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1 Stukken van algemene aard
1.1 Notulen
1-4 Agenda ’ s en notulen van de algemene aandeelhoudersvergaderingen. Met
bijlagen 1910 - 1972 2 banden en 2 delen
1 - 1910 - 1918 1 deel
2 - 1935 - 1940 1 deel
3 - 1950 - 1962 1 band
4 - 1963 - 1972 1 band
5 Agenda ’s en notulen van de prioriteitsaandeelhouders 1934 - 1941 1 deel
6 - 8 Agenda ’s en notulen van de commissarisvergaderingen. Met ingekomen brieven
en besluiten 1934 - 1971 2 banden en 1 deel
6 - 1934 - 1941 1 deel
7 - 1951 - 1963
8 - 1963 - 1971
1.2 Correspondentie
9 Ingekomen stukken 1871 - 1932 1 omslag
10 Ingekomen brieven van A.M.W. Bernet – Glasbergen aan de heer Witsen 1885
- 1890 1 omslag
1.3 Jaarverslagen
11 - 13 Jaarverslagen 1912 - 1985 2 pakken en 1 omslag
11 - 1910 - 1916 1 omslag
12 - 1963 - 1975
13 - 1977 - 1985
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisatie en bestuur
2.1.1 Statuten
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14 Onderhandse akte van statuten van de N.V. Amsterdamse IJzer- en Staalhandel, voorheen W. Bernet & Co 1910 1 stuk
15 Afschrift van akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarin is besloten tot statutenwijziging 1915 1 stuk
16 Statuten 1915 1 katern
17 Onderhandse akte waarin de vennoten een handelsvennootschap aangaan
onder firma W. Bernet & Co en de statuten worden vastgesteld 1919 1
stuk
18 Onderhandse akte van statutenwijziging 1921 1 stuk
19 Stukken betreffende statutenwijzigingen 1950 1 omslag
20 Stukken betreffende statutenwijziging en de uitgifte van aandelen gemaakt
door de wijziging 1959 - 1961 1 pak
21 Statuten en stukken betreffende statutenwijzigingen 1971 - 1987 1 pak
2.1.2. Vennootschap
22 Afschrift van akte van opname van A.Immink en J. J. Witsen als vennoten
1847 1 stuk
23 Afschrift van akte waarin W. Bernet ontslagen wordt van alle werkzaamheden in en voor de vennootschap en stille vennoot wordt 1848 1 stuk
24 Foto ’s van W. Bernet en echtgenote. Met op de achterkant notities 1860
1 omslag
25 Onderhandse akte waarin de firma wordt voortgezet als voorheen met de
weduwe en tevens erfgename van W. Bernet 1869 1 stuk
26 Onderhandse akte waarin Jonas Jacobus Witsen, zoon van Jonas Jan Witsen, opgenomen wordt in de vennootschap Co. 1879 1 stuk
27 Onderhandse akte waarin A.P. Immink opgenomen wordt in de vennootschap
van de firma en waarin Anna Maria Wilhelmina Glasbergen, weduwe van
W. Bernet zal optreden als stille vennoot 1881 1 stuk
28 Afschrift van akte van boedelscheiding van de firma na de dood van A.
Immink ten behoeve van zijn erven 1886 1 stuk
29 Afschriften van akten waarin W.J. van der Meer Mohr, weduwe van A.I.
opgenomen wordt in de vennootschap als stille vennoot 1886 1 omslag
30 Uittreksel van akte van boedelscheiding van de firma W. Bernet & Co na
de dood van vennoot Abraham Immink ten behoeve van zijn medevennoot
Jonas Jan Witsen 1886 1 stuk
31 Onderhandse akte van uittreding van A.M. Glasbergen als stille vennoot
en dat de overige vennoten het recht behouden hun zaken voort te zetten
onder de bestaande firmanaam 1890 1 stuk
32 Afschrift van akte waarin de vennootschap W. Bernet & Co. wordt ontbonden om over te gaan tot scheiding en verdeling ten behoeve van de
erven van W.J. van der Meer Mohr 1891 1 stuk
33 Onderhandse akte van ontbinding van de vennootschap na de dood van de
weduwe Immink 1891 1 stuk
34 Afschrift van akte houdende de inbreng van onroerend goed door de vennoot Jonas Jacobus Witsen in de vennootschap waarvoor hij gecrediteerd
wordt 1902 1 stuk
35 Afschrift van akte houdende de voortzetting van de zaken onder de naam
W. Bernet & Co. na de dood van Jonas Jan Witsen, tevens vennoot 1902
1 stuk
36 Stukken betreffende overeenkomsten met de familie Witsen 1902 - 1909 1
omslag
37 Afschrift van akte waarin de vennoten overeenkomen om onder naam van
W. Bernet & Co. voor een tijdvak van vijf jaar de vennootschap voort te
zetten 1903 1 stuk
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38 Onderhandse akte waarin de vennoten en A.M. Glasbergen overeen komen
dat de vennoten de bevoegdheid hebben over de firma te beschikken en de
beschikking daarover ook aan anderen te verlenen, Anna Maria Glasbergen
of haar erven 1906 1 stuk
39 Stukken betreffende aanspraken van L.W. Heil, erfgenaam van de weduwe
Bernet, op de firma 1907 1 omslag
40 Onderhandse akte van wijziging vennootschapscontract. Met ingekomen
brief 1925 1 omslag
41 Testament en stukken betreffende de uitvoering van het testament van
Jonas Jacobus Witsen Jonas Janszoon 1928 - 1930 1 omslag
42 Onderhandse akte waarin de vennootschap wordt voortgezet na de dood
van de vennoten J. Dudok van Heel, A. Immink en A.P. Immink 1932 1
stuk
43 Afschrift van akte houdende inbreng van onroerende zaken in W. Bernet
& Co., door J.A. van Laer, A. Dudok van Heel en E. van Laer 1933 1 stuk
44 Afschrift van de akte van scheiding van onroerende zaken behorende tot
W. Bernet & Co. en afschrift van de akte houdende de goedkeuring en
bekrachtiging van bovengenoemde akte door mevrouw L.E. Reichard, weduwe van A. Immink 1933 1 stuk
45 Onderhandse akte waarin S. Smit, A. Blankenberg, A.F. van Laer en W.
van Laer verklaren elkaar over en weer volmacht te geven, elkaar te vertegenwoordigen in hoedanigheid van commanditaire vennoten 1942 1 omslag
46 Onderhandse akte houdende de overeenkomst tussen familie-aandeelhouders
inzake de aanbieding van aandelen-B 1960 1 stuk
2.1.3. Oprichting en opheffing
47 ’ Patenten ’. Akten van bewijs dat Willem Bernet, J.J. Witsen en A. P. Immink hun beroep als koopman in binnen- en buitenland mogen uitoefenen
onder firma W. Bernet & Co. 1845 - 1885 1 omslag
48 Bekendmakingen inzake het aangaan van een vennootschap voor de voortzetting
van de zaken van de firma 1891 1 omslag
49 Stukken betreffende de oprichting en liquidatie van de vennootschap onder
firma, Joh. A. van Laer en de daarmee verbonden liquidatie van W. Bernet
& Co. en oprichting van de Amsterdamse IJzer – en Staalhandel, voorheen
W. Bernet & Co. 1894 - 1910 1 omslag
50 Onderhandse akte van ontbinding van de firma W. Bernet & Co. 1910 1
stuk
51 Stukken betreffende de oprichting van de ’ Amsterdamse IJzer- en Staalhandel, voorheen W. Bernet & Co N.V. ’ 1910 1 omslag
52 Afschrift van procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders inzake de liquidatie van de N.V. Amsterdamse IJzeren Staalhandel, voorheen W. Bernet & Co. 1918 1 stuk
53 Stukken betreffende de omzetting van de ’ Naamloze Vennootschap Amsterdamse IJzer- en Staalhandel, voorheen W. Bernet & Co. ’ in ’ Handelsvennootschap onder firma W. Bernet & Co. ’ 1918 1 omslag
54 Stukken betreffende de oprichting van de N.V. Bernet & Van den Berg ’s
Metaalhandel voor het drijven in handel in Nederlands Oost – Indië 1920
1 omslag
55 Uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken uit de opgaaf van de Commanditaire Vennootschap onder firma, W.
Bernet & Co. 1922 1 stuk
56 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een fusie tussen
Van den Berg & Co., Metaalhandel en Bernet 1926 - 1928 1 omslag
57 Stukken betreffende de oprichting van de naamloze vennootschap: W. Bernet & Co. N.V. en de overdracht van activa en passiva van de Firma 1934
1 omslag
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58 Akte van oprichting van de Naamloze Vennootschap W. Bernet & Co.
N.V. 1934 1 katern
59 Afschrift van de akte houdende de vennootschappelijke bepalingen en bedingen van de commanditaire vennootschap onder firma: W. Bernet & Co.
met afschrift van akte houdende wijzigingen daarop 1942 - 1944 1 stuk
60 Onderhandse akte van de overdracht van alle bezittingen en activa van de
N.V. W. Bernet & Co. aan de commanditaire vennootschap onder firma:
W. Bernet & Co. 1943 1 stuk
61 Akte afschrift van akte van oprichting van de N.V. : W. Bernet & Co.
1949 1 stuk
62 Stukken betreffende de voorbereiding en overname van Bernet door Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken en de afwikkeling van de
overname 1968 - 1971 1 pak
63 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het voeren van
het predikaat ’ koninklijke ’ en veranderingen in naamsvoering ten gevolge
van het samengaan met andere bedrijven 1970 - 1980 1 omslag
2.1.4. Jubilea
64 Stukken betreffende de viering van het honderd-jarig bestaan 1945 1 omslag
65 Stukken ten behoeve van de geschiedschrijving van het bedrijf en haar
vennoten inzake de opening van de nieuwe magazijnen en het 115- en 125jarig bestaan. Met retroakten 1950 - 1971 1 omslag
66 ’ Foto-album ’ van het 125-jarig jubileum. Met krantenartikelen, programma ’s en het
’ draaiboek ’ van de laatste dagen voor het jubileum 1970 1 deel
67 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende felicitaties ter
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van, en de verlening van het predikaat
’ koninklijke ’ aan W. Bernet en Co. N.V. 1970 1 omslag
68 Foto ’s van het 125-jarig jubileum 1970 1 omslag
69 Akte waarin het predikaat ’ koninklijke ’ wordt verleend door Koningin
Juliana. Met bijlage 1970 1 omslag
2.1.5 Overige
70 Rapport van Frese en Hogeweg, accountants inzake onderzoek naar de
administratieve organisatie van het bedrijf 1926 1 stuk
71 ’ Foto-album ’ ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van J.A. van Laer
1943 1 stuk
72 Stukken betreffende de regeling in de voorziening van de leiding over de
firma bij afwezigheid van de directie 1944 1 omslag
73 Afschrift van akte waarin J.J.M. Dudok van Heel en M.C. Buurke last
en volmacht geven aan R. Kruseman om hen te vertegenwoordigen, zowel
zakelijk als privé 1963 1 stuk
74 Stukken betreffende de Internationale Staal Agenturen B.V. te Amsterdam, I.S.A. 1964 - 1987 1 omslag
I.S.A. was een dochteronderneming van Bernet
2.2 Samenwerkingsverbanden
75 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in balk en u 1904 - 1909 1 omslag
76 Jaarrekeningen van de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in balk en
u verdeeld over de afdelingen 1904 - 1918 1 pak
77 Notulen van vergaderingen van de Vereniging van IJzerhandelaren in balk en
u. Met bijlagen 1904 - 1911 1 omslag
78 Stukken betreffende overeenkomsten om Greybalken en syndicaatsmaterialen
te verkopen door de firma ’s, die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in Balk en U, waaronder ook W. Bernet & Co. 1905
- 1907 1 omslag
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79 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in Balk en U. Met voorbeeldcontracten 1907 1 omslag
80 Staten van omzet van de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in Balk
en U 1907 - 1908 1 omslag
81 Jaarverslagen van de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in balk en
u 1907 - 1918 1 omslag
82 Ingekomen stukken van de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in Balk
en U 1908 - 1911 1 omslag
83 Stukken betreffende tussen de leden van de A.V. IJ inzake verkoopsvoorwaarden 1925 1 omslag
84 Lijst van aandeelhouders van de A.V.IJ. 1935 1 stuk
85 Onderhandse akte van samenwerking in edelstaalhandel op de Nederlandse
markt van de Gebr. Hover in Keulen en W. Bernet & Co. N.V. Met ingekomen
brief 1953 1 omslag
86 Rapporten inzake balansanalyses van diverse bedrijven, aangesloten bij de VIHAMIJ, waaronder de rapporten van Bernet en VIHAMIJ 1954 - 1960 1 omslag
87 Jaarverslagen van de N.V. Verenigde Industrie- en Handelsmaatschappij ’ VIHAMIJ’. 1958 - 1961 1 omslag
88 Stukken betreffende de samenwerking van ijzer- en staalhandelaren met Hoogovens
door middel van de Algemene Vereniging voor de IJzerhandel voor de verkoop
van betonstaal 1963 - 1967 1 pak
89 Ingekomen stukken van de Algemene Vereniging voor de IJzerhandel 1964 1967 1 omslag
90 Ingekomen brief met uitnodiging en agenda van de jaarvergadering van Stichters
en Schenkers van de Stichting Het Nederlandse Studenten Sanatorium. Met
als bijlage het jaarverslag van 1968 1969 1 omslag
2.3 Personeel
91 Verslag van de gebeurtenissen, geschreven door de heer H. de Groot, die in
dienst was als handelsreiziger 1900 - 1945 1 deel
92 Stukken betreffende Benoemingen van procuratiehouders en de vaststelling van
hun bevoegdheden 1909 - 1962 1 omslag
93 Stukken betreffende de uitgekeerde salarissen, gratificaties en duurtetoeslagen
van het personeel 1914 - 1932 1 deel
94 Stukken betreffende de heer W. Alpar, hoofd export-afdeling 1925 - 1929 1
omslag
95 Stukken betreffende de oprichting van een pensioen- en ondersteuningsfonds
voor het personeel 1930 1 omslag
96 Correspondentie met de heer Walles, chef de bureau inzake zijn bezoldiging
1934 - 1945 1 omslag
97 - 98 ’ Foto-albums ’ ter gelegenheid van de diensttijd-jubilea van diverse werknemers en
’ menukaarten ’ van diners 1938 - 1961 2 delen
97 Met foto ’s 100 - jarig jubileum 1938 - 1957
98 - 1959 - 1961
99 Eindejaarstoespraken 1938 - 1966 1 omslag
100 Foto ’s van het 40-jarig jubileum van reiziger H. de Groot 1940 1 omslag
101 ’ Mededelingen ’ van de directie aan het personeel 1940 - 1970 1 omslag
102 Foto ’s van het personeel 1940 1 omslag
103 Stukken betreffende de arbeitseinsatz in Duitsland 1943 - 1944 1 omslag
104 Stukken betreffende de toekenning van extra rantsoenen voor het personeel
wegens bijzondere arbeid 1945 1 omslag
105 ’ Bernet-varia ’s ’. Lied ter herinnering aan het eerste optreden van Bernet ’s
revue-gezelschap in Krasnapolsky 1948 1 stuk
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106 Stukken betreffende jubilea van personeel 1950 - 1970 1 omslag
107 Foto ’s van personeel en personeelsjubilea 1950 - 1970 1 omslag
108 Toespraak van C.W.R. Lindeman naar aanleiding van zijn 50-jarig jubileum
1964 1 stuk
109 Stukken betreffende de stichting van een pensioenfonds voor leden van de directie en het vertrek van de heren Dudok van Heel en Van Laer inzake een
herstructurering van het bedrijf 1970 - 1972 1 omslag
110 Foto ’s en dia ’s van een jubileum ? van de heer Kloos 1970 1 omslag
2.4 Financiën
111 Afschrift van een depot- akte van enige financiële stukken 1922 1 stuk
112 Grosse van hypothecaire lening aan de vennootschap onder de firma W. Bernet
& Co., groot veertig duizend gulden 1887 1 stuk
113 Kasboeken 1891 - 1942 1 pak
114 ’ In- en verkoopboek ’. Dagboek van crediteuren en debiteuren 1891 - 1898 1
deel
115 - 119 Jaarrekeningen 1892 - 1985 2 delen, 2 katernen en 1 omslag
115 - 1892 - 1909
116 - 1910 - 1933
117 - 1949 - 1960 1 omslag
118 - 1971 1 katern
119 - 1985 1 katern
120 Staten van winstberekeningen 1906 - 1907 1 omslag
121 Stukken betreffende afgesloten hypotheken bij de Bataafsche Hypotheekbank
te Amsterdam 1906 - 1927 1 omslag
122 Cumulatieve jaarstaten van grootboekposten 1910 - 1916 1 stuk
123 Stukken betreffende kredietovereenkomsten met de Twentsche Bank N.V. 1911
- 1946 1 omslag
124 Akte van bewijs van niet bestaande hypothecaire inschrijvingen ten last van
de percelen k, nrs. 1732 en 1731 van de gemeente Amsterdam 1913 1 stuk
125 Verzekeringspolissen voor de opstallen en getimmerten van de gebouwen aan
de Onbekende gracht 1913 - 1923 1 omslag
126 Stukken betreffende de taxatie van de waarde van aandelen en winstaandelen
1918 1 omslag
127 Stukken betreffende de verlening van een hypotheek door J.A. van Laer en J.
Dudok van Heel aan A.I. Immink 1930 1 omslag
128 Onderhandse akte van schuldbekentenis van de N.V. speeltuin Vereniging voor
een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden 1939 1 stuk
129 Balansen 1940 - 1959 1 omslag
130 Stukken betreffende liquidatieboekingen en – rekeningen van de commanditaire
vennootschap. Met ingekomen brief 1942 1 omslag
131 Grosse van akte van hypotheekverlening door de commanditaire vennootschap
W. Bernet & Co. ten behoeve van S.G.J. Dudok van Heel – van Andel, Ir. J.
J.M. Dudok van Heel, C.M. Delprat – Dudok van Heel, A.F. van Laer, H.E.
Rombach – van Laer en Ir. W. van. . . 1943 1 stuk
132 Stukken betreffende herkapitalisatie voor de vennootschap 1956 - 1959 1 omslag
133 Staten van omzet, verdeeld naar afleveringen en verbruikers, in vergelijking
met de Algemene Vereniging voor de IJzerhandel 1959 - 1972 1 pak
134 Staten van cumulatieve jaaromzetten 1961 - 1971 1 omslag
135 Stukken betreffende hypothecaire leningen van Delta Lloyd en de Hollandsche
Societeit van Levensverzekeringen 1962 - 1982 1 omslag
136 Grafische weergave van behaalde resultaten over de periode 1949 - 1961 1962
ca. 1 stuk
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2.5 Gebouwen en terreinen
137 Akte van uitgifte van erfpacht van terreinen gelegen aan de noordzijde van het
IJ voor een periode van vijftig jaar, met retroakten 1887 - 1913 1 omslag
138 Stukken betreffende de erfpacht van het terrein aan de Onbekende Gracht 1903
1 omslag
139 Stukken betreffende erfpacht van een terrein gelegen aan het IJ nabij de Buiksloterhampolder 1903 - 1929 1 omslag
140 Stukken betreffende een ingestortte ijzerloods van Bernet & Co. aan de Amstel
135 , uitkomende op de Onbekende Gracht 1912 1 omslag
141 Stukken betreffende verkoop en koop door de N.V. Amsterdamse IJzer- en
Staalhandel, voorheen W. Bernet & Co., in liquidatie aan de handelsvennootschap onder firma W. Bernet & Co., het recht van erfpacht van een terrein,
sectie k nrs. 1676, 1732 en 1731 1918 1 omslag
142 Foto ’s van de bedrijfspanden aan de Onbekende Gracht en de Grasweg 1920
- 1960 ca. 1 omslag
143 ’ Foto-albums ’ van de binnen- en buitenkant van het kantoorpand aan de
Onbekende Gracht 1930 1 pak
144 Stukken betreffende de verkoop, het recht van erfpacht en de gebouwen aan de
Onbekende Gracht 1934 1 omslag
145 Stukken betreffende de verkoop van het perceel aan de Onbekende Gracht, nr.
7 1934 1 omslag
146 Stukken betreffende de verwijdering of aanpassing van de aangebrachte ramen en deuren van het pand van de N.V. Bouw- en Handelsmaatschappij ’
Andromeda IV ’ dat aan het gebouw van Bernet grenst 1934 1 omslag
147 Stukken betreffende erfpachtuitgifte van een terrein aan de Grasweg 1934 1
omslag
148 Stukken betreffende het eigendom van en verkoop van het pand Eikenlaan 42
in Hilversum 1934 - 1938 1 omslag
149 Stukken betreffende de verkoop van een huis en erf aan de Rooseveldstraat 1A
te Haarlem. Met retroakten 1937 - 1970 1 omslag
150 Stukken betreffende de verkoop van een huis in Laren aan J. Dudok van Heel.
Met retroakten 1952 - 1957 1 omslag
151 Stukken betreffende de aankoop van een stalen de kaak W.B. 15 en de Bernetta
2 1953 1 omslag
152 Nota van de directie voor het Westhaven – project 1962 1 stuk
153 ’ Fotoalbum ’ van de bouw van het kantoor en magazijnen aan de Basisweg
met tekst voor een persconferentie en een lezing 1962 - 1964 ca. 1 band
154 Afschriften van processen-verbaal van loting van de afnemers van N.V. W.
Bernet & Co. voor de bouw van een kantoorgebouw en een bedrijfcomplex
1962 - 1965 1 omslag
155 Afschriften van taxatie-rapporten van installaties, kranen, schepen, kantooren overige bedrijfsinventarisdelen 1963 - 1964 1 omslag
156 Foto ’s van de voorbereiding van de gronden, de bouw van de magazijnen aan
de Basisweg en van maquettes van het nieuwe kantoor 1963 - 1964 ca. 1 omslag
157 ’ Foto-album ’ van de nieuwbouw van magazijnen aan de Basisweg 1965 1 pak
158 ’ Krantenknipsel ’. Publicatie betreffende de opheffing van het kantoor aan de
Grasweg 1965 1 stuk
159 Stukken betreffende de opening van de bedrijfspanden aan de Basisweg 1965
1 pak
160 ’ Foto-album ’ van de opening van de nieuwe magazijnen en diverse beurzen
1965 - 1971 1 band
161 Contract van onderhuur van een benedenhuis aan de Prins Hendrikkade en de
Kalkmarkt in Amsterdam aan de N.V. Het Westen 1967 1 stuk
162 Stukken betreffende de Westhavens, nr. 36 1968 1 omslag
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163 Foto ’s van de magazijnen en het kantoor aan de Basisweg 1969 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
164 Foto ’ s van het kantoor en de magazijnen 1984 1 omslag
2.6 In- en verkoop
165 Stukken betreffende bestellingen 1863 - 1916 1 omslag
166 ’ Prijscouranten ’. Lijsten met artikelen met vermelding van de prijs 1873 1892 1 omslag
167 ’ Profielalbums ’ . Staten van technische gegevens van materialen 1904 - 1975
1 pak
168 ’ Alleenvertegenwoordigingscontracten ’ met Stahlwerks – Verband Actiengesellschaft in Dusseldorf 1913 - 1915 1 omslag
169 Correspondentie met Eiswerk Kraft Abteilung Niederrheinische Hutte en Klockner & Co. inzake de levering op platencontracten 1914 - 1917 1 omslag
170 ’ Prijscouranten ’. Lijsten van artikelen met vermelding van de prijs van W.
Bernet & Co., de Algemene Vereniging van IJzerhandelaren en van andere
handelaren die zijn aangesloten bij de A.V. IJ 1916 - 1962 1 pak
171 Stukken betreffende een overeenkomst met de Dresdner Bank inzake de levering
van staal 1917 - 1919 1 omslag
172 ’ Alleenvertegenwoordigingscontracten ’. Contracten en overeenkomsten met
producenten waarbij Bernet alleenvertegenwoordiger wordt van een of meerdere
producten in Nederland of in een regio van Nederland 1926 - 1966 1 pak
173 Stukken betreffende de merkenoorkonde ’ Amstelkroon ’ 1930 - 1943 1 omslag
174 Ontwerpakten inzake de overeenkomst met N.V. Import & Export Maatschappij ’ Oranje Nassau ’ dat Bernet ca. 9000 ton aan ORNAS zal bestellen en dat
’ Oranje Nassau ’ die zal leveren 1930 ca. 1 omslag
175 Stukken betreffende de samenwerking met N.V. metaalhandel v.h. Surie en
Lingeman 1937 - 1938 1 omslag
176 Staten van de dienstregeling van de veerdienst over het IJ van de Ruijterkade
naar de Grasweg en vice versa 1938 1 stuk
177 Stukken betreffende onderzoek naar de kostenstijging bij de ijzergroothandel
1945 1 omslag
178 Ingekomen stukken van Machinefabriek Buckau R. Wolf 1951 - 1952 1 omslag
179 Onderhandse akte waarin de IJzerhandel v/h L. Mensonides als agent optreedt
in een gedeelte van Noord-Holland 1953 1 stuk
180 Prospectus van Zincorplaten (plaatijzer) 1955 ca. 1 katern
181 Afschrift van de akte van overdracht van agenturen aan H.A. Bosscher en de
daaruit voortvloeiende overeenkomst 1956 1 stuk
182 Ingekomen stukken van de A.V.IJ. 1961 - 1968 1 omslag
183 Stukken betreffende voor de Nederlandse Groothandel inzake de samenvoeging
van de organisatie van de verkoopafdelingen 1967 - 1968 1 omslag
184 Ingekomen stukken van Vihamij, Verenigde Industrie- en Handelsmaatschappij
1967 - 1969 1 omslag
185 Voorraadlijst voor staal 1973 1 katern
186 ’ Assortimentslijsten ’ . 1975 - 1984 1 pak
2.7 Gedeponeerd archief
187 Circulaire van H. Enthoven die naar H. Eversen te Soerabaya is gestuurd,
waarin hij kennis geeft van de benoeming van J.A. van Laer als procuratiehouder
1886 1 stuk
188 ’ Assortimentslijsten ’. Staten van technische gegevens van de ijzerwaren van
Joh. A. van Laer 1892 1 omslag
189 Brief van Skodawerke actiengesellschaft aan Joh. A. van Laer inzake verkoop
1900 1 stuk
190 Brief van L. Burghout aan de firma Joh. A. van Laer 1906 1 stuk
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191 Circulaire van de handelsvennootschap onder de firma Joh. A. van Laer waarin
de sociale verzekeringen voor de werknemers worden uiteengezet 1906 1 stuk
192 Onderhandse akte waarbij de Vereniging van Nederlandse IJzerhandelaren in
Balk en U de firma H.J. Prickaerts toestaat deel te nemen in de verkoop van
Balk, U en Zores ijzer 1907 1 stuk
193 Ingekomen stukken bij A. Dudok van Heel inzake de aanleg van een autoweg
voor snelverkeer van Amsterdam naar Den Haag en Rotterdam 1923 1 omslag
194 Foto van het huis van de heer Witsen te Nigtevecht 1935 1 stuk
195 Jaarverslag van de Maatschappij de Fijnhouthandel N.V. 1964 1 katern
196 ’ Jubileumuitgave honderd jaar Bressers 1893 - 1993 ’ van Bressers Metaal B.V.
1993 1 katern
197 ’ Foto-album ’ van de N.V. Grof- en Kunstsmederij van J. van Altena met
voorbeelden van hun werk 1930 ca. 1 lias
2.8 Documentatie
198 - 199 Registers met krantenartikelen en foto ’ s 1960 - 1971 2 delen
198 - 1960 - 1970
199 Met afschriften van notulen van vergaderingen 1970 - 1971
200 ’ Krantenartikelen ’. Publicaties over aanmerkelijk – belang aandelen en fusies
van N.V. ’ s 1959 - 1968 1 omslag
201 Kranten met artikelen betreffende Bernet 1970 - 1986 1 pak
202 Fotonegatieven 1970 ca. 1 omslag
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