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Archief van de Assurantiebezorgers
Wed. J. van Bosse en Zoon
P. Boeijkens

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 562
Periode: 1709 - 1929

Archiefvormer
Bosse en Zoon, wed. J., assurantiebezorgers

Inleiding
W. van Heijningen 1740-1770, assurantiebezorger.
D. van Bosse associeerde zich 1765 met W. van Heijningen. Op 1 juli 1770 zijn de zaken aan
D. van Bosse overgegaan onder de firma ’Dirk van Bossen’. 1798 werd zijn zoon Jan van Bosse
deelgenoot in de zaken onder de firma: ’D. en J. van Bosse ’.
Na de dood van D. van Bosse in 1815 werden de zaken voortgezet onder de naam ’Jan van
Bosse ’.
In 1820 stierf Jan van Bosse, zijn weduwe zette de zaken onder dezelfde naam voort, tot in
1832 zij zich associeerde met A. van Bosse onder de firma ’Wed. J.van Bosse en Zoon’, waarin
in 1839 J.T. van Bosse als mededeelgenoot werd opgenomen. Deze J.T. van Bosse associeerde
zich met J.W. van Rheenen in 1851 onder de firma ’Van Bosse en Co. ’, welke in 1853 weer
werd geliquideerd door het overlijden in oct.1852 van J.W. van Rheenen.
J.T. van Bosse was in 1880 vijftig jaar op het kantoor werkzaam en overleed in 1893. Voor vele
grote firma’s verzorgde Van Bosse de assurantiezaken, zoals voor
’Clifford en Zonen’; de Hollandsche Spoorweg Maatschappij; West-Indische Mail Dienst; Amsterdamsche Rijn Beurtvaart; Hollandsche Stoomboot Maatschappij; Koninklijke Paketvaart;
Nederlandsche Handel Maatschappij en nog vele anderen. Voor historisch overzicht zie nr. 15.
In 1927 associeerde de firma zich met ’De Vos en Zoon’ en met ’Mercier en Matthes1’ waarbij
de bepaling werd opgenomen dat vanaf 1 januari 1948 de naam der firma
’Wed.J. van Bosse en Zoon ’ niet meer zou worden vermeld en opging in de firma ’De Vos en
Zoon’. Voor het archief na 1927 zie Part.Arch. 557 der firma ’De Vos en Zoon ’.

Inventaris
ALGEMEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROLONGATIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSORTIUM VAN DIVERSE
,→ ASSURANTIEMAATSCHAPPIJEN EN ASSURADEUREN. . . . . . . . . .
1 ALGEMEEN
1 Acte van vennootschap tussen J.M. van Bosse, D. van Bosse en A. Schrijver, commissionairs in assurantiën, onder de firma ’Wed. J. van Bosse en Zoon’. 1885 dec.
3. 1 omslag
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2 afschriften en 1 uittreksel. Tevens Nederlandsche Staatscourant en knipsel uit het
Algemeen Dagblad.
2 Onderhands contract tussen J.M. van Bosse en D. van Bosse tot het aangaan van
een compagnieschap van assurantie tegen zeegevaar. 1890 juli 1. 1 omslag
3 Ingekomen accoordverklaring van de weduwe van A. Kalff der overname door Wed.
J. van Bosse en Zoon van de zaken van assurantiebezorging van wijlen A. Kalff;
1897 apr. 5. 1 omslag
Met circulaire der bekendmaking daaromtrent.
4 Acte van machtiging en procuratie door de vennoten op Mr. C. Sleeswijk. 1897
dec. 27. 1 omslag
5 Acte van opname tot mede-vennoot van Mr. C. Sleeswijk. 1900dec. 24. 1 omslag
Met extract acte, Nederlandsche Staatscourant en knipsel uit het Algemeen Handelsblad.
6 Onderhandse acte van uittreding uit het vennootschap van Mr. C. Sleeswijk. 1905
sept. 1 omslag
7 Concept-acte waarbij Mr. J. Willeumier als medevennoot wordt opgenomen. 1906
oct. 1. 1 omslag
Met Nederlandsche Staatscourant en knipsel Algemeen Handelsblad.
8 Acte van machtiging en procuratie op J.A.C.W.R.F. Insinger.1911 dec. 28. 1
omslag
9 Acte van vennootschap tussen J. Willeumier, J.A.C.W.R.F. Insinger en Jhr. M.C.T.
van Lennep onder de firma ’Wed. J. vanBosse en Zoon’. 1915 juni 25. 1 omslag
Met Nederlandsche Staatscourant en knipsel Algemeen Handelsblad.
10 Onderhandse acte der ontbinding der vennootschap en voortzetting der zaken onder
de firma ’Wed. J. van Bosse en Zoon’ door Mr. J. Willeumier. 1922 juni-sept. 1
omslag
openbaar vanaf 2199
11 Associatiecontract en acte van vennootschappelijke bepalingen der handelsvennootschap onder de firma ’Wed. J. van Bosseen Zoon’. 1927 mei 28. 1 omslag
openbaar vanaf 2199
12 Acte van volmacht en benoeming tot procuratiehouder van J.Th. Van Ginkel. 1927
juni 28. 1 omslag
openbaar vanaf 2199
13 Copieboek van uitgaande stukken der firma’s ’Jan van Bosse’en ’Wed. J. van Bosse
en Zoon’. 1829 - 1847 1 deel
Zie inleiding.
14 Copieboek van uitgaande stukken der firma’s ’Van Bosse en Co.’ en ’Wed. J. van
Bosse en Zoon’. 1851 - 1869 1 deel
Zie inleiding.
15 Uitgaande overlijdensberichten van J.M. van Bosse en D. vanBosse, resp. overleden
13 juli 1912 en 24 jan. 1915, en Anthony Schrijver jan. 1913 1 omslag
15A Historisch overzicht der leden van de familie Van Bosse, der zaken etc. Ca. 1742 1915 1 omslag
In handschrift.
16 Circulaires der firma ’Wed. J. van Bosse en Zoon’. 1864 - 1922 1 omslag
openbaar vanaf 2199
17 Ingekomen stukken 1854-1927. 1 omslag
openbaar vanaf 2199, Tot 1869 aan J.F. van Bosse, daarna aan ”Wed. J. van Bosse
en Zoon”.
18-26 Ingekomen circulaires bij ’Wed. J. van Bosse en Zoon’. 1879 - 1899 9 omslagen
18 - 1879
19 - 1881
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20
21
22
23
24
25
26

-

1882
1883
1895
1896
1897
1898
1899

27 Opgaven aan het handelsregister der Kamer van Koophandel. 1921 - 1927 1 omslag
openbaar vanaf 2199
28 Stukken betreffende de poging van het handelshuis ’Clifforden Zonen’ om de makelaars Claas van der Glas en Dirk van Bosse te pressen een gedeelte der hun toekomende
assurantie-courtage uit te keren aan de bedienden van ’Clifford en Zonen’. Ca. 1770
1 omslag
29 ’Breedvoerig en nauwkeurig verhaal van het voorgevallene tusschen de heeren Clifford en Zoonen en Muilman en Zoonen aande eene zijde en de makelaar Claas van
der Glas en Dirk vanBosse, die de heeren Clifford voornoemd, in assurantie bediend
hadden, ter. . . 1 deeltje in 1 omslag
Handschrift van Dirk van Bosse, met enige bijlagen terzake faillissement van ”Clifford en Zonen”.
30 Enige denkbeelden over het oprichten van een Zee AssurantieSocieteit. 1806 - 1807
1 omslag
Handschrift van Jan van Bosse.
31 Plan tot oprichting van een Brand Assurantie Maatschappij. Z.d. 1 omslag
Handschrift van Jan van Bosse.
32 Clausulenboek van Van Bosse. Z.d. Handschrift. 1 omslag
33 Rapport ten behoeve van de firma ’Wed. J. van Bosse en Zoon’ over inrichting,
voorschriften etc. over de pakhuizen en andere bergplaatsen der ’Compagnie des
Entrepôts et Magasins généraux de Paris’. 1883 oct. 1 omslag
34 Opgave der genoteerde posten voor de Brand Assurantie Maatschappij. 1916 jan.
1-8. 1 omslag
openbaar vanaf 2199
35 Procuraties op J.M. van Bosse als agent der ’Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der stad Rotterdam’voor zeeverzekeringen te Amsterdam. 1869
en 1884. 1 omslag
36 Contract van herverzekering tussen J.T. en J.M. van Bosse en de ’Compagnie Lyonnaise d’Assurance’ terzake goederenvervoer van Oost-Indië en Nederland vice-versa.
1880 1 omslag
37 Overeenkomsten omtrent verzekerde postzendingen. 1899 en 1908 en 1910. 1 omslag
Betreffende geld of geldswaardige papieren.
38 Volmachten ten behoeve van Mr. J. Willeumier door de N.V. ’Rotterdamsche
Assurantie Maatschappij’. 1916 en 1918. 1 omslag
openbaar vanaf 2199
39 Contract abonnement gemeente telefoon. 1896 1 omslag
40 Huurcontract gedeelte kantoorgebouw Heerengracht 340. 1904 1 omslag
41 Huurcontract gedeelten Damrak 14-16. 1917 1 omslag
openbaar vanaf 2199
42 Berichtgevingen van verhuizingen kantoor. 1905 - 1918 1 omslag
openbaar vanaf 2199
43-164 Collectie genummerde stukken betreffende assuranties, schadegevallen, arbitrage,
adviezen en beschouwingen, voornamelijk terzake zee-assurantie.18e -19e eeuw. 122
omslagen
Veelal copieÃn in handschrift van Van Bosse. Oude nr. 1-126.
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43 Arbitraal vonnis in het geschil tussen E.H. Meursing te Hoogezand en Bierens
de Haan en Co., assuradeuren te Amsterdam,terzake het bij Terschelling op
strand gezette en verbrijzelde schip ’Hoogezand’ met schipper Van der Leest.
1857 dec. 23.
44 Inlichtingen aan de firma Chevalier en Co. Terzake averijkosten van het schip
’Fortuna’ onder kapitein Andrea. 1857
45 Arbitraal vonnis terzake het verongelukte schip ’Olivier van Noordt’ onder
kapitein J.W. Verberne. 1849
46 Arbitragezaak te Antwerpen, waarbij bleek dat de assurantieop schade werd
afgesloten toen al bekend was dat het schip was vergaan. 1857
47 Advies van Aart Veder, Rotterdams advocaat, terzake schade aan lading en
aan het schip ’Canton’ onder kapitein Wooster. 1855 - 1856
48 Vonnis door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam terzake de ’Canton’
onder kapitein Wooster. 1855 - 1856
49 Destinatie en noodhaven, terzake het schip ’Mathilde’ onderkapitein B. van
Olst. 1855
50 Als nr. 43.
51 Behouden vaart terzake het schip onder kapitein Wheelright,met brief van D.
van Bosse aan zijn zoon. 1804
52 Arbitrage terzake het schip ’Duntzfeld’ onder kapitein P.N.Gocq, welke schip
in 1798 tijdens de reis van Bengalen naar Kopenhagen eerst door de Fransen
werd gekaapt, bevrijd werd door 2 Engelse oorlogsschepen, maar door storm
op de Z.O.-kust van Ierlan. . . 1803 - 1804
Met advies van Jan van Bosse.
53 Advies inzake een in noodhaven afgekeurd schip. Z.d.
54 Schaderekening van vrachtpenningen terzake het schip ’Eensgezindheid’, met
advies van Jan Theodoor van Bosse. 1858
55 Compromis ter benoeming van goede mannen terzake hulploon betreffende het
schip ’Admiraal Tromp’ onder kapitein J.M. Drenth. 1852
56 Vonnis van ’Cour Imperiale de Paris’ terzake vergoeding bijaanzeiling. 1855
57 Beschouwingen over netto- en bruto-vracht. Z.d.
58 Polis in gebruik te Bordeaux. 1812
59 Advies van J.T. van Bosse betreffende vrachtpenningen van het schip ’Hermanus Franciscus’. 1858
60 Schaderekening van het schip ’Atlas’ onder kapitein Vos, betreffende tabak.
1813
61 Aantekeningen betreffende het wetboek van de koophandel, afdeling assurantiën. 1809
62 Averij-gros op de met pest besmette lading van het schip ’Nemisis’ onder
kapitein P. Paolowitsen, advies van Van Bosse. 1803 - 1804
63 Arbitrale uitspraak betreffende bewijs van ingelaten goederen en invloed op het
verzekeringscontract terzake het geschil tussen J. de Coster en J.W.F. Matthes
en Co. 1857
Het schip ”Elisa” onder kapitein Frebuchet in 1851 op rif gestoten, de lading
overgebracht op het schip ”Persiverent”.
64 Brochure ’Averij: destinatie: noodhaven: dragende waarde’. 1858
65 Advies van J.T. van Bosse betreffende vrachtpenningen van het schip ’Waalstroom’. 1856
66 Advies van J.T. van Bosse inzake schade aan suiker ’vrij onder de 5%’. 1855
- 1856
67 Engels vonnis terzake schade bij inlading. 1856
68 Nota van B.A. de Waal terzake hogere taxatie van een schip op destinatieplaats
als waarop het door de verzekering getaxeerd was. 1829
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69 Arbitraal vonnis terzake schade aan stearinekaarsen van hetschip ’Independance’ onder kapitein Cantillon. 1857
Een der arbiters was J.T. van Bosse.
70 Dragende waarde voor het schip ’Dionijsia Catharina’ onder kapitein H.J. de
Boer. 1857
Advies van A. Brugmans, G.J. de Martini en M.H.S. Jacob.
71 Arbitrale uitspraak betreffende betaling reddingswerkzaamheden van de stoomboot ’Brouwershaven’ onder kapitein H. ’t Hart, verricht ten behoeve van het
schip ’Cesar’ onder kapitein S. Hooglandt. 1856 nov.
72 Advies van ’Wed. J. van Bosse en Zoon’ aan de Nederlandse Handel Maatschappij betreffende assurantie van de ketels der schepen. 1857 apr.
73 Vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam betreffende schade balen
katoen op het schip ’Jeantine’ onder kapiteinH.G. Eeftingh. 1853 - 1854
74 Beschouwing van J.T. van Bosse terzake vrij van beschadigdheid bij arrivement. Z.d.
75 Meer- of min opmerkelijke annotatiën, o.a. over vergoeding cascoschade; overslag bruto waarde; premie verschuldigd aan makelaar; bruto of netto waarde;
afstand in mijlen van Londen naar diverse plaatsen en denkbeeld van J.L.
Farjon en J. Bondt terzake. . . 1732 - 1840
76 Beschouwing terzake een authorisatie tot afmaking in der minne. Z.d.
77 Arbitrale uitspraak betreffende schade gevallen op vaten nagelen etc. met het
schip ’St. Georgio’ onder kapitein N. di Apostoli. 1815
78 Vracht van goederen welke niet ter gedestineerde plaats komt; beschouwing
omtrent al of niet betalen. Z.d.
79 Advies omtrent lading bonen en erwten aan boord van het schip ’de Zephyr’
onder kapitein A.A. Antzen. 1798
80 Assurantie op bodemarij. 1802
81 Arbitrale uitspraak inzake averij van het schip ’Graaf van Nassau’ onder kapitein
E. Sanders. 1859
In veiling gekocht.
82 Vonnis van de rechtbank te Amsterdam terzake schade aan vloeibare lading
van het schip ’Sara Lijdia’ onder kapitein B. van der Tak. 1859
83 Advies van A. Brugmans omtrent schadeverrekening van de koperen huid van
het schip ’Margaretha Maria’ onder kapitein C.Leverstein. 1859
84 Processtukken uit het Engels vertaald terzake het als Engels prijsschip genomen
schip ’Rosalie en Bettij’ onder kapitein J.C. Gebhardt. 1799 - 1800
85 Arbitrale uitspraak terzake het te Langeroog gestrande schip ’de Oranje Stam’
onder kapitein R.D. Lovius. 1815 - 1817
Een der arbiters was Jan van Bosse.
86 Arbitrale uitspraak betreffende schade gevallen op een partij tarwe. 1813 1815
Een der arbiters was Jan van Bosse.
87 Declaratori door assuradeuren te Amsterdam omtrent de usantie van bruto
gezonde waarde, dat is gezonde waarde met inbegrip der inkomende rechten.
1843
88 Advies van goedkeuring der dispache terzake gebroken mast van het schip ’de
Zeester’ onder kapitein E.R. Zoetelief, door A. Brugmans, G.J. de Martini en
M.H.S. Jacob. 1859
89 Clausule behouden vaart te Rotterdam, beschouwing. Ca. 1854 - 1857
90 Arbitrale uitspraak betreffende de vraag op welke wijze de overslag van extra
kost- en maandgelden moet plaatsvinden, wanneer ter destinatieplaats deze
kosten niet in averij-gros worden toegelaten. 1857
Een der arbiters van J.T. vanBosse.
91 Geschil omtrent vergoeding verzekerde rogge, waarvan een beschadigd deel in
zee geworpen is. 1838
Onder andere met de gevoelens hieromtrent van A. van Bosse.
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92 Beschouwingen over de vraag of assuradeuren 100% of 100% ende kosten
moeten betalen voor goederen welke zijn opgebracht, na gemaakte kosten vrijgegeven en later weer overgebrachten geconfisqueerd geworden. 1807
93 Beschouwing met advies van advocaat Walraven over de wijze waarop goederen
in de brandpolis worden getaxeerd, doel en kracht der clausule. 1850
94 Verslagen betreffende het te Glasgow gehouden internationaal congres tot verkrijging van meerdere gelijkheid in de regeling der averij-grosse. 1860 - 1864
95 Arbitrale uitspraak betreffende de dispache aangaande het schip ’Osiris’ onder
kapitein W.H. Cramer, door A. Brugmans, M.H. ’s Jacob en G.J. de Martini.
1861
96 Arbitrale uitspraak betreffende schade aan rogge in het schip ’Themistocles’
onder kapitein M. Rubin, door A.D. Meijer,D.A. Walraven en M.H. ’s Jacob.
1854
97 Enige antiquiteiten. Ca. 1709-1803. O.a. stukken betreffende decimi over
molest; conventie over een abandonnement; insinuatie Kamer van Assurantie
etc. etc.
98 Mening aangaande de dispache betreffende het in het ijs bezet geraakte schip
’Union’ onder kapitein A. Porter. 1799
99 Vonnis van de ’Court of Exchequer’ terzake partij rijst, welke niet op de destinatieplaats was afgeladen. 1844
100 Arbitrale uitspraak terzake een assurantie op behouden arrivement, waarbij
het schip een andere koers heeft genomen alsbedongen in de polis. 1850
101 Advies over opmeting averij van het schip ’Anna’ onder kapitein C. Vesuer,
waartegen de Hamburgse assuradeuren opponeerden. 1832
102 Stukken betreffende evt. aanspraak van assuradeuren op vermindering van
rechten. 1830 - 1837 1 omslag
103 Advies over het tijdstip van het taxeren der gezonde waarde. Z.d.
104 Advies over de clausule ’vrij van beschadigheid etc.’ met betrekking van hetgeen door schipbreuk in dezelve verstaan wordt. 1818
Advies van de heren Doz omtrent beschouwingvan Van Bosse.
105 Recutoriaal verklaarde uitspraak inzake het schip ’de JongeHijlke Tromp’ onder
kapitein W. Willems betreffende schadevordering, terwijl de schade nog geen
één procent beliep van de halve waarde. 1827
106 Iets over assurantiën bij wijze van open polissen tot dekking van risico op
producten van de koloniën herwaarts. 1826
107 Instruction aux étrangers qui font faire des Assurances à Amsterdam etc. z.d.
108 Enige vragen, beantwoord door J. Fock, over opmaking van averij, op een
schip van Batavia naar Bremen gedestineerd, eennoodhaven binnengelopen,
schip en gedeelte der lading verkocht, van welks opbrengst een ander schip
werd aangekocht, degeloste lading. . . 1808
109 Stukken betreffende de ongehoorde schade welke veroorzaakt werd door het
aanzeilen van het schip ’de Vergulde Roos’ onder kapitein J.P. Brusz door het
schip van kapitein Jan Hartog. 1805
110 Aanmerkingen van J. Fock op de papieren van de averij-grosse op de lading van
het schip ’Tagholm’, betreffende het berekende in Noorwegen en het betaalde
in Lisboa. Z.d.
111 Enige Antiquiteiten ca. 1787-1810, zoals lijst beursconditiën; staat van vervoerde goederen met de condities; enige ideeën over taxatie van brandschade;
notarieel contract tussen de firma ’Teijler en Teijler van Hull, kooplieden te
Amsterdam, als bevra. . .
112 Enige vragen van de heer Scheffer met antwoorden van de heren Lankhorst,
Nijkerk en Van Bosse wegens een bodemerij. Z.d.
113 Advies op vragen van J.A. Dörrbecker te Bremen betreffende potasch verzekerd
op vrij van beschadigdheid. 1801
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114 20e advies uit L. Barels’ ’advijzen over den koophandel en zeevaart’ met
beschouwingen daaromtrent van A. van den Ende 1707 en anderen.
115 Diverse adviezen, waaronder van Van Bosse, omtrent de aanvang van het risico
aangaande het op de Noorse kust vergane schip ’Massachusetts’ onder kapitein
J. Rossites. 1800 - 1804
116 Stukken betreffende rechtmatigheid der confisquatie door Franse kapers van
het schip ’Anna Johanna’ onder kapitein Chr.Simonsen. 1798 - 1806
117 Stukken betreffende binnenlandse molest in verband met het bij vertrek uit
Vlieland gekaapte en te Parijs tot goede prijsverklaarde schip ’de Twee Gebroeders’ onder kapitein Lentze Hendriks. 1810 - 1812
118 Stukken betreffende de lading van het door de Britten opgebrachte en weer
vrijgegeven schip ’Neptunes’ onder kapitein G.H. Simons. 1806
119 Stukken betreffende de brand in de beschuitbakkerij te Haarlem. 1817 - 1824
120 Arbitrale uitspraak terzake wijnschade in het schip ’Hoppet’ onder kapitein
L.P. IJckenberg. 1815 - 1816
121 Advies terzake onrechtmatige confisquatie van een schip. 1798
122 Advies terzake convoy-assurantie in verband met het geconfisqueerde schip ’St.
Jacob’ onder kapitein P. Verberne Jacobsz. Z.d.
123 Stukken betreffende de brand te Leiden op een schip beladenmet kruit, hetwelk in de lucht vloog en waardoor een menigte van huizen in brand vloog en
instortte. Z.d.
124 Casus positie aangaande het in de omgeving te Dantzig gestrande schip ’de
Twee Goede Vrienden’ onder kapitein J.M. Hammen. 1796
125 Contract van assuradeuren met G. Groenzoon. 1809
126 Stukken betreffende het door de Fransen gekaapte schip ’Zeelust’ onder kapitein
J. Bömcke. 1810
127 Schadeverrekening terzake onderwicht op Spaans Groen, over land vervoerd.
1810
128 Adres assuradeuren aan de maire van Amsterdam. 1811
129 Polissen, opstellen daaromtrent, exploitatie van assurantieetc. Ca. 1790 - 1850
130 Stukken betreffende het koninklijk besluit betreffende naamloze maatschappijen van 1833, o.a. request daaromtrent, circulaire van de administrateur van
de nationale nijverheid etc. etc. 1833 - 1834
131 Adressen gericht aan de 2e Kamer door assuradeuren; aan de minister van
justitie door de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen; aan de commissaris in de provincie Noord-Holland door de Kamer van Koophandel. 1843;
1849 en 1852.
Betreffende buitenlandse concurrentie in assurantiÃn.
132 Request van assuradeuren aan de directie van het Entrepôtdok omtrent brandveiligheid. 1840
133 Stukken betreffende de schaderekeningen van 2 schepen, resp. gestrand en verbrijzeld bij Goeree en bij Schouwen. 1817 - 1827
Schip ”Dido” onder kapitein P. Wacklin en het schip ”Wilhelmina” onder
kapitein Jens Drevensen.
134 Stukken betreffende het lek te Batavia teruggekeerde en afgekeurde schip ’Staatsraad Baud’ onder kapitein F. de Jong. 1859 - 1863
135 Advies van J.T. van Bosse ingeval het binnenlopen in een noodhaven, waarbij de schipper de goederen verkoopt wegens beschadigdheid, het schip wordt
afgekeurd; inzake vergoeding der ontvangen provenu. Z.d.
136 Beschouwing omtrent in een noodhaven verkochte beschadigde goederen, of
assuradeur dan de kosten der vracht betaalt. Z.d.
137 Stukken betreffende assurantie op ingebeelde winst terzake het schip ’de Anna’
onder kapitein B.A. Kuiper, hetwelk te Halifax is gestrand. Ca. 1850
138 Arbitrale beslissing terzake het te Simonsbaai als noodhaven binnengelopen
schip ’Admiraal de Ruyter’, betreffende het al of niet schuldig zijn der vrachtkosten.
1862
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139 Arbitrale beslissing terzake het in lekke toestand te Taijal als noodhaven binnengelopen schip ’Louise Christina’ onderkapitein J.F. ten Harmen. 1861
140 Advies aan J.W.F. Matthes terzake beschadigde collis. 1862
141 Arbitraal vonnis te Rotterdam omtrent vrachtpenningen van het schip ’Albrecht Beijling’ onder kapitein G.L. Muller. 1864
142 Vonnis omtrent brandschaderegeling inboedel Enge Kapelsteeg. 1839
143 Stukken betreffende de brand in de suikerfabriek van J.H. Rup en Zoon te
Amsterdam, voornamelijk betreffende schaderegeling van door hen betaalde
accijns. 1845 - 1846
144 Stukken betreffende door pakhuisbrand ontstane schade aan verkochte kavelingen koffie, waarvoor cedullen zijn uitgereikt. 1850
145 Advies van J.T. Scharff terzake een gedeelte lading welke wegens schade te
Lissabon is verkocht van het schip ’Vier Gebroeders’ onder kapitein N.D. de
Boer. 1841
146 Arbitraal rapport omtrent betwiste rapporten der averij vanhet schip ’Tito’
onder kapitein Premuda. 1841
147 Arbitraal advies omtrent schade gevallen door overladen op een lichter. 1831
- 1832
148 Stukken betreffende vrachtschade van het schip ’Antonius enCornelia’ onder
kapitein O.P. Bloem. 1831
149 Arbitrage terzake kosten opheffing door inbeslagname van het schip ’de Hoop’
onder kapitein F.S. Oldendorp. 1846 - 1847
150 Beschouwingen omtrent schade aan colli’s in noodhaven. 1864
151 Arbitraal vonnis terzake berekening van bedongen verbetering of restitutie van
premie betreffende tijdstip van vertrek.Schip ’Suriname’ onder kapitein W.
Landsaat. 1832
152 Arbitraal vonnis omtrent schade bij het inladen van het schip ’l’Eclair’ onder
kapitein Knudsen. 1842
Waaronder 300 schilderijen.
153 Arbitraal vonnis terzake averijrekening van extra onkosten van het lichten van
het schip ’Albertina’ onder kapitein H.L. Potjewijd, welke bij Warburg aan de
grond gelopen was. 1840 - 1843
154 Arbitrale uitspraak van J.T. Bosse en J. Wijtman inzake gedeeltelijke reassurantie op het casco en behouden vaart van het schip ’Hammonia’ onder kapitein
Dierks. 1865
155 Arbitrale beslissing omtrent het te Mauritius afgekeurde enverkochte schip ’Jan
Daniel’ onder kapitein H. van IJzendoorn. 1867
156 Arbitraal vonnis terzake het bij Portugal vergane schip ’Maria Agnes’. 1867
157 Arrest van het Hof van Holland, beslissende dat er geen recht op vergoeding van kost, maandgeld en commissie op cascoschade is ter destinatieplaats
betreffende het schip ’Petronella’. 1868
158 Beschouwing omtrent schadebetaling van in een noodhaven achtergelaten goederen. 1869
159 Beschouwing omtrent dragende waarde. 1869
160 Arbitrale beslissing omtrent brandschade aan het stoomschip’Koning der Nederlanden’. 1877
161 Arbitrale beslissing omtrent nood-bemanning wegens ziekte der equipage van
het schip ’Slamat’ onder kapitein G.R. de Greeve. 1880
162 Beschouwing omtrent opmaking van een buitenlandse dispache. 1883
163 Adviezen van Mr. J. Pijnappel aangaande afkeuring van het schip ’Nederland
en Oranje’. 1885 - 1886
164 Advies van ’Wed. J. van Bosse en Zoon’ aangaande opmaking van een dispache
en finale afrekening der averij, welke een stoomschip geleden heeft voordat het
schip zijn einddestinatie had bereikt. 1887
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165-188 Collectie stukken betreffende zeeassurantie in chronologische volgorde.19e eeuws.
24 omslagen
Veelal schadegevallen, arbitrale uitspraken etc. Dikwijls copieÃn in het handschrift
van Van Bosse.
165 Vrijgeleide van de Franse regering aan de Hollandse schipper Jean Bogard.
1709 nov. 15.
Zie in catalogus nr. 32 op deze inventaris onder nr. 251.
166 Rekening van schade op het leven der slaven vervoerd per schip ’de Indiaan’
onder kapitein Willem Kaas van Afrika naar Amerika. 1792
Hieruit blijkt dat 142 slaven te Suriname zijn aangebracht en 12 slaven met
geweld door de kapitein van een Frans schip zijn meegenomen.
167 Averij-gros en restitutie terzake het door 5 Franse kapers genomen en opgebracht schip ’La Vierge de Idra’ onder kapitein D.M. Samado. 1799 dec.
Later weer vrijgekocht.
168 Opmaking averij-gros te Boston wegens reclamekosten op het schip ’Nancy’
onder kapitein Melzar Joy. 1800 nov.
169 Overeenkomst met kwitanties tussen H. Hovij en de firma Ch.G. Meijer en Zoon
betreffende kosten en lading van het gestrande schip ’Clara’ onder kapitein Atze
Willems. 1802
170 Processtukken terzake al dan niet gebondenheid der tekenaren der polis op het
gezonken stoomschip ’Pyladus’ onder kapitein Fr.A. Bunnemeijer. 1834 - 1837
171 Stukken betreffende schade door verbeurdverklaring door Pedroı̈sten te Villa
Nova van het schip ’Jonge Johan George’ onder kapitein L. den Breems. 1835
172 Arbitrale beslissing en vonnissen van het Hof van Holland terzake schadevordering betreffende schade aan het schip ’Delta’ onder kapitein G. Crans.
1845 - 1847
173 Arbitrale beslissing terzake het al of niet in zijn geheel overbrengen in averijgros van de in de noodhaven berekende commissie van geloste lading van het
schip ’Aert van Nes’ onder kapitein J. Nobacz. 1852
174 Borgstelling door B.H. Schröder en Co. Ten behoeve van kapitein J. Mugford
van het schip ’Carolina Scherck’ ten behoeveder bergingswerken van het schip
en lading. 1853
175 Arbitraal vonnis betreffende schade aan rogge van het schip’Themistocles’ onder kapitein M. Rubin. 1854
176 Arbitraal advies betreffende de juistheid of het zgn. kaplaken e.d. bij de
dragende waarde van de vracht moet worden gerekend, betreffende het schip
’Dionysia Catharina’ onder kapitein J. de Boer. 1857
177 Translaat van een deel van het scheepsjournaal en afschriften van verklaringen
betreffende de over boord gezette goederen van het schip ’Carl’ onder kapitein
Alarik Elfring. 1858
178 Stukken betreffende gevraagde inlichtingen door assuradeuren aangaande onderwicht op suiker in de zaak der ’Johanna Maria’ onder kapitein Van Dam.
1861
179 Beschouwing van J.T. van Bosse en J. Meuring, gericht aan de Vos en Zoon
inzake schade aan een kist manufacturen, verzekerd door Bierens de Haan.
1862 apr. (1868).
180 Ingekomen brief bij J.T. van Bosse en J. Coninck Westenbergterzake schadeopmaking op het casco van het schip ’Azia’. 1862
181 Memorie van antwoord inzake door broei verkochte lading rogge te Constantinopel
van het (onvrije) Duitse schip ’Amanda’. 1872
Dit in verband met de oorlogsdreiging tussen Duitsland en Frankrijk.
182 Dispache en rekening van extra schaden en onkosten geleden door brand in de
lading van het schip ’Coromandel’ onder kapitein J.D. Mahy. 1874
183 Advies van J.T. van Bosse terzake netto- of bruto vrachtassurantie van het bij
Bali gestrande en geplunderde schip ’Louise’ onder kapitein J. Vogelenzang.
1879
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184 Rekening van schade op vrachtpenningen van het in 1881 vergane stoomschip
’Koning der Nederlanden’. 1882
185 Afrekeningen betreffende het schip ’Erminia C’. 1892
186 Schade-afrekening van het schip ’Venus’ onder kapitein E. Klun. 1898
In het Italiaans.
187 Schaderekening suiker van het schip ’Vulphius’. Z.d.
188 Authorisatie bereddering van opgeviste goederen van de lading van het schip
’de Vriendschap’ onder kapitein C. Riesen. Z.d.
189-209 Collectie zeepolissen. 1672 - 1887 21 omslagen
In chronologische volgorde. Originele polissen en copieÃn. Nr. 207 is een levensverzekeringspolis.
189 Polis op het casco en goederen van het schip ’De witte haie’ onder schipper
Minne Jansz., van Amsterdam naar het ’casteel del mina op de custe van Africa
gelegen, tot achter Schotlant en IJerlant om te zeylen’. 1672 apr. 20.
Copie. Verzekerde: Jan Bart van Renselaer; afgesloten te Amsterdam.
190 Polis op het casco, geschut, munitie etc. van het schip ’deProventie van
Uytregt’ onder schipper Gerbrant van der Velde van Rotterdam naar Lissabon vice-versa. Deze assurantie werd aangegaan met vice-admiraal Philip
van Almonde, waarbij vermeld ’t schi. . .
Zie nr.4 der catalogus op inventaris nr. 251. Afgesloten te Rotterdam.
191 Polis op goederen in het schip ’de Provintie van Uytregt’ onder schipper Gerbrandt van der Velde van Lissabon naar Rotterdam of Amsterdam. Aangegaan
met vice-admiraal Philip van Almonde; afgesloten te Rotterdam. 1686 febr.
15.
Zie nr. 5 der catalogus op inventaris nr. 251.
192 Polis op cargasoen en retouren van het schip ’Antonio Calleij’ onder schipper
Pierre Cherion van Rotterdam tot het gedeelte der ’weereld Africa’. 1711 jan.
29.
Zie nr. 6 der catalogus op inventaris nr. 251. Verzekerde Egbert CapprÃ©;afgesloten
te Amsterdam.
193 Polis op casco, toebehoren en retouren van het schip ’de Agatha’ onder schipper
David Davitszoon van Zeeland tot aan de Grijnkust in Africa. 1713
Verzekerde Coenraad Determeijer; afgesloten te Amsterdam.
194 Polis op goederen geladen in het schip ’De S. Jago’ onder schipper Poulus
Chevaillier van Amsterdam naar de kusten en eilanden van Amerika, viceversa. 1719 sept.
VerzekerdeChristiaan Tiewelen; afgesloten te Amsterdam.
195 Polis op goederen voor de reis van Cadix naar ’Havana in deSpaanse Westindien’ vice-versa; zonder aanduiding van schipof schipper. 1724 aug.
Verzekerde Coenraad van Son; afgesloten te Amsterdam.
196 Polis op goederen voor de reis van Caton naar Kopenhagen van de schepen
’de Koningin Sophia Magdalena’ onder schipper Jorgen Dicksen en ’de Prinses
Louiza’ onder schipper Jens Knie. 1763 mrt. 5.
Verzekerden Everhard Bouwer Vader en Zoon; afgesloten te Amsterdam. Zie
nr. 8 der catalogus op inventaris nr. 251.
197 Polis op goederen (lijwaten) van Rouaan naar Cadix, geladenin het schip ’La
Ville de Rouan’ onder schipper Langlois Fils. 1771 febr. 23.
Verzekerde W. en C. Woudman en Comp.; afgesloten te Amsterdam; zie nr.
12 der catalogus op inventaris nr. 251.
198 Polis op casco en equipage op de reis van Weijer naar Liverpool en Ostende
van het schip ’De Neptunus’ onder schipper Pieter Krijnes. 1777 juli 5.
Verzekerde Thomas Hendrik Weijmar, afgesloten te Amsterdam.
199 Polis op goederen van Philadelphia naar Amsterdam per schip’Hannibal’ onder
schipper Christopher Clouser; 1796 aug. 2.
geen scans op aanvraag, Verzekerden Wilhelm en Jan Willink, Nicolaas en Jan
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van Staphorst en Hubbard, afgesloten te Amsterdam; door Dirk van Bosse.
Zie nr. 16 van de catalogus op inventaris nr. 251.
200 Polis op goederen van Londen naar Havre, Ostende of een andere plaats aan
de Noordzee, geladen in het schip ’Atlas of Mercurius’ onder schipper Voss.
1813 apr. 26.
Verzekerdaan Toonder; afgesloten te Amsterdam door Jan van Bosse; zie nr.
17 van de catalogus op inventaris nr. 251.
201 Polis op ’marchandises et Espéces, suivant détail à l’autrepart, les quittes sont
évalués de Gré a Gré à cent quatre vingt dix neuf mille florins des Pays Bas’
voor de reis van Amsterdam naar Havana per ’Henriette’ onder kapitein J.E.
Schnubecke. 1825. . .
Verzekerde La societÃ©de commerce des Pays Bas, afgesloten te Antwerpen.
202 Polis op goederen van de westkust van Amerika naar Engeland, Frankrijk en
Holland, etc. 1835 jan. 27.
Copie van een Engelse polis afgesloten te Londen voor de West-Indische Compagnie.
203 Polis en conditiën te Triëst. 1836
204 Polis op casco van het schip ’Union’ onder schipper H. Hoborst van New-York
naar Bremen. 1837 nov. 2.
Verzekerde Botte en Co., afgesloten te Bremen; duplicaat.
205 Polis op goederen, o.a. op gemunt of ongemunt goud of zilver, geladen in diverse schepen, waarbij ook het schip ’Christiaan Louis’ onder kapitein H. de
Vos, voor de reis van Shanghai naar Japan vice-versa. 1860
Verzekerden van Uijlenburg en Co. En P. Langerhuizen, afgesloten te Rotterdam.
206 Polis op goederen van Amsterdam naar Batavia per ’Amsterdam’ onder schipper G.F. Wiegmink. 1860 juni 2.
Verzekerde ”de Amsterdamsche Vrouwenvereeniging ter bevordering der Zendingzaak” te Amsterdam met bestemming de zendeling Ottow op Nieuw-Guinea.
Afgesloten te Amsterdam. Copie.
207 Levensverzekeringspolis op A.E.F.J. de Burlett, directeur der Garsencine- en
meekrapfabriek te Tiel. 1867
Copie.
208 Engelse polissen betreffende reizen van de Donau bij Sulinanaar Engeland,
Holland etc.; speciaal ijsgevaar vermeld. 1887
209 Diverse Franse polissen. Ca. 1873 - 1881
210-212 Varia betreffende rederijen. 1842 - 1893 3 omslagen
210 Rederijcedul schip ’Sirius’, gevoerd door kapitein Hendrik Mulder. 1842 mrt.
1 omslag
Copie met medereder J. vanBosse.
211 Rederijcontract wegens het schoener Briekschip genaamd ’Alcyone’ onder directie van C.E. Mercier Jr. als boekhouder. 1877 febr. 1 omslag
Copie met ondertekening der reders C.E. Mercier Jr.; J.M. van Bosse, W.E.
Mercier en D. van Bosse. Tevens aantekening dat J.M. van Bosse eigenaar is
van 0.25 aandeel in het schip.
212 Meetbrief van het zeilschip ’President van Rijckevorsel’. 1877 apr. 1 omslag
Met aantekeningen tot 1893.
213-251 Verzameling van stukken betreffende assurantiezaken.19e -20e eeuw. 39 omslagen
213 Beschouwingen omtrent zee-assurantiën, voorbeelden en arbitrale uitspraken
daaromtrent etc. 5 deeltjes.
In handschrift en handelende in begin van de 19e eeuw.
214 Consideratiën over de nieuwe ordonnanties der assurantiekamer van 1746. 1
deeltje
In handschrift; zonder datum.
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215 Afschriften van oude ordonnantiën omtrent verschillende verzkeringen; aangeboden aan Van Bosse door A.J.M. Brouwer Ancher. 1894 apr. 13.
CopieÃn van 15e -17e eeuw.
216 Antwoord op de gemaakte aantekeningen door Gestema wegens Jan Dirks
inzake publieke verkoop van goederen wegens beschadigdheid en de provisie
daarover. Ca. eind 18e eeuw.
217 Verklaring van kooplieden en makelaars in granen te Amsterdam betreffende
verbroeiı̈ng van granen welke ongedroogd zijn bij verscheping vanuit Elburg,
Dantzig en Koningsbergen. 1817 sept.
218 Advies over hetgeen door schipbreuk te verstaan is in de clausule ’vrij van
beschadigdheid’. 1818 dec. 30.
219 Iets over assurantiën bij wijze van open polissen tot dekking van risico op
producten van de koloniën herwaarts. 1826 nov. 10.
220 Vergelijkingen tussen Engelse en Nederlandse verzekeringen op goederen. 1827
apr. 4.
221 Certificaat van assuradeuren op assurantiebezorgers te Amsterdam betreffende
de regeling van brandschade op vaste panden, welke niet ten volle verzekerd
zijn. 1832 sept. 5.
Bij de ondertekenaren J. en A. van Bosse.
222 Declaratoir door assuradeuren en assurantiebezorgers omtrent schade op goederen, beschadigd aangebracht op de destinatieplaats. 1843 jan. 10.
Met bericht van ”Wed. J. van Bosse en Zoon” aan assuradeuren etc. ter
tekening van het declaratoir op verzoek van ”Madry en Boer”. Met Rotterdams declaratoir van 1842 dec.
223 Declaratoir van assurantiebezorgers te Amsterdam wegens deaangenomen reductie van granen van Riga. 1843 jan. 31.
Op verzoek van J. Corver.
224 Verzoek van assuradeuren aan de Raad der stad Amsterdam om ten aanzien
van de vaststelling der makelaardijlonen in assurantiën de tarieven te volgen
van Rotterdam. 1844 febr.
225 Overeenkomst tot vaststelling der premietarieven door directeuren van brandverzekeringmaatschappijen. 1856 dec.
226 Bericht van W. en A. Smalts en Co. Te Rotterdam aan Uijlenburg en Co. Te
Amsterdam hoe assuradeuren te Rotterdam handelen voor reducties, kosten
en graan te Archangel. 1858 nov. 27.
227 Clausule inzake schade op plaatsen te Decima. Ca. 1859
228 Concept-contracten voor Oost-Indische risico’s. Ca. 1862
229 Originele circulaires van de Amsterdamse assuradeuren en assurantiebezorgers,
terzake het niet meer aangaan van verzekeringen op koopmansgoederen vanaf
1 febr. 1863 indien niet het lokaal waarop de goederen zich bevinden en de te
verzekeren som op iede. . . 1 omslag
230 Rapport van E.H. Baumhauer, hoogleraar, aan directeuren derAssurantie Compagnie betreffende gevaarlijkheid van opslag petroleum. 1862 sept.
231 Extract rekening der Haarlemsche Brandverzekering Maatschappij over 1861,
toegezonden aan ’Wed. J. van Bosse en Zoon’.
232 Adressen van gezamenlijke assuradeuren tegen brandgevaar teAmsterdam aan
B. en W. met het verzoek, dat er een verordening zal worden genomen, volgens
welke petroleum niet gebracht mag worden in de bewoonde of bebouwde kom
der gemeente etc. 1862 aug. En. . .
233 Diverse buitenlandse berichten omtrent petroleum. 1862 - 1863
234 Request, gericht aan de ministers van justitie en financiën, van assuradeuren
verzekerende tegen brandgevaar, verzoekende om wettelijke bepalingen tot zekerheid voor ingezetenen bij vervoer, invoer, opslag en bewaring van petroleum.
1863 nov. En dec.
235 Verklaring van handelaren en makelaars in wijnen terzake intering gedurende
de reis op rode wijnen, aangebracht van Bordeaux per schip. 1863 febr.

562 - 12

Versie 25.1 - 21 oktober 2017

Assurantiebezorgers Wed. J. van Bosse en Zoon
236 Bericht van het bestuur der vereeniging van assuradeuren teAmsterdam aan
leden terzake averij-gros vergoeding. 1875 febr.
237 Bericht van het bestuur der vereeniging van assuradeuren teAmsterdam aan
de agent van die vereniging te Oost-Indië terzake het accepteren van connossementen. 1875 nov.
238 Vervolg van polissen in verband der vereniging van het Vriesse Veem met het
Withoeden Veem. 1885
239 Memorie van J.T. van Bosse terzake de taxatie van Veempolissen naar aanleiding der wijziging gebracht in de taxatie vankoffie-celen. 1887 aug.
240 Advies van J.T. an Bosse aan A.H. Hedden terzake 1% kortingbij berekening
gezonde waarde. 1892 jan.
241 Naamlijst van de agenten van de vereeniging van assuradeuren te Amsterdam
op binnen- en buitenlandse plaatsen. 1897
242 Rapport der commissie voor de bedrijfsvrijheid der brandverzekering, benoemd
door de vergadering van brandverzekering-maatschappijen, over de resultaten
van een door haar ingesteld onderzoek naar de winsten door de hier te lande
werkende brandverzekeri. . . 1918
openbaar vanaf 2199
243 Stukken betreffende gelijktrekking van de Amsterdamsche en Rotterdamsche
polis, waarbij opmerkingen door Mr. Asser n.a.v. de memorie van Mr. S.S. de
Koe. 1919
openbaar vanaf 2199
244 De balansen onzer Zee- en Brandassurantie-Maatschappijen; ingezonden stuk
van J.C.J. Knegt in het Algemeen Handelsblad van 1922 apr. 26.
openbaar vanaf 2199
245 Beschouwingen betreffende de uitgewonnen rechten, ingeval van arrivement op
de destinatieplaats. Z.d.
246 Casus positie voor afmaking brandschade aan gebouwen. Z.d.
247 Lijst van zee- en brandassurantiemaatschappijen met opgavendirecteuren en
klasse. Z.d.
248 Lijst van tijdschriften betreffende assurantiën, koophandeletc. Z.d.
249 Nota van bezorgde assurantie voor Richard en Treuwald voor zeegevaar op
vaatjes suiker met het schip ’Columbus’ onder kapitein De Boer, van Amsterdam naar Zuid-Amerika. Z.d.
250 Koophandel en Zeevaarttydingen; uitgave van J.H. Marlof, later Marlof en
Zoon, in het ’Zeetyding Kantoor, op ’t Rokkin by de Beurs’. 1802, 1804, 1807,
1810, 1869 en 1873. 8 stukken
251 Catalogus van groep XVII, transportverzekering, op de E.N.T.O.S.; 1913.
Met inzendingen van ”Wed. J. van Bosse enZoon”.
252-258 Stukken betreffende brand-assurantie. 1842 - 1934 7 omslagen
252 Copie-vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam terzake het geschil
tussen W.J. Hansen contra assuradeuren, speciaal betreffende de bij de brand
in de Enge Kapelsteeg nr. 2625 veroorzaakte schade aan in commissie ontvangen goederen. 1842
Zie ook nr. 142.
253 Arbitraal vonnis in het geschil tussen Ch. Van der Beek en Co. Contra assuradeuren terzake schade door brand in het winkelhuis Vijgendam nr. 40, met
vonnis in appèl van het Hof van N. Holland. 1849 - 1850
254 Bericht aan J.T. van Bosse van de commissie voor de zaken der Walenkerk.
1861 sept.
255 Staten der verzekerde eigendommen van Mr. G.C.J. van Reenente Wassenaar
als voogd over J.H.C. van Reenen en van G.C.J.van Reenen jr. te Leiden. 1871
- 1874
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256 Copie contract van verzekering aan H.G.Th. Crone op indigo der gehele oogst
1886-1887 van de plantages Ngoepit en Poeloewatsoe in de residentie Doeracarta en van de onderneming Randoe-Banteng in de residentie Djokjocarta.
1886 oct.
Ondertekend door J.T., J.M. en D. van Bosse namens diverse verzekeringsmaatschappijen.
257 Polissen van brandverzekering voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij met schadestukken van de treinbrand bijBarendrecht. 1894
258 Copieën van verzekerde goederen in de koninklijke paleizen,koninklijke stallen
etc. Ca. 1903 - 1934
openbaar vanaf 2199, Met lijst derschilderijen in Huis ten Bosch.
259-280 Verzameling stukken betreffende tarieven en premiën der assurantiën. 1746 - 1903
22 omslagen
Hierbij ook copieÃn inhandschrift van Van Bosse.
259 Cours der Assurantie Praemiën 1746-1748. 4 stukken
Zie nr. 26 der catalogus op inventaris nr. 251.
260 Assurantie-Premiën uit de Oostzee na Amsterdam, Hamburg of Bremen; ofwel
naar Holland; ofwel naar de Bataafsche Republiek en naar de Nederlanden.
Z.d. te Amsterdam. 5 stuks.
Zie nr. 27 van de catalogus op inventaris nr. 251.
261 Assurance Premier te Amsteldam. 1766
262 Zweedsche Assurantie Premiën. 1768 en z.d. 2 stukken, waarvan één handschrift.
263 Premiën van Assurantie op vreemde caskoos (vuure en sweedsche schepen ;uitgezonder), na en van plaatsen benoorden en beoosten Hamburg leggende, uit
en na de Oostzee van Riga of Pernau. 1775
Zgn. Dantziger Casco-lijst in handschrift.
264 Premiën op de Stokvisch Schepen van Bergen herwaarts. Z.d. In handschrift.
265 Cours des Primes D’Assurance, Amsterdam. 19e eeuw.
266 Prijscourant van Assurantie Premiën te Rotterdam. Z.d.
267 Staat van premiën van 5 maart 1832 tot 22 october 1832, metaantekening dat
na die datum de premiën, voornamelijk uit hoofde van ’t molestgevaar, niet
meer werden genoteerd.
Handschrift.
268 Italiaanse premielijst. 1834
269 Amsterdamsche Beurs-Conditiën. 1836. 1 deeltje in handschrift.
270 Condities, premies etc. van de Algemeene Assurantie Maatschappij te Triëst.
1850 - 1860
Hoofdagenten in Nederland zijn d”Arripe van Oosterzee en Co.
271 Premietarief verzekering tegen brandschade, goedgekeurd in de vergaderingen
van assuradeuren te Amsterdam. 1863-1868. 4stukken.
272 Bepalingen waarop ten beurze van Amsterdam verzekeringen gesloten worden,
vastgesteld door de vereeniging van assuradeuren te Amsterdam. 1867 - 1929
10 stukken
openbaar vanaf 2199
273 Premiën van Assurantiën op de conditiën van de vereeniging van assuradeuren
te Amsterdam. 1869 - 1870
274 Premielijst te Rotterdam. 1877
275 Conditiën waarop ter beurze van Rotterdam verzekeringen gesloten worden,
vastgesteld door assuradeuren te Rotterdam. 1881, met aanvulling van 1906.
276 Diverse premielijsten op goederen in handschrift. 1891 - 1898
277 Tarief en bepaling voor de afgifte van ontvangcedullen van specerijen en andere
artikelen, incl. brandassurantie, door het Amsterdamsch Entrepôtdok. 1868
278 Wasverzekeringstarief van de ’Wed. J. van Bosse en Zoon’. 1903
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279 Beursconditiën voor Oost- en West-Indië. Z.d.
Diverse kleine deeltjes in handschrift van Van Bosse.
280 Tarieven provisiën brandassurantiepremies. 1868 en z.d.
281-288 Verzameling stukken betreffende assurantiezaken aangaaande de Nederlandsche
Handel Maatschappij. 1828 - 1858 8 omslagen
Vele stukken in handschrift van Van Bosse.
281 Advies van de heren L. en L. aan de Maatschappij aangaande tijdstip taxatie
van gezonde waarde. 1828 nov.
282 Vertrouwelijke mededeling van ’Wed. J. Bos en Zoon’ aan de Maatschappij
betreffende toelating en rangschikking van Zee-assuradeuren. 1851 sept.
283 Arbitrale uitspraak terzake berekening commissie van geloste goederen in noodhaven van het schip ’Koning Willem II’ onder schipper G. van Eijk Menkman.
1854
284 Opinie-onderzoek bij assuradeuren in opdracht der Maatschappij, betreffende
clausule vrij van molest met uitzondering van roversgevaar. 1854
285 Stukken betreffende de eenvormigheid der teksten van polissen ten behoeve
van de Nederlandsche Handel Maatschappij, door assuradeuren te Amsterdam
en Rotterdam met bezwaren tegen de tekst. 1854 - 1855
286 Stukken betreffende de in 1857 opgedrongen courtagevermindering door de
Nederlandsche Handel Maatschappij voor assurantiebezorgers, onder andere
notulen van de vergaderingen van assurantiebezorgers. 1856 - 1858
287 Plan der brand-assurantiemaatschappijen n.a.v. het besluit der Nederlandsche Handel Maatschappij, dat de goederen door de Maatschappij op ceelen
gebracht, niet meer door haar tussenkomst worden verzekerd. Z.d.
288 Tekst der polissen van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Z.d.
289-292 Varia. 4 omslagen
Nr. 290-291 hebben niets van doen met dit archief.
289 Plan tot oprichting der N.V. Amsterdamsche Scheepvaart Maatschappij. Ca.
1865
In handschrift van Van Bosse de aantekening dat dit niet is doorgegaan wegens
gebrek aan belangstelling van het publiek.
290 Nota van briefjes bij de solliciteur. 1804 dec.
Aangevende de folio”s in Restantenboek en Ambachtsboek.
291 Uittreksel met het rapport omtrent F. van Laars dd. 1887 jan. 7.
292 Weekblad van het recht, met verslagen van de zittingen van het provinciaal
gerechtshof in Noordholland terzake de aanvaring door de ’Eclipse’ op de rivier
te Calcutta van de ’Winslow’ en de ’Vulcan’, waarbij de “Eclipse” door de
schipper van de ’Winslo. . .
Met de arbitrale uitspraak daaromtrent in Het Algemeen Handelsblad dd. 1859
sept. 21.
2 PROLONGATIEN
293 Prolongatieboek. 1907 - 1921 1 deel
openbaar vanaf 2199
294 Staten van prolongatie-interest. 1907 - 1921 1 omslag
openbaar vanaf 2199
295 Journaal van ’Van Bosse en Co.’. 1851 - 1853 1 deel
Zie inleiding.
296-297 Grootboeken. 1905 - 1929 2 delen
Met losse alfabetischeklapper.
296 - 1905 - 1917
openbaar vanaf 2199
297 - 1917 - 1929
openbaar vanaf 2199
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298 Balansen. 1909 - 1918 1 deel
openbaar vanaf 2199
299 Rekening-courant 1927-1928. 1 deel
openbaar vanaf 2199, Met alfabetische klapper.
300-301 Rekening-courant met ’Dumas en Wylie, Ltd.’ te Londen. 2 deeltjes. 1916 - 1923
300 1916-1921 jan.
openbaar vanaf 2199
301 1921 febr.-1923 mrt.
openbaar vanaf 2199
302-310 Kasboekjes. 9 deeltjes. 1864 - 1919
302
303
304
305
306
307
308
309
310

1864 mei-1878 mrt.
1878 mrt.-1889.
1890-1897 juni.
1897 juni-1900.
1900 juni-1903 nov.
1903 nov.-1907 nov.
1907 nov.-1911 oct.
1911 oct.-1914.
- 1915 - 1919
openbaar vanaf 2199

311-312 Onkostenboekjes. 2 deeltjes. 1920 - 1928
311 1920-1924 mei.
openbaar vanaf 2199
312 1924 juni-1928.
openbaar vanaf 2199
313 Nota bezorgde assurantie voor de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1876 1
omslag
314-316 Nota’s van expertisekosten door scheepsexperts. 1919 - 1928 3 omslagen
314 A.J.J. van den Andel. 1919 - 1928
openbaar vanaf 2199
315 G.J. Lap. 1926 - 1929
openbaar vanaf 2199
316 D. Touw. 1926
openbaar vanaf 2199
317 Staatje der bruto provisie en de onkosten. 1795 - 1910 1 omslag
318 Overzicht der verdiensten aan de Nederlandsche Handel Maatschappij vanaf haar
oprichting. 1825 - 1890 1 omslag
319 Overzicht der ontvangsten en uitgaven van 1825-1913. 1 omslag
320 Overzicht der betaalde premiën en ontvangen schade. 1742 - 1890 1 omslag
321 Dagboekje der courtage van assurantie. 1770-1792. 1 deeltjein. 1 omslag
322 Uitgavenboekje van polissen en zegels. 1867-1882. 1 deeltjein. 1 omslag
323 Privé-kasboekjes. 1884-1888 en 1888-1891. 2 deeltjes in 1 omslag
324 Balansstukken. 1905 - 1927 1 omslag
openbaar vanaf 2199
325 Stukken tot de rekening. 1889 - 1890 1 omslag
3 CONSORTIUM VAN DIVERSE ASSURANTIEMAATSCHAPPIJEN EN
ASSURADEUREN
326-343 Registers der rekeningen van averij of zeeschade (schadeboeken). 1740 - 1829 18
delen
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326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

ca. 1740 - 1750
- 1759 - 1771
- 1783 - 1788
- 1789 - 1791
- 1791 - 1793
- 1793 - 1795
- 1795 - 1798
- 1799 - 1800
- 1800 - 1802
- 1802 - 1803
- 1803 - 1804
- 1804 - 1806
- 1807 - 1815
- 1815 - 1817
- 1817 - 1818
- 1818 - 1820
- 1820 - 1823
- 1824 - 1829
Met achterin alfabetische klapper op goederen.

344-345 Schadeboeken. 1868 - 1890 2 delen
Met alfabetische klapper.
344 - 1868 - 1873
345 - 1888 - 1910
346-349 Grootboeken. 1786 - 1799 4 delen
Met alfabetische klapper, behalve het laatste deel.
346
347
348
349

-

1786
1789
1792
1797

-

1788
1791
1796
1799

350-355 Dispâcheboeken. 1849 - 1872 6 delen
350
351
352
353
354
355

-

1849
1857
1860
1863
1865
1867

-

1857
1860
1862
1865
1867
1872

356-357 Copieboeken van zeepolissen.1839 en 1877-1880. 2 delen
356 1839 apr.-juli.
357 1877 apr.-1880 mei.
358 Postenboek 1864. 1 deel
Aangevende data van ingang assurantie, verzekerde som, vracht en/of schip, naam
van schip en kapitein, route, namen assuradeur en reder, met netto premie.
359-360 Memoriaal der ontvangen brieven, bordereaux en verdere stukken met de agenturen
in Oost-Indië,1876-1883. 2 delen
359 - 1876 - 1879
360 - 1879 - 1883
361 Open zeepolis van de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij. 1880 1
omslag
362 Nota’s van door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij aan de tekenaren
van haar open zeepolis voorlopig aangeschreven risico’s. 1881 - 1882 1 omslag
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363-365 Drie aantekenboekjes betreffende verzekerde posten voor diverse scheepvaart-maatschappijen.
3 deeltjes. 1890 - 1915
363 - 1890 - 1899
364 - 1903 - 1910
365 - 1911 - 1915
366 Balansen van diverse assurantie-maatschappijen. 1868 - 1880 1 omslag
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