aan de Kraanstraat een
pakhuis van Guenellon.51 Dat was
gunstig gelegen, vlakbij de haven 7.	Detail van de situatie rond Lommel volgens de kaart van Hendrik
Verhees uit 1794. In rood de steenweg van ‘s-Hertogenbosch
en de stadskraan terwijl hier ook
naar Luik waarop de in 1790 aangelegde ook rood aangegeven
de commiezen van de douane en de
onverharde Bredase baan uitkomt. Waar ‘barrier’ staat werd tol
geheven van verkeer over de steenweg en lagen ook de kantoren
Landtol kantoor hielden en de hele
van de douane en de Brabantse Landtol. Even ten zuiden daarvan
dag in en bij de haven rondhingen
overschreed de weg de landsgrens tussen Staats-Brabant
om alles in de gaten te houden.
(Republiek) en de Oostenrijkse Nederlanden.
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Luïscius, Woordenboek, deel 6, p. 259.
SAB, ONA. notaris Jacob van Rijckevorssel, inv. nr. 553, f 29r, d.d. 16 november 1724.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 645, f 81r, d.d. 19 mei 1726.
Kappelhof, Belastingheffing, 133-137.
Hovy, Voorstel, 108.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 640, f 172r, d.d. 16 juli 1721.
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Een akte uit 1728 toont aan dat Guenellon en zijn vrouw Maria Meerman in Spaanse wol
handelden.52 Zij maakten toen door middel van een wissel 2.200 gulden over naar de gebroeders Bollen te Bayonne. De betaling liep via Johan Scherenberg in Amsterdam. Bayonne was
een havenstad in Frankrijk bij de grensovergang met Spanje. De Spaanse wol werd vermoedelijk van hieruit over zee naar Amsterdam vervoerd. In 1731 worden in Hilvarenbeek 30
balen wol in beslag genomen die bestemd waren voor Verviers.53 Kort daarna halen twee
commiezen in de Bredase haven zes pakken met Vervierse lakens uit de schuit van de marktschipper die van Breda op Gouda vaart. In totaal gaat het om 2.325 el laken ( = bijna 1607
meter). Het lijkt wel alsof de commiezen het op Guenellon gemunt hebben want op 10
mei 1731 worden in Bladel, dat ook aan de landweg van Breda naar Lommel lag, 22 balen
wol in beslag genomen omdat zij te laag waren aangegeven.54 Vijf dagen later laat Jacob
van Doesburg commies van Guenellon, door een notaris vastleggen dat hij 37 balen wol
heeft laten lossen uit het marktschip dat uit Amsterdam komt en deze heeft laten opslaan
in het pakhuis. Later is deze wol geladen op zeven vrachtkarren, met als waarschijnlijke
bestemming Verviers.55

8a en b.
De Maastrichtsebaan bij Alphen. Dit was een
alternatieve route die ook wel door vrachtrijders
werd genomen. De kaart bij dit artikel geeft een
iets andere, meer gebruikte weg aan. (Foto auteur
oktober 2014)

In augustus/september 1731 ontstond
er een conflict over een voor Verviers
bestemde lakenpers. Henry Cornet
voerman en wonend in Verviers legde
toen een verklaring af op verzoek van
Guenellon.56 In Tilburg was hij door de
bedienden van de Brabantse Landtol
aangehouden met zijn kar waarop een
lakenpers was geladen. De kar en die
van zijn broer Matthijs, die met hem
meereisde, was met de pers naar ‘s-Hertogenbosch gebracht. De lakenpers
was in twee documenten omschreven
als zijnde hout- en ijzerwerk en als
waarde was 50 gulden aangegeven.
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Henry reisde daarop terug naar Breda en om met Guenellon te gaan vragen aan Pieter van
Loon, commies van de tol aldaar, wat er aan de hand was. Deze begreep er niets van, maar gaf
wel toe dat op zijn aanraden in de aangifte melding was gemaakt van hout- en ijzerwerk. In
een meteen daarop volgende verklaring liet Guenellon vastleggen dat hij twee lakenpersen
had verzonden naar Verviers. Op de ene kar lagen ook nog een kwart en een achtste ton met
haring.57 De haring was eigendom van Anna de Ram, koopvrouw in vis in Breda. Zij had op
de ene kar vier vaatjes haring laten laden met in totaal 240 haringen erin. Op deze kar lag
verder nog een ‘stuk’ jenever. Op de andere kar lagen drie kleine vaatjes haring, een gedeelte
van de lakenpers, een oud touw en een oude koperen schijf die behoorden tot de lakenpers.
Dit wijst erop dat de pers tweedehands was. De zaak speelde, zo blijkt uit de rekening van
de curator, nog bij het overlijden van Guenellon. Het is niet ondenkbaar dat fabrikanten uit
Leiden de commiezen van de Landtol op dit transport hebben geattendeerd. Persen en verder
afwerken van lakens in Verviers beconcurreerde Leiden dat zich probeerde in dat werk te
specialiseren. Een concurrent dwarszitten, waarom niet, toch?
Zoals wel vaker met dit soort verklaringen wordt niet helemaal duidelijk wat er precies
aan de hand was. Dat komt ook doordat het archief van de Admiraliteit op de Maze in
de negentiende eeuw door een brand zwaar is beschadigd. Zo zijn de besluiten van de
Admiraliteit juist voor deze jaren verloren gegaan. De Landtol werd geïnd door een consortium van particulieren en hun archief is verloren gegaan. Twee andere verklaringen bevatten meer details over dit uit twee karren bestaande transport. 58

|

Verviers: de wolstad van de Zuidelijke Nederlanden
Verviers lag in het markiezaat van Franchimont dat bezit was van de prins-bisschop van
Luik. Het landje maakte echter geen deel uit van het prinsbisdom en omvatte behalve het
aan de Vesder gelegen stadje Verviers ook de bekende badplaats Spa. Het Verviers van 1700
is goed te vergelijken met het toenmalige Tilburg. Beide plaatsen waren ongeveer even groot
en hadden zich in de vroege zeventiende eeuw gespecialiseerd in de fabricage van wollen
stoffen. Evenals Tilburg ontwikkelde Verviers zich tot een grote concurrent van de Leidse
wollenstoffenindustrie. 59 De voornaamste troef van beide plaatsen was dat de arbeidslonen
er veel lager waren. Dat woog zwaar bij een productieproces dat uitermate arbeidsintensief
was. Verder waren de belastingen er laag terwijl Leiden evenals heel Holland kampte met
zware accijnzen op eerste levensbehoeften waardoor de kosten van levensonderhoud en
daarmee ook de lonen hoog waren. Een nadeel was dat beide plaatsen niet aan een waterweg
lagen, wat betekende dat de transportkosten hoog waren.

52
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S AB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 647, f 71r, d.d.2 april 1728.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 649, f 171r, d.d. 4 maart 1731.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 649, f 210r, d.d. 10 mei 1731.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 649, f 211r, d.d. 15 mei 1731.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 649, f 649, akte nr. 93, d.d. 17 augustus 1731.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 649, akte nr. 94, d.d. 17 augustus 1731.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 649, akte nr. 102, d.d. 7 september 1731 en idem notaris, inv. nr. 661, akte nr. 80, d.d. 21 juli
1732.
Lebrun, Verviers en Dechesne, Verviers. In beide werken komt de naam van Guenellon niet voor.
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9.	Handelsroute van de wol- en lakenhandelaar Pieter Guenellon. De Spaanse wol kwam via de haven van Amsterdam naar
Breda. Vandaar ging de wol over land naar Verviers en Luik om te worden verwerkt tot laken. (Kaart: Karel Leenders)
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De in Verviers verwerkte wol kwam van overzee, voornamelijk uit Spanje en Portugal, naar
Amsterdam. Daar kochten de fabrikanten uit Verviers de wol in, waarna deze over water
en over land naar Verviers werd vervoerd. Het transport verliep over land omdat de Maas
slecht bevaarbaar was en de scheepvaart gehinderd werd door een groot aantal tollen.60 In de
achttiende eeuw werden er door de regering in Brussel herhaaldelijk pogingen ondernomen
om de wol te laten aanvoeren via Oostende en de landwegen door Vlaanderen en Brabant,
maar door tegenwerking van Holland en de Staten van Brabant, die meer op hun eigen
belangen letten, lukte dat pas helemaal aan het einde van de achttiende eeuw.61 Naast de
route over Breda waren ook die over ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen in gebruik.62 Nog in
1781 gingen er van de 18.000 balen wol die in Amsterdam verkocht werden 14.000 tot 15.000
naar Verviers en Duitsland.63 De wollen lakens werden vooral geëxporteerd naar Duitsland,
maar zoals hierboven werd aangetoond, werden de lakens ook naar het noorden vervoerd.
Waarschijnlijk werden ze in Leiden afgewerkt, dat wil zeggen geverfd, geperst en ingepakt.
Voor dit werk was veel vakkennis nodig en in dat opzicht kon Leiden de concurrentie langer
volhouden dan bij de meer arbeidsintensieve bewerkingen. De afgewerkte lakens werden
dan in Amsterdam verder verhandeld.

|

Toenemende financiële problemen
Vanaf 1721 zijn er aanwijzingen dat Pieter Guenellon geld nodig had. Zo werd in dat jaar een
in 1721 voor schepenen van Ginneken gesloten lening van 4.000 gulden met een exploot
opgezegd. 64 Kort daarna liet hij zich benoemen tot waarnemend rentmeester van de geestelijke goederen in stad en land van Breda.65 Hij was dus op zoek naar neveninkomsten.
In 1728 raakte hij zichtbaar in geldnood. In dat jaar werden eerst obligaties met een totale
nominale waarde van 4.000 gulden verkocht.66 Twee daarvan waren hem door zijn vader
bij zijn huwelijk als bruidsschat meegegeven. Van notaris Pieter van Deutecum en zijn
vrouw Liesbeth Huygens leende hij nog eens 5.000 gulden met het Huis van Brecht als
onderpand.67 De rente op deze hypothecaire lening bedroeg 5% wat aan de hoge kant was.
Kort daarna moest het kapitaal van schoonmoeder Maria van Heusden eraan geloven. Een
obligatie van 1.200 gulden op de vrijheid Etten werd met als tussenpersoon Anthonie Deutz
in Amsterdam te gelde gemaakt.68 Daarop volgden weer met Anthonie als bemiddelaar de
verkoop van een obligatie en zijn recht op een grafkelder in de Westerkerk in Amsterdam.69
Dit graf stond op naam van zijn grootvader van moederszijde. In 1731 volgt weer een lening
van 1.200 tegen 4% door schoonmoeder Maria van Heusden.70
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Lebrun, Verviers, 116 (Maas) 138-141 (Hollandse kooplieden).
Dechesne, Verviers, 143-146.
Lebrun, Verviers, 143-147.
Lebrun, Verviers, 142.
SAB, ONA, notaris Cornelis van Bommel, inv. nr. 607, akte nr. 25, 3 maart 1727. Een exploot is een officiële aanzegging door een deurwaarder. Een exploot was (en is) vaak de inleiding tot een gerechtelijke procedure.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 646, f 89r, d.d. 10 juni 1727.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 646, f 2v, d.d. 3 januari 1728 en idem notaris, inv. nr. 647, f 15r, d.d. 18 januari 1728
SAB, ASB, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 583, f 143v, d.d. 21 januari 1728.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 647, f 77r, d.d. 6 april 1728.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 647, f 81r, d.d. 21 april 1728 en ONA, notaris Cornelis van Wijnocxbergen, inv. nr. 660, akte
nr. 57, d.d. 28 juli 1728.
SAB, ONA, notaris Pieter van Deutecum, inv. nr. 649, f 112r, d.d. 4 oktober 1731.
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Een desolate boedel
Op 8 augustus 1732 maakten Pieter en Maria samen hun testament op.71 Maria was zwanger
van een kind dat twee weken later geboren zou worden en de naam van Catharina kreeg. De
inhoud leek veel op het testament dat Pieter met Helena Deutz had gemaakt. Als erfgenamen werden aangewezen de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk, zijn huidige echtgenote,
de drie kinderen uit dit huwelijk met name Petronella Adriana, Adriaan en Everdina. Zij is
ook nog zwanger van een vierde kind. Petronella Adriana was al getrouwd. Maria op haar
beurt benoemde haar man, haar eigen kinderen en het kind waarvan zij zwanger ging en
de eventueel nog te verwekken kinderen tot erfgenaam. Mocht zij als eerste overlijden,
dan gingen haar bezittingen niet naar de kinderen uit het huwelijk van Pieter met Helena
Deutz. Als getuigen traden op Jacob van Doesburg en Christiaan Simons. Beide echtelieden
waren gezond en wel. Een jaar later overleed Pieter echter op 4 augustus 1733. Niet bekend is
waaraan en of dit een onverwachte dood was. Tijdens zijn laatste ziekte werd hij behandeld
door dr. Philips Willem Croyzé, de chirurgijns Johan Paulus Hubertus en Jozef Jamay, terwijl
ook apotheker Johan Swysens medicamenten leverde.72
Op 17 september was Constantijn van Vechelen tot curator benoemd. Hij ging terstond
aan het werk. Tussen 17 en 24 september werd in aanwezigheid van twee schepenen alles
wat zich in het Huis van Brecht bevond geïnventariseerd. 73 In 1740 legde Van Vechelen
zijn eerste rekening af, in 1748 door een tweede, finale rekening waarna de zaak wegens
gebrek aan verdere baten gesloten werd.
De erfgenamen van Pieter Guenellon waren de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk,
zijn huidige echtgenoten Maria Meerman en de inmiddels vier kinderen uit het tweede
huwelijk.

|

Een Surinaams intermezzo
Opmerkelijk is dat volgens de rekening van de curator Pieter (IV) en zijn zus Anna Helena in
1733 in Suriname wonen. Van Pieter konden we dat vaststellen doordat zijn naam voorkomt
in het ‘herenboekje’ van 1734 74. Deze boekjes werden in Amsterdam uitgegeven en vermeldden alle namen van overheidsfunctionarissen in de Republiek én de koloniën waaronder
dus ook Suriname. Pieter was in 1734 ontvanger van de contributie, een belasting die de
planters moesten betalen aan het gouvernement in Paramaribo. In dat jaar werd hij ook
aangesteld als tweede commies van de slavenhandel. In de boekjes van 1736, 1737 en 1738
werd zijn naam niet meer aangetroffen wat overeenstemt met de vermelding in de aanhef
van de rekening van de curator uit 1740 dat hij in Suriname was overleden. Suriname was
toen een kolonie die eigendom was van een particuliere maatschappij, de Sociëteit van
Suriname. Het ging in die jaren de planters voor de wind. Het aantal aangevoerde zwarte
slaven steeg met sprongen en er kwamen veel nieuwe plantages bij waar vooral suiker
en ook wel koffie werden verbouwd.75 Er was een groot nadeel: voor Europeanen was het
tropische klimaat van dit mooie land moordend. Velen stierven er aan gele koorts, malaria,
dysenterie enzovoort. Over het verblijf van Helena Guenellon en haar man in Suriname
konden we geen nadere gegevens vinden. Wel weten we uit de rekening van de curator dat
zij in 1741 voornemens waren naar de Republiek terug te keren.
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Intrigerend is de vraag waarom Pieter (IV) en Anna Helena naar Suriname vertrokken.
Deden zij dat om daar hun fortuin te zoeken zoals zoveel Nederlanders in die tijd? Het kan
ook zijn dat zij dit gedaan hebben om te ontkomen aan hun schuldeisers. Pieter (IV) overleefde het tropische avontuur niet, zijn zuster wel.

|

Het Huis van Brecht in 1733
Het huis was niet alleen groot maar ook van veel comfort voorzien. Beneden waren zeven
kamers en daarnaast de keuken en de bottelarij met daarin geen drank. In de kelder stonden
alleen enige tinnen flessen met spawater. Dat werd toen al gedronken omdat men er een
geneeskrachtige werking aan toekende. De bierstelling in de kelder was leeg. Beneden stonden drie bedden, boven in negen kamers acht bedden en een wieg. Eén kamer boven was
ongemeubileerd. De bedden waren royaal uitgevoerd. Ze bestonden uit een ledikant met
daarin een matras, daarop een bed en verder wollen, katoenen en sitsen dekens die meestal
gestreept waren. De katoenen en sitsen 76 dekens waren steeds gevoerd. Om het hoofd te
steunen waren er diverse soorten kussens in een sloop. Opvallend is het grote aantal schilderijen: 4 beneden en niet minder dan 64 op de eerste verdieping. Daarnaast hingen er her
en der ‘printen’ waaronder één in een vergulde lijst met glas ervoor. Vermoedelijk moeten
we hieronder gravures verstaan. In veel kamers lagen op de vloer tapijten, afkomstig uit
Izmir in Turkije.77 De muren waren meestal bekleed met behangsel van zeildoek, behalve de
eetzaal beneden waarvan de wanden bekleed waren met goudleer. Inventarissen, die goed
doen uitkomen hoe het huis was ingedeeld en hoe het was ingericht, zijn er in de Bredase
protocollen veel te vinden. Omdat het Huis van Brecht een van de grootste huizen was en
daarom ook afweek van het doorsnee Bredase huis, maken we aan de hand van de inventaris
een rondje. We beginnen op de begane grond, gaan dan naar boven naar de eerste verdieping
en de zolders en eindigen met het pakhuis. De galerie was blijkens deze inventaris in 1733
al dichtgemetseld.
Begane grond
het ‘comptoir’ met het archief
Hier bevond zich het archief opgeborgen in een staande lessenaar en enige kasten en kastjes.
De curator beschrijft dit met het oog op wat hij kan gebruiken: documenten over bezittingen
en vorderingen, over schulden en leningen zijn dus interessant. Persoonlijke brieven zijn
van geen belang. Een notitie maakte duidelijk dat de overledene goederen had verpand
aan de Bredase bank voor een lening van ƒ 4.565 waarop een rente was verschuldigd van
jaarlijks ƒ 408 en 10 stuivers, dat is 8,95 %. De geldnood was dus zo hoog gestegen dat
Guenellon waardevolle spullen waaronder, zoals hierna zal blijken, een grote verzameling
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S AB, ONA, notaris Cornelis Bollaerts, inv. nr. 732, akte nr. 34, d.d. 8 augustus 1732.
SAB, ASB, inv. nr. 200, eerste rekening van de curator, hoofdstuk 3 van de uitgaven aan preferente crediteuren.
SAB, ASB, toegangsnummer 2.2., inv. nr. 200 (rekening curator) en SAB, ASB, toegangsnummer ARCO002.2, inv. nr. 259, f 1r en volgende
(boedelinventaris). De lijst van de geveilde goederen met de bedragen die deze hebben opgebracht werd helaas niet teruggevonden. Deze
lijst moet er wel geweest zijn.
Naamboekje, 1735, 40 en 47.
De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 542-549.
Sits: een bedrukte kantoenen stof afkomstig uit het Indiase subcontinent.
Izmir werd toen Smyrna genoemd.
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10. Achterzijde van het Huis van Brecht in 1995 na de restauratie. (Bron: SAB nr. JVG19950524020, Johan van Gurp)

penningen naar de lommerd had gebracht. Breda had een bank van lening die toen in de
Schoolstraat gevestigd was en uitgebaat werd door particulier, Jacob van Swichem. Dat
was voor Guenellon dus om de hoek. In de vergunning die Van Swichem van de Nassause
Domeinraad had gekregen was bepaald dat hij voor panden met een waarde van boven de
200 gulden 12% rente mocht rekenen. Voor bijna buurman Guenellon rekende hij dus een
wel zeer voordelig tarief, mogelijk omdat het onderpand zeer veel waard was en omdat
hij de kredietwaardigheid van de bewoner van het Huis van Brecht hoog aansloeg.78 De
curator was zeer geïnteresseerd in de 28 ‘schuldboeken’ (= debiteurenregisters) en andere
delen van de boekhouding. In het comptoir bevond zich ook de bibliotheek, die bestond
uit 95 boeken met onder meer een Franse Bijbel en een niet nader omschreven atlas. De
boeken waren in verscheidene talen waaronder het Frans. Een deel was op de Franse wijze
ingebonden. Mogelijk was een deel van de bibliotheek afkomstig van Pieters vader en zijn
Franse grootvader. Op geldnood wees ook een ijzeren geldkistje dat leeg was. Intrigerend was
een ‘muroscopium met eenige instrumenten’.
de voorkamer naast de poort
Deze kamer diende als slaapkamer want er stond een eiken ledikant met een van alle
comfort voorzien bed dat zo te zien plaats bood aan twee personen. Er hing ook een grote
vierkante spiegel met een gesneden lijst eromheen. De kamer was fraai gemeubileerd met
onder meer een toiletkistje van notenbomenhout en een schilderij met erop twee herderinnen en nog een ronde spiegel boven de schouw.

Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 67 (2014)

121

de andere voorkamer naast de galerij
de voorkamer aan de rechterkant van de galerij
Hier stond veel porselein dat onder andere diende om thee uit te drinken.
de eetzaal
Deze was bekleed met een behangsel van goudleer. In of boven de schouw hing een schilderij
met een groenmarkt. Een grote kast was gevuld met servetten, handdoeken en tafellakens.
de achterste slaapkamer
Hier bevond zich ook een bed, verder een schilderij voor de schouw met een landschap
erop. Het behangsel bestond hier uit zeildoek, dus minder luxueus dan in de waarschijnlijk
echtelijke slaapkamer.
het klein kamertje aan het einde en boven de galerij
Met tingoed en keukengoed.
de keuken en de bottelarij
Met zeer veel keukengerei zodat alle mogelijke gerechten konden worden bereid.
de galerij
Hier onder andere een staand Engels uurwerk in een kast van notenbomenhout.
Daarop volgden de binnenplaats en de kelder waarna de inventarisatoren naar boven
gingen.
Eerste verdieping
een klein kamertje
Met twee schilderijen in zwarte lijsten.
boven op de poortkamer
Zeven prentjes.
bovenkamer daarnaast
Met onder andere een Nederduitse Bijbel in folio in een Franse band, waarvan juffrouw
Maria Guenellon verklaart dat die van haar is.
Elf schilderijen en een Turks vloertapijt uit Izmir.
de vierde kamer
Hierin een kabinet met beddengoed zoals lakens en slopen en twee Oost-Indische portretten
die opgerold zijn. Hier hangen 20 schilderijen waarvan 15 kleine, en verder twee ‘printen’,
waaronder we vermoedelijk gedrukte prenten moeten verstaan.

78

Maassen, Bank van lening’
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de vijfde kamer
Met 12 schilderijen waaronder een
met een vrijage en zeven portretten van familieleden.
de zesde kamer
Met onder andere 16 schilderijen
waaronder 5 met afbeeldingen van
de zeevaart, 4 met landschappen, 1
met het stadhuis van Amsterdam,
het tegenwoordige koninklijk
paleis op de Dam, 2 met boertige taferelen, 1 met een geslacht
varken, 1 met fruit, 1 met drie
ezels en tenslotte 1 met de mythologische figuur van Andromeda.
Waarschijnlijk lag hier ook nog
een fagot van buxushout.79
de zevende kamer
Hier hangt maar één schilderij
met de verschijning van een engel.
de achtste kamer, genaamd de ongemeubileerde kamer
Hier lagen onder andere twee
hoorns om muziek op te spelen en
een tik-takbord met 29 schijven.80

11. 	De Puffiuszaal op de eerste verdieping van het Huis van Brecht.
Deze zaal is genoemd naar brigade-generaal K.F. Puffius. Deze
was tussen 1948 en 1954 gouverneur van de KMA. De zaal heeft
zijden behang en wordt ook wel de Vlaamse Zaal genoemd naar
het Vlaamse balkenplafond. (Bron: Wikipedia. Foto G. Lanting)

de negende kamer, zijnde het knechtskamerke
Zolders
Daarboven bevinden zich drie zolders en een provisiekamer. In de tweede zolder liggen 14
zakken Luikse hop en op de derde staat een oud klavecimbel.81
Pakhuis
Naast het woonhuis staat het pakhuis maar dit is grotendeels leeg. De inventarisatoren treffen hier aan zeven zakken met hop die het eigendom zijn van een koopman uit Luik, aldus
een verklaring van de vaste bediende van Guenellon, Jacob van Doesburg. Deze weet ook te
vertellen dat de tien vaten rijst toebehoren aan Isaac Hubert, een koopman uit Rotterdam
en dat de baal wol van de weduwe van Pierre Jaques Pirons uit Verviers is. Verder zijn er nog
een ijzeren balans met twee houten schalen om goederen te wegen en 25 stukken ijzeren
gewicht. Tenslotte nog een houten slede, enige lege vaatjes en wat rommel. Op de zolder van
het pakhuis liggen nog 25 zakken Luikse hop.
Tenslotte is er nog een stal, maar hier is geen stukje vee meer te bekennen. Aan gereedschap
resteren alleen een schoffel, een riek, een bijl en wat rommel.
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De koopman dreef dus op het laatst alleen nog wat handel in uit Luik afkomstige hop, een
artikel waar de Bredase brouwerijen wel weg mee wisten. Verder waren er geen voorraden
meer. Er kwam geen geld meer binnen, om de lopende uitgaven te kunnen bekostigen waren
de kostbare spullen al naar de lommerd om de hoek gebracht.

|

Een verzameling penningen
De curator liet de bij de lommerd afgegeven goederen inlossen en overbrengen naar het
sterfhuis.82 Dat loonde, want zij zouden bij een vrije verkoop veel meer opbrengen dan de
van de bank van lening geleende som. De goederen waren verpakt in een koffer en een sluitmand. In aanwezigheid van twee schepen-commissarissen werden deze geopend. Daar trof
men aan zeer veel tafelgoed zoals servetten en tafellakens, verder een zilveren fruitschotel
en een lijfrentebrief die in 1714 was gekocht op de levens van de kinderen Maria Cornelia
en Pieter. Maar het meest verrassend zal zijn geweest een verzameling met 102 penningen,
10 gouden en 92 zilveren. Zoals zoveel mensen die zich dat konden veroorloven had Pieter
Guenellon dus een verzameling. Wilde je meetellen, dan verzamelde je mooie dingen. Dat
konden munten of penningen zijn, maar ook fossielen, zeldzame stenen, beelden, schilderijen enzovoort. Die liet je zien aan familieleden, vrienden en bezoekers.83
De collectie penningen van Guenellon had een gemengd karakter. In hoofdzaak kunnen de
volgende groepen penningen worden onderscheiden:
- penningen die historische gebeurtenissen herdenken
-	penningen met afbeeldingen van koningen en vorsten: de keurvorst van Saksen, de
hertogen van Braunschweig-Lüneburg, de koningen van Spanje en Engeland
-	penningen die deugden uitbeelden zoals trouw, liefde van man en vrouw en
standvastigheid.
-	penningen die herinneren aan de ouders van Pieter en aan zijn grootvader Pieter
Veen.
-	penningen van (?) of over de steden Groningen, Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en
Rotterdam
- enkele penningen met een voor de curator onleesbaar Hebreeuws opschrift.
- enkele penningen met afbeeldingen van munten.
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S AB, ASB, inv. nr. 259, f 16v: ‘een basson van boekhout’. Buxushout is meer geschikt voor houten blaasinstrumenten dan beukenhout.
SAB, ASB, inv. nr. 259, f 17v: ‘twee hoorens om mee te speelen’.
SAB, ASB, inv. nr. 259, f 18v: ‘een oude clavercimbel’.
SAB, ASB, inv. nr. 200, f 18v en volgende.
Heyning, ‘Vruchten en kreeft’.
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12a. Stadhuis- of vroedschapspenning uit 1713
Voorzijde met de vrede in het midden en de tekst ‘tempora
optata’ (= gewenste tijden)
Deze penningen, gemaakt van goud of zilver, werden
door het stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch gegeven aan
bestuursleden die de vergadering hadden bijgewoond. Deze
penning memoreert de in 1713 gesloten vrede van Utrecht.
Deze maakte een einde aan een lange geldverslindende
oorlog. De vrede was goed voor de handel.

12b. Keerzijde:
Gezicht op de stad ’s-Hertogenbosch vanuit het zuiden, met
op de voorgrond de godin van de handel, Minerva. In de
verzameling van Guenellon bevonden zich tenminste vijf
van deze penningen. (Bron Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch,
nr. 0015782)

In vergelijking met andere verzamelingen uit die tijd was de collectie van Guenellon niet
groot. De hortuspenning van zijn grootvader van moederskant was vermoedelijk een
penning waarmee de bezitter toegang kreeg tot deze voor het publiek afgesloten tuin met
geneeskrachtige en zeldzame planten. De penningen die verwijzen naar de vorsten van
Braunschweig-Lüneburg kwamen waarschijnlijk via Pieters eerste vrouw Helena Deutz in
de collectie terecht.

|

Zilveren kinderspeelgoed
Guenellon had niet alleen zijn verzameling penningen bij de lommerd beleend, maar ook
een waardevolle verzameling zilveren kinderspeelgoed. Volgens een verklaring van de
weduwe Meermans en dochter Catharina Meermans waren deze stukken door verschillende
vrienden geschonken aan de kinderen van Pieter en Maria.
Het ging om de volgende voorwerpen:
2 poppenstoeltjes
1 pannetje met een treefje
2 veldstoeltjes
1 rustbankje, een roostertje en een deurslagje
2 paartjes en 2 andere stukjes zilver
1 strijkijzertje en roostertje
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1 belletje, een kakstoel en emmertje
1 hangblakertje met een tang
1 vierpannetje en schoteltje
Hiermee konden de nog jonge kinderen uit Pieters tweede huwelijk vadertje en moedertje
spelen. Zelfs aan een kakstoel was gedacht.

|

De curator aan het werk
De benoeming van een curator hield in dat de gehele boedel van Pieter Guenellon onder
het beheer was gesteld van de Bredase schepenbank. Met de schepenen op de achtergrond
moest de curator zoveel mogelijk goederen te gelde maken teneinde met de opbrengst zo
veel mogelijk schulden te voldoen. Wat er overbleef, áls er al iets resteerde, moest worden
uitgekeerd aan de kinderen uit beide huwelijken en de weduwe Meerman. De curator moest
hierbij uitgaan van de testamenten en de huwelijkscontracten waarbij aan de kinderen uit
het huwelijk met Helena Deutz hun moederlijk erfdeel was vastgelegd. Het was dus zaak
voor Van Vechelen om er zo veel mogelijk uit te slepen. Dit bleek niet zo eenvoudig te zijn.
De boedel was niet alleen desolaat, maar verkeerde ook in grote wanorde. In zijn tweede en
laatste rekening verzuchtte Van Vechelen:
‘dewijl desen boedel in de uytterste verwarringhe ende confusie was gebraght door den overleden
heer Pieter Guenellon, alsoo hij rendant geen schultboeck was vindende in den boedel ende daer
over gesprokken hebbende desselfs naergelaeten weduwe in het maken van den staet en inventaris,
die den rendant ter dier tijt tot antwoort gaff geen geweest te sijn, en alsoo eghter door den rendant
geen moeijte ontsiende maenden soeckens in de copie brieven en andere documenten des boedels
gedaen en dair inne was soeckende off’ er niets in te voorderen off te ontfangen stont, alsoo den
rendant de minste openinge niet wiert gedaen, en na veel soeckens het naervolgende heeft uijt
gevonden’ 84
Dat deed hij overigens in het hoofdstuk waarin hij zijn eigen kosten in uitgaaf bracht. Heel
vaak gaat aan dit soort declaraties een klaagzang vooraf die moet aantonen dat de opsteller
van de rekening zich ontzettend veel moeite heeft getroost en dus best wat mag declareren.
Van Vechelen zal dus wat overdreven hebben, maar de kale feiten spreken voor zich. Er was
in het sterfhuis geen contant geld meer aanwezig. De tien dukaten en de vijf rijksdaalders die
er nog waren had de weduwe aan de dragers van de lijkbaar en de koetsiers van de lijkkoets
gegeven. Sieraden en verzamelingen van gouden en zilveren voorwerpen waren naar de
lommerd gebracht.
Niet helemaal duidelijk is voor ons hoe het met de bedrijfsboekhouding zat. De gegevens spreken elkaar tegen. Bij het inventariseren had men in het kantoor 28 debiteurenboeken gevonden, maar de weduwe verklaarde dat er helemaal geen boekhouding meer
was.85 Op 30 september 1733 kocht notaris Pieter van Deutecum alle schuldboeken en
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S AB, ASB, inv. nr. 200, tweede en laatste rekening 1740-1748, f 14v-f15v.
SAB, ASB, inv. nr. 200, eerste rekening, hoofdstuk 1 van de ontvangsten, post verkoop diversen.
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andere papieren die daarmee verband hielden en verder een deel van de roerende goederen.86 Dit diende ter compensatie van de hypothecaire lening van 5.000 gulden die Van
Deutecum en zijn vrouw in 1728 met Guenellon hadden gesloten. Dat betekent dat Van
Deutecum erop rekende met deze debiteurenboeken tenminste 5.000 gulden te kunnen
innen. Vermoedelijk moeten we het zo zien dat een deel van de debiteurenadministratie
wel aanwezig was en dat deze naar notaris Van Deutecum ging. Verder waren er alleen
losse papieren en brieven waar Van Vechelen zijn weg in moest zien te vinden. De curator
vond na veel zoeken ‘veel oude boeke van negotie tot Amsterdam die Pieter Guenellon
hadde gedaen en veel losse pampieren’. Daaruit kwam een vordering van 92,95 gulden
tevoorschijn op ene Toussaint La Pas in Verviers. Na veel brieven schrijven ‘assigneerde’
Toussaint deze vordering op Pieter van Dooren. Bij een assignatie wijst A een schuld aan B
toe aan C op wie hij weer een vordering heeft. A. kan zich dan wenden tot C om zijn geld
te innen. Een tweede vordering op Guillaume Natalis uit Verviers van 14 gulden en 2 ½
stuiver werd op dezelfde wijze afgehandeld met een assignatie op Pieter van Dooren. Dit
wijst er nog eens op dat Pieter zaken deed voor textielfabrikanten in Verviers.
13. 	In 1733 verkochten de curatoren van de boedel van Pieter Guenellon het buitengoed Weilust in Heusdenhout voor 11.109
gulden. Op deze foto de buitenplaats Weilust in 1960 gezien vanuit het zuiden. In deze vorm dateert het huis van omstreeks
1787. (SAB nr. 19600208, firma Schreurs)
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Het Huis van Brecht en de hoeve met herenkamer onder Heusdenhout werden nog in 1733
verkocht en brachten respectievelijk 15.076 en 11.109 gulden op. De meubels, juwelen,
goud en zilver en parels werden in oktober 1733 voor 10.692 gulden verkocht. In totaal is
dit 36.877 gulden. De koopkracht van dit bedrag in guldens is in koopkracht gemeten het
equivalent van 426.311 euro in 2014.87 Pieter en zijn vrouw Maria hadden zich dus met veel
luxe omringd.
Na veel zoeken in het chaotische archief bleek dat er nog acht morgen [= 6,8 hectare]
land in Benschop, ten westen van IJsselstein in het gewest Utrecht, was.88 Het bleek echter
dat de heer van Heemstede nog huur had ontvangen van dit land, nadat de curator was
benoemd. Deze vorderde dit terug, maar dat ging niet vanzelf. Tenslotte bracht de verkoop
van dit vermogensbestanddeel 2.019 gulden op. De overledene had diverse lijfrenten
gekocht voor zijn broer Egbert en Maria Cornelia, een dochter uit het eerste huwelijk.
Er was ook een voorziening getroffen voor twee oude heren, te weten Jan Loquet, 62 jaar
oud, en Pieter Loquet 64 jaar oud. Ik heb niet kunnen achterhalen wie dit waren. Ook deze
effecten werden van de hand gedaan en brachten 4.890 gulden op.

|

Procedures
Over de inbeslagname van de kar met de lakenpers werd geprocedeerd en nadat deze zaak
door de curator gewonnen was, moest hij veel moeite doen om de proceskosten terug te krijgen van de twee Bossche borgen van dit transport, Abraham Hubert de oude en NN De Hee.
Een ingewikkelde zaak betrof de twee obligaties van ieder 1.000 gulden die Guenellon
had verkocht aan effectenmakelaar Vuerens in Gouda. Over deze zaak verantwoordt Van
Vechelen zich uitvoerig in zijn tweede en conclusieve rekening uit 1748. De verkoop was
ten onrechte gedaan - de curator spreekt zelfs van fraude - want Helena Deutz had deze
aan haar kinderen gegeven en ze waren dus geen eigendom van Pieter Guenellon. De
makelaar had echter de stukken gauw doorverkocht aan het weeshuis in Rotterdam. De
regenten ervan waren niet bereid om ze terug te geven. Na advies ingewonnen te hebben
bij advocaten en na in 1734 daartoe gemachtigd te zijn door de voogden van de weeskinderen Guenellon-Deutz, spande de curator een proces aan voor het Hof van Holland
in Den Haag. Hij won de zaak, maar het weeshuis overwoog om in beroep te gaan bij de
Hoge Raad van Holland en Zeeland, een ander en hoger gerechtshof ook in Den Haag. Al
delibererend lieten de regenten van het weeshuis de termijn waarop zij appel konden
aantekenen verstrijken. Pas in 1741 gaf het Hof van Holland verstek van antwoord, dat wil
zeggen dat de verliezer van de zaak niet meer in beroep kon gaan. Toen was het de beurt
aan de voogden om te treuzelen. Zij wilden liever wachten op de terugkeer van juffrouw
Anna Helena die in mei 1741 uit Suriname werd verwacht. Zij was gehuwd met Gerard
Lemmers en viel dus niet meer onder hun voogdij. De andere dochter, Maria Cornelia,
ging binnenkort trouwen met Matthijs Ooster waardoor de voogden ontslagen zouden
zijn van hun voogdij en haar toekomstige man namens haar kon handelen.89 Pieter (IV)
was inmiddels in Suriname overleden. De echtgenoten van de dames Guenellon onder-
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S AB, ASB, inv. nr. 355 (register van gerechtelijke en vrijwillige verkopingen van roerende goederen).
International Institute of Social History, Amsterdam, website, zoeken op ‘Value of the Guilder/Euro’.
Ik ben ervan uitgegaan dat hier de Rijnlandse morgen van 85 are is gebruikt.
Volgens de wet was de gehuwde vrouw handelingsonbekwaam.
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handelden daarna met de regenten van het weeshuis met als uitslag dat men het in 1741
eens werd. Het weeshuis betaalde 1.500 gulden aan de dames Guenellon en mocht in ruil
daarvoor de effecten behouden.
In 1742 ontving Van Vechelen een brief uit Londen van een zekere Eduard Browne met
de mededeling dat Guenellon een vordering had op de bankroete boedel van ridder Joseph
Hodges. Als crediteur kreeg de curator 6% van de vordering terug. Na tussenkomst van
twee kooplieden in Londen en een assignatie kon Van Vechelen 157 gulden en 13 stuivers
incasseren.
Er werd nog meer geprocedeerd en tegengewerkt door crediteuren, maar om het
verhaal niet langdradig te maken ga ik niet alle zaken behandelen, behalve dan het proces
dat notaris Van Deutecum en Willem van der Burgt aanspanden voor de Raad van Brabant.
Deze heren wilden inzage in de ontvangsten en uitgaven die Van Vechelen gedaan had,
maar deze weigerde dat. De Raad vonniste hierover in 1737 en nogmaals in 1738. Van
Vechelen won deze zaak en liet aan de opponenten weten dat het geld waar zij recht op
hadden klaar lag om in ontvangst te worden genomen. In 1739 verklaarde Van Deutecum
de hoofdsom van 5.000 gulden en drie jaar achterstallige rente te hebben ontvangen.
Daarmee was voor hem de lening afgelost, maar overigens deed hij geen afstand van zijn
andere vorderingen op de desolate boedel.90 Dat laatste was een formeel voorbehoud.

|

Afwikkeling van het bankroet
De eerste in 1740 gesloten rekening van de curator sloot met:
baten
44.461 gulden
lasten
41.769 gulden
Saldo
+2692 gulden.
De tweede in 1748 rekening sloot met:
baten:
2849 gulden
lasten
565 gulden
saldo
+ 2284 gulden91
De boedel mocht dan desolaat zijn, dat wilde zeker niet zeggen dat er niets meer te halen
viel. Sterker nog, de kinderen uit Pieters eerste huwelijk kregen aan het einde van de rit een
groot deel van het aan hun toegezegde moederlijk erfdeel uitgekeerd. Iedereen die nog wat
te goed had van Guenellon kreeg dit uitbetaald. De kosten van de curatele waren door alle
moeilijkheden en de diverse procedures die gevoerd hadden moeten worden bijzonder hoog
opgelopen. De curator kreeg voor zijn werk niet alleen alle onkosten uitbetaald, maar ook
een tantième van 2 ½ % wat neerkwam op 1086 gulden en 7 stuivers. Het zag er naar uit dat
de weduwe Meerman en haar vier kinderen met de gebakken peren zouden blijven zitten
omdat er voor hen niets overschoot.
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De familie Meerman komt te hulp
Het was de broer van de grootvader van Maria Meerman, de hierboven al genoemde Pieter
Meerman, die in 1740 te hulp kwam. Toen deze Rotterdamse patriciër 73 jaar oud zijn einde
voelde naderen maakte hij zijn testament op waaraan hij twee eigenhandig geschreven
codicillen toevoegde. 92 In het eerste legateerde hij aan de weduwe van Pieter Guenellon en
na haar dood aan haar kinderen een jaarlijkse rente van 300 gulden gedurende 12 jaar. Als de
weduwe na die 12 jaar nog in leven was en de kinderen er ook nog waren, dan zou dit voor
20 jaar gelden. Hij liet de mogelijkheid open dat zijn oudste zoon en een van de erfgenamen
een andere regeling zouden treffen. Aan Everdina, een zuster van Maria Meerman, werd een
lijfrente van 200 gulden per jaar toegezegd. Een tweede codicil uit oktober 1740 bepaalde
dat de knechten en meiden van zijn beide zoons rouwkleding zouden krijgen op kosten van
het sterfhuis, zoals dat hoorde en dat ook wat ruwgoed werd gezonden aan nicht Everdina
en haar zuster Maria Meerman.93
Pieter Meerman was, toen hij stierf, schatrijk zoals blijkt uit de na zijn overlijden
opgemaakte boedel-inventaris en de daarop volgende deling van de erfenis.94 De totale
baten van het sterfhuis bedroegen 618.582 gulden 8 stuivers en 12 penningen. Volgens de
inventaris werd het legaat ook uitbetaald.95 Voor verarmde familieleden werd dus gezorgd.
Zij kregen een bescheiden lijfrente of een jaargeld dat met wat eigen arbeid voldoende was
voor het levensonderhoud.
Dat het met de nazaten van Pieter (III) en Maria Meerman goed afliep bewijst ook een
akte uit 1770 waaruit blijkt dat zij eigenaar waren van het huis De Gulden Os met een
geldswaarde van 3.200 gulden in de Waterstraat.96
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Het einde van een commies
Een van de bedienden van Pieter Guenellon was Jacob van Doesburg. In het Bredase notarieel archief werden twee akten aangetroffen over een man met die naam die dienst nam
bij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Ik ben er overigens niet zeker van of dat
dezelfde Jacob van Doesburg is als de commies van Guenellon. In de digitale stamboom
van het Bredase Stadsarchief komt een Jacob van Doesburg niet voor. Wel werkte er op de
secretarie van de stad Breda in 1735 een klerk van die naam. Op 6 november 1741 machtigen de broers en zusters Maria, Cornelia en Thomas van Doesburg de marktschipper van
Breda op Middelburg om bij de kamer Zeeland van de VOC in Middelburg 59 gulden te
innen of zoveel meer als er bevonden mocht worden.97 Dit geld heeft hun broer Jacob daar
achtergelaten. Op 29 november 1739 is hij uit Middelburg vertrokken als korporaal in dienst
van de VOC op het schip genaamd Nieuw Walcheren. En dan, na een lange reis is er het
einde: op 15 juni 1740 overlijdt Jacob op de Kaap de Goede Hoop. Velen voeren uit naar het
begeerde Oost-Indië, velen overleden op weg erheen of eenmaal daar aangekomen; maar
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S AB, ASB, inv. nr. 583, f 143v (marginale kanttekening), d.d. 25 april 1739.
De bedragen zijn afgerond op hele guldens.
NA, Archief Staal van Piershil, inv. nr. 336. Een codicil was in die tijd een aanvulling op een testament.
NA. Archief Staal van Piershil, inv. nr. 336.
NA, Archief Staal van Piershil, inv. nr. 337.
NA, Archief Staal van Piershil, inv. nr. 337, f 87r.
SAB, ASB, inv. nr. 608, f 111r, 8 december 1770.
SAB, ONA, notaris Jacobus Johannes van der Laar, inv. nr. 841, akte nr. 159, d.d. 6 november 1741.
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weinigen keerden in welvaren terug. Deze feiten worden bevestigd door een verklaring
van twee Bredase burgers, Willem Heekers en Willem Borstlap dat zij Van Doesburg zeer
goed gekend hebben, dat hij in 1739 ongehuwd naar Oost-Indië is afgevaren en onderweg,
zonder een testament te hebben gemaakt, is overleden. Zijn ouders Johannes van Doesburg
en Magdalena Paets zijn ook overleden.98

|

Conclusie
Pieter (III) Guenellon was een man die kwam, deed en verloor. In 1718 of 1719 vestigde hij
zich vanuit zijn vaderstad Amsterdam in Breda en kocht daar een van de mooiste en grootste
huizen om er te wonen, het nog bestaande Huis van Brecht. Hij kocht ook een boerenhoeve
onder Heusdenhout vermoedelijk met de bedoeling deze uit te bouwen tot een buitenplaats.
Samen met zijn eerste vrouw Helena Deutz en na haar overlijden met zijn tweede vrouw
Maria Meerman leefde hij op grote voet.
Aanvankelijk dreef hij handel in vis op Luik, later verlegde hij zijn activiteiten naar de
handel op Verviers in het huidige oosten van België. De grondstof, ruwe Iberische wol, en
machines gingen daarheen, de retourlading bestond uit wollen lakens. Vanaf 1728 gingen
de zaken achteruit en toen Guenellon in 1733, vermoedelijk tussen de 50 en 55 jaar oud,
overleed, was het geld op, het pakhuis nagenoeg leeg en de boedel desolaat.
Waarom liep het bij Guenellon mis, terwijl het anderen zoals de koopliedenfamilies
De Wyse en Calckberner voor de wind ging? Door het ontbreken van een familiearchief
met daarin correspondentie en een goede boekhouding kan niet worden vastgesteld wat
er mis is gegaan. En zelfs mét een familiearchief is het moeilijk te achterhalen wat mensen
heeft bewogen om bepaalde handelingen te doen. De historicus kan en mag wel vragen
stellen, maar soms loopt hij vast omdat de bronnen er niet zijn of er nooit geweest zijn. In
dat geval moet hij zich hoeden voor speculatie. Bij het geval-Guenellon vallen wel enkele
zaken op en kunnen we achteraf analyseren waaraan het zeker niet lag en wat er wellicht
wel mis ging. De economische conjunctuur was in die periode voor Breda niet ongunstig,
dus dat is niet de reden geweest. De industrie in Verviers had toen een gevestigde positie
en kon zich goed handhaven. Dat kan dus ook geen reden geweest zijn. Wat wel opvalt
is dat Guenellon veelvuldig in conflict kwam met de douane en de commiezen van de
Brabantse Landtol. Probeerde hij een teruglopende omzet of een krimpende winstmarge
soms te compenseren door zich toe te leggen op belastingontduiking? Hoe het ook zij,
deze strategie had maar weinig succes.
Het zou kunnen dat Guenellon te veel kapitaal aan de zaak onttrokken heeft. Hij
kocht duur onroerend goed aan en richtte zijn huis in Breda luxueus in. Voor dat doel
werden de effecten verkocht. Ook werd geld gestoken in een verzameling penningen en
een bibliotheek, ofschoon een deel daarvan vermoedelijk was geërfd van zijn ouders en
schoonouders.
Maar Pieter (III) Guenellon was niet dom; hij volgde wel degelijk een strategie: hij
huwde eerst met een vrouw uit een schatrijke en zeer invloedrijke Amsterdamse koopliedenfamilie, na haar overlijden trouwde hij met een rijke dochter uit een Rotterdamse
koopliedenfamilie. Beide vrouwen moeten kapitaal hebben ingebracht. Toen na de dood
van Pieter zijn tweede vrouw en haar kinderen in moeilijkheden kwamen, schoot de oude
Pieter Meerman te hulp door aan hen een jaarlijkse rente te vermaken. De belangen van
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de kinderen uit het eerste huwelijk werden behartigd door de toeziende voogden, leden
van de familie Deutz en de aangetrouwde familie Scherenberg. Dat werkte goed want deze
kinderen kregen een groot deel van hun moederlijk erfdeel uitgekeerd. Er was dus sprake
van solidariteit binnen de familie, men zorgde voor elkaar.
De administratie van Guenellon verkeerde na zijn dood in grote wanorde. Zo bezat
hij land in Benschop, maar een aankomsttitel daarvan kwam de curator niet tegen in de
achtergelaten papieren. Was Pieter (III) wel een echte koopman en niet eerder een man
die liever genoot van het leven en graag mooie spullen verzamelde zoals schilderijen
en penningen? Ook dát zou kunnen. Wat verder nog opvalt is dat Guenellon wel een
commies in dienst had, maar dat er geen spoor is van een of enkele vennoten met wie hij
een compagnie gesloten had. Deze rechtsvorm kwam in Breda wel voor en was ook elders
in Europa de aangewezen vorm om handel te drijven.
Pieter had relaties met verwante of bevriende families van kooplieden in ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Amsterdam, alle steden in de Republiek. Van banden met
Antwerpse en andere Zuid-Brabantse zakenlieden is bij Guenellon en ook bij andere door
mij bestudeerde Bredase koopliedenfamilies geen sprake. Dit onderstreept nog eens dat
de economie van de stad Breda in de achttiende eeuw -en vermoedelijk ook in de eeuw
daarvoor- gericht was op de economie van Holland. Van daaruit liepen handelsroutes
naar het zuiden (Verviers) en het oosten. Breda lag aan een van deze routes en was een
overslagpunt. Dat gaf de stad een sterke positie. Alleen katholieken wendden zich als het
om geloofszaken ging tot het zuiden. Een beetje zwart-wit gesteld zouden we kunnen
stellen: de geest kwam uit het zuiden, de materie uit het noorden.
Aangezien er geen andere bankroeten van kooplieden en andere ondernemers uit deze
periode voor Staats-Brabant geanalyseerd zijn, kunnen uit deze ene casus geen verreikende conclusies getrokken worden. Het is derhalve ook maar helemaal de vraag of het
geval-Guenellon representatief is voor de Bredase of Staats-Brabantse koopman. Pieter
Guenellon was wel een kleurrijke figuur.
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SAB, ONA, notaris Jacobus Johannes van der Laar, inv. nr. 841, akte nr. 160, d.d. 6 november 1741.
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