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Inleiding
Het Amsterdamsche Genootschap tot beoefening van Deugd en Kunde werd opgericht op 20
augustus 1795 door A. Elink Sterk.
In het begin van het jaar 1805 schijnen zich enige moeilijkheden te hebben voorgedaan tussen
J.C. Farret en Bruno Tideman jr, waarna eerstgenoemde met enige leden en ex leden op 28
september 1805, een nieuw genootschap heeft opgericht onder de naam: ’Genootschap ten zinspreuk voerende Deugd en Weetenschappen’.
De onenigheid werd echter al spoedig bijgelegd, zodat op 23 juli 1806 in een extra vergadering
werd besloten zich weer met elkander te verenigen.
Voor de notulen der vergaderingen van het Genootschap ten zinspreuk voerende Deugd en
Weetenschappen en de herenigingsbesprekingen met de overgangsbepalingen zie nr. 1 fol. 1
50.
In de notulen komt direct een hiaat te voorschijn, daar deze pas weer hervat worden d.d. 13
juli 1808 en het lijkt dat de oude moeilijkheden zich hebben herhaald, want een zestal leden
waaronder bovengenoemde Bruno Tideman Jr poogden het Genootschap te liquideren en de
gelden van het liefdefonds te doen verdelen onder de leden. Deze leden werden echter geroyeerd waarna een deputatie werd gezonden naar het voormalig lid J.C. Farret om hem het
lidmaatschap wederom aan te bieden staande derzelve vergadering en te zuiveren van de hoon
hem aangedaan bij enige resoluties, welk resolutieboek door de geroyeerde leden is achtergehouden.
Het genootschap had hoofdzakelijk tot doel hulp te verschaffen aan hulpbehoevenden en ongelukkigen, daarnaast veredeling van het hart en beschaving van het verstand. Om de steunverleningen te kunnen volbrengen werd een Liefdefonds ingesteld. Voor veredeling en beschaving
werden op de jaarvergaderingen een twaalftal vragen opgesteld waarvan de leden, met uitzondering van de secretaris en de directeur thesaurier, verplicht waren op een der gewone
vergaderingen een opstel, vertaling of beantwoording in te leveren. Tevens werden er twee departementen ingesteld waarvan het eerste departement tot taak heeft ’de vestiging, uitbreiding
en de nuttige aanwending van het liefdefonds’ en het tweede departement het behandelen van
de twaalf vraagpunten van zede, natuur, historie of letterkunde.
Eind 1933 werd besloten tot een samengaan met de Stichting ’Huis en Haard’, waarbij de
eigendommen van het Genootschap worden overgedragen aan de Stichting, echter met dien
verstande dat dat vermogen een afzonderlijk bestaan zal blijven voeren als Steunfonds van
’Huis en Haard’.
Verder zij hier opgemerkt, dat de door het Gemeentearchief van Amsterdam op de veiling van
Huffels antiquariaat te Utrecht d.d. 25 april 1949 aangekochte stukken geplaatst zijn onder nr.
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6 van deze inventarislijst.
De ingekomen stukken van inventarisnummer 8 zijn afkomstig van de Tweede Afdeling van het
Algemeen Rijksarchief in ’s Gravenhage in 1987. Alle stukken daarna zijn toen één nummer
opgeschoven.
N.B. Zie ook arch. 577, Stichting ’Huis en Haard’.

Inventaris
1-2 Notulen der vergaderingen van het Amsterdamsche Genootschap van Deugd en Kunde
1805 - 1829 2 delen
Hierin notulen der jaarvergaderingen van het genootschap, der bestuursvergaderingen
van het liefdefonds en der vergaderingen der onderscheiden departementen. Met enkele
bijlagen
1 N.B. Voorin de notulen der vergaderingen van het Genootschap den zinspreuk voerende Deugd en Weetenschappen 09/1805 - 08/1810
2 - 09/1819 - 11/1829
3-6 Bijlagen der notulen der onderscheidene vergaderingen 1796 - 1811 1 omslag en 3 deeltjes
In nr. 3-4 bevinden zich alleen de voordrachten ter beantwoording der opgegeven vraagstukken.
In nr. 5-6 verslagen van de president en van dedirecteur-thesaurier en verdere bijlagen
3 - 1796 - 1797
4 - 1805 - 1806
5 - 1807 - 1808
6 - 1810 - 1811
7 Notulen van de ledenvergadering, waarin het besluit tot samengaan met de stichting
’Huis en Haard’ 1933 1 omslag
Met bijlagen betreffende dit samengaan waaronder dÃder overdracht der eigendommen
van het Genootschap
8 Ingekomen stukken 1810 - 1811 1 omslag
De ingekomen stukken van inv.nr. 8 zijn afkomstig van de Tweede Afdeling van het
Algemeen Rijksarchief in ’s Gravenhage in 1987. Alle stukken daarna zijn toen een
nummer opgeschoven
9-16 Wetten en reglementen 1800 - 1824 1 omslag, 2 dele n en 6 deeltjes
9 Wetten, gearresteerd 1800 1 deeltje
10 Bijvoegsel op het reglement van 28 maart 1804 wegens het liefdefonds 1804 1 omslag
Gedrukt stuk
11 Wetboekje van de oprichter Augustinus Elink Sterk 1805 1 deeltje
Hierin ook de ledenlijst 1795-1807; lijst van opgegeven vraagpunten 1805-1807; lijst
der beantwoordingen 1806 en lijst der directievergaderingen 1806-1807
12 Grondwetten en algemene wetten 1808 1 deeltje
13 Grondwetten, algemene wetten, wetten voor het eerste en voor het tweede departement 1809 2 delen
Exemplaren van W.G. Stroink, vice- president, en B. Klijn Barendsz, tweede secretaris
14 Grondwetten, algemene wetten, wetten voor het eerste en voor het tweede departement, kleiner formaat. Met aantekeningen tot 1812 1 deeltje
15 Algemene wetten en wetten voor het eerste en voor het tweede departement 1814
1 deeltje
16 Wet op de inrichting ten verkoop van kunst- en handwerken, vervaardigd door
hulpbehoevende lieden van goede huize, daargesteld door het Genootschap 1818 1
deeltje
Met bijvoegsel en aanhangsel van 1822 en 1824. Gedrukte stukken

167 - 2

Versie 8.1 - 12 juli 2016

Amsterdamsch Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde
17 Poëtische mengelingen van het Genootschap 1796 1 deeltje
Verzameling stukken ingezonden door de leden A.E. Sterk en J.C.N. Sterk. Deze verzameling werd aan de leden ter beoordeling voorgelegd. Voorin naamlijst der leden
18 Jaarlijkse overzichten, opgemaakt door de voorzitter. 1836-1838 en 1860 1 omslag
Met korte overzichten van 1926-1930
19 Rede der voorzitter bij het vijftigjarig bestaan en Mededelingen betreffende het Genootschap
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. 1845 en 1895 1 omslag
20-22 Lijsten van leden en donateurs-donatrices. 1933 en s.d. 3 omslagen
20 Adreslijst der leden s.d.
21 Lijst van namen der stemhebbende leden s.d.
22 Lijst der donateurs en donatrices 1933
23 Enige stukken betreffende bedeelden. 1817, 1830, 1823-1824 en z.d. 1 omslag
Hierbij enige kwitanties van bedeelden
24 Artikel van mr. J.H. van den Hoek Ostende omtrent het Genootschap in het maandblad
van Amstelodamum 1967 1 omslag
25 Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van de penningmeester 1954 - 1968 1
omslag
26 Modellen van donatie-intekenbiljetten en van contributie-kwitanties 1 omslag
27-28 Kasboeken van het Genootschap 1797 - 1806 2 delen
In deze delen voornamelijk als inkomenspost, contributieÃn en boeten van leden
27 - 1797 - 1803
28 - 1803 - 1806
29 Huishoudelijk rekeningenboekje 1811 - 1816 1 deeltje
Met algemene staten der huishoudelijke ontvangsten en uitgaven. In dit deeltje tevens
de verteringen der leden. Op pagina 158 lijst der meubelen van het genootschap en op
pagina 170 een algemene index
30 Huishoudelijk kasboek 1811 - 1829 1 deel
Met index. Hierin tevens algemene staten der huishoudelijke ontvangsten en uitgaven
31 Kasboek van het Liefdefonds van het Genootschap 1808 - 1816 1 deel
Met index. Hierin opgenomen de balansen. Verder namen, vermelding van bijdragen en
uitkeringen aangaande contribuanten en bedeelden
32-37 Kasboeken der ontvangsten en uitgaven van het Liefdefonds 1820 - 1969 6 delen
32 - 1820 - 1825
33 - 1825 - 1835
34 - 1835 - 1849
35 - 1850 - 1860
36 - 1860 - 1907
37 - 1907 - 1969
38-40 Kasboeken van het Liefdefonds van het Genootschap, met jaarstaten der bedelingen op
naam der bedeelden, balansen en donatiën 1821 - 1880 3 delen
38 - 1821 - 1823
39 - 1824 - 1831
40 - 1847 - 1880
41 Register en kasboek der ontvangsten en uitgaven van het Genootschap Deugd en Weetenschappen alsmede van de uitgaven aan bedeelden 1805 - 1806 1 deel
42-43 Naamregisters der bedeelden voor rekening van het Genootschap 1902 - 1903 2 deeltjes
42 - 1902
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43 - 1903
44 Enige losse balansen van het Genootschap. 1820, 1823-1824 1 omslag
45 Enige ontvangstbewijzen en dividenduitkeringen 1923 - 1924 1 omslag
46 Stukken tot de rekening van na het samengaan met de Stichting ’Huis en Haard’ 1957 1969 1 omslag
Met kladbalansoverzicht van 1954-1957
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