
NL-HtSA Archiefnummer 0075 NV IJzerhandel Louis A. van Miert te ‘s-Hertogenbosch, 

(1450)1811-1966 

 

Aangepast 07 september 2020 

 

 

IJzerhandel Louis A. van Miert werd opgericht in 1811 door Louis A. van Miert. De winkel was 

gevestigd aan de Hoge Steenweg 16-18. In 1925/1926 werd het pand ( De Gulden Pot / de Keulsche 

Kan, De Aschton) verbouwd. In het archief bevinden zich inventarissen van de winkel en magazijnen 

en gedetailleerde privé inboedel inventarissen. De familie bezat ook panden in de Karrenstraat (Sint 

Joris) en in de Orthenstraat (de Gulden Hopsack). Van het onroerend goed van de familie is vanaf 

1450 een aantal retroacta bewaard gebleven die zich in dit archief bevinden. 

 

Acquisitie 

In juni 1975 werd aan het gemeentearchief aangeboden het oud-archief van de vm. NV IJzerhandel  

Louis A. van Miert, Hoge Steenweg 16 – 20 te ’s-Hertogenbosch. Dit archief is ter plaatse (magazijn 

Hoge Steenweg) door ondergetekende en de Heer Mr. J.A.M. Hoekx op zijn waarde onderzocht.  

Het resultaat van dit onderzoek luidt als volgt:  

 

1. Omvang: circa 6 meter.  

2. Inhoud:  zie Inventaris (uitsluitend registers, geen losse stukken)     

3. Tijdsperiode: 1845 – 1966.  

4. Lacunes: Zoals de Inventaris laat zien zijn in de bewaard gebleven rubrieken alleen de jaren 

1845 – 1876 en 1940 – 1966 redelijk vertegenwoordigd, ontbreken de jaren 1876 –1911 zo 

goed las geheel  en zijn over de jaren 1912 – 1940 slechts te hooi en te gras een paar 

registers aanwezig. Ernstiger is dat juist van de belangrijkste rubrieken nauwelijks iets 

bewaard is gebleven. Zo missen we alle brievenboeken op één na  (1913), alle overige 

handelscorrespondentie, alle facturen, alle eigendomspapieren, contracten etc. etc.  

5. Materiële toestand:  deze laat bij een aanmerkelijk aantal stukken in hoge mate te wensen 

over: sommige rubrieken zijn zelfs ten gevolge van waterschade zódanig door schimmel 

aangetast dat ze ten volle verteerd zijn of onleesbaar zijn geworden; met name is dit het 

geval met de gehele rubriek Ordercopieboeken, met het gehele middennegentiende eeuwse 

deel van de rubriek Binnenboeken (verkoop aan inwoners van de stad) op één na, met een 

aanmerkelijk deel van de rubriek Kasboeken, verder met verspreide delen in de diverse 

andere rubrieken. 

6. Informatie: ten gevolge van  

a) het totaal ontbreken van de belangrijkste rubrieken;   

b) de ernstige lacunes in de bewaard gebleven rubrieken;  

c) de slechte materiële toestand van veel; van wat dan wèl bewaard is  

is de informatie die het archief biedt minimaal te noemen. Een reconstructie van de bedrijfs-

geschiedenis die eniger mate op volledigheid aanspraak zou maken is al ten enenmale 

uitgesloten. Met name heeft het ontbreken van alle facturen tot gevolg dat de zgn. Binnen- en 

Buitenboeken van na 1940 onbruikbaar zijn, daar zij juist naar de facturen verwijzen. 

 

 

Op ma. 7 juli telefonisch contact gezocht met drs. A.J. Looijenga, die met mevr. Drs. E.J. de Booy de 

samensteller is van het Overzicht van Archieven van Particuliere Ondernemingen berustend in de 

openbare archiefbewaarplaatsen (1975). Door tussenkomst van de Econ. Hist. Bibliotheek te 

Amsterdam (Herengracht) (Mej. Gravestein) liet hij weten, op grond van bovenstaande gegevens, 

hem telefonisch via genoemde instelling ter kennis gebracht, dat het onderhavige archief als bron van 

historische informatie over het bedrijf nauwelijks van betekenis geacht kan worden en er derhalve uit 

dien hoofde geen bezwaar tegen vernietiging kan worden aangevoerd. Niettemin zijn van bedoeld 



archief althans díe onderdelen bewaard, die één bepaald aspect van het bedrijf iets vollediger 

belichten: de handel in ijzer in de jaren 1845 – 1876. Tevens zijn nog bewaard  o.a. het Buitenboek 

1861 – 1862 en het enige gave Binnenboek 1861-62-63, om aldus een indruk te kunnen opdoen van 

de inrichting van de verkoopadministratie.  

 

(drs. P.Th. J. Kuyer)  archivaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financiën en INVENTARISSEN 
 

1 – 4 Magazijnboek-ijzer verkoop, 1845-1876 4 delen 

 

 1 1845-1848  

 

  N.B. In slechte staat. Niet ter inzage 

 

 2 1862-1865  

 

  N.B. Hierin ook inkoop   

 

 3 1866-1870 

 

 4 1871-1876     

 

5 – 7  Grootboek-ijzer Binnen en Buiten, 1847-1876 met hiaat 3 delen 

  

 5 1847-1850 

  

 6 1851-1852 

 

 7 1873-1876 

 

8 - 9 Totaalcijfers verkoop ijzerwaren en grof-ijzer, 1831-1929  2 delen 

  

 8 1831-1921  

  

  N.B. Voorin: gegevens betreffende het pand en het onderhoud daarvan, 1866-1903 

 

 9 1922-1929   

 

45 Buitenboek, 1847-1848. 1 deel 

 NB Verworven 2020-063 

 

10  Binnenboek, 1861-1863  1 deel 

 

11  Buitenboek, 1861-1862   1 deel 

 

44 Rekening-courant crediteuren, 1865-1867 1 deel 

 NB Verworven 2020-063 

 

12  Balansboek, 1811-1903 1 omslag 

 

13    Register houdende een lijst van de verkopen van de roerende goederen van Anna Maria van 

   Miert – van Roosmalen; een lijst van ijzer- en staalplaten, slijpstenen, aambeelden en 

      dergelijke overgenomen door J.J. van Miert van zijn moeder wed. A. van Miert; verdeling van  

   goederen Maria wed. L.A. van Miert – Verhulst, 1828, 1862                1 deel 

 

14   Register houdende een inventaris uit 1861; balansen over 1861 t/m 1894; achterin 

   genealogische aantekeningen, 1861-1894                     1 deel 

 



15   Inventarisboek Pakhuis Karrestraat met tevens daarin opgenomen ene balans met staten 

    van roerende en onroerende zaken en een verdeling van de bezittingen van de kinderen  

   Van Miert, 1892                    1 deel 

    

16   Inventarisboek pakhuis Karrenstraat, 1899                 1 deel 

 

17 Register van onroerende goederen opgemaakt bij overneming per 1 januari 1851; achterin 

balansen over 1851 t/m 1861, 1851-1861             1 deel 

 

18 Staten van handelswaar voor Louis A. van Miert, 1831        1 omslag 

 

 

ONROERENDE GOEDEREN 
 

 

19 Staat van onroerende zaken waaronder (landbouw-)gronden onder andere in Geffen, Nuland  

 en Rosmalen van Louis A. van Miert, 1840                1 deel 

 

20 Retroacta van koop en vestiging van een cijns en ontvangstbewijzen van o.a. 40ste penning 

van huizen op de Hoge Steenweg: De Gulden Pot en Het Kanneke, 1635-1768        1 omslag 

 

21 Retroacta van een huis in de Orthenstraat en van verkoop en overdracht van cijnsen, 1450- 

 1638                 1 omslag 

 

22 Eigendomsbewijs voor de firma Louis A. van Miert van een huis aan de Hoge Steenweg 

 kadastraal bekend sectie G no. 5551, 1926 en een brief van J. Mosmans over het pand De 

 Hopzak, 1926 en 1939               1 omslag

  

 

23 Verbouw- en bestektekeningen van het winkelpand aan de Hoge Steenweg, 1925 en 1952 

                  1 omslag 

 

 

 

 

DIVERSEN BEDRIJF 
 
24 Krantenadvertenties,1911-1930                                 1 omslag 

 

25 Stukken betreffende de viering van het 100-jarig bestaan, 1911          1 omslag 

 

26 Foto’s van onder meer de panden, interieur van de winkel en etalages,  

1920-1950                1 omslag 

 

27 Catalogus van honderden producten en onderdelen, 1963-1966                          1 deel 

 

  NB: met fraai smeedwerk beslagen 

  

28 Brievenboek 1913                    1 deel 

  

  NB: in slechte staat. Niet ter inzage. 



 

29 Stukken betreffende het 125-jarig bestaan, 1936           1 omslag 

 

30 Beschikking tot het mogen voeren van het predicaat hofleverancier, 1911  1 rol 

 

31 Catalogussen, keurmerken en overige documentatie, 1900-1940         1 omslag 

 

31a “Prijscourant I”, prijslijst van schroeven en bouten etc, 1955. Gedrukt              1 deel  

 

 

PRIVÉ STUKKEN 
 
32 Genealogische aantekeningen, z.d.               1 omslag 

 

33 Distributiebonnen, bonboekjes en drie nummers van de Distributiebode, 1918-1919  

                  1 omslag 

 

34 “Certifikat vildmarksaventyret” van Dhr. Van Miert – 1987          1 omslag 

 Arctic Circle Adventure 

 

 

 
AANVULLING d.d. 14-11-2018 bouwtekeningen en foto’s overgebracht vanuit archief  
NL- HtSA Archiefnummer 0632 Henricus (Hein) Bergé en Suze Bergé-Slager te 

’s-Hertogenbosch, (1886) 1916 - 2009  

 

35. Foto genomen tijdens van een bezoek aan de Lipsfabrieken van directie / personeel 

van Van Miert aan de Lipsfabrieken, 1929 1 omslag 

   

   

36. Foto’s van de panden van Van Miert, de etalage en het interieur van de winkel, 

 1920 - 1930        

 

37. Blauwdrukken / verbouwtekeningen Magazijn L.A. van Miert aan de Karrestraat,  

nieuwe toestand blad 2 en 3, 1933             1 omslag 

 

38. Blauwdrukken / verbouwtekeningen Magazijn L.A. van Miert aan de Karrestraat, 

bestaande toestand blad 1 (3x), 1933             1 omslag 

 

39. Blauwdrukken / verbouwtekeningen Magazijn L.A. van Miert aan de Karresraat,  

Begane grond en 1e verdieping, 1933             1 omslag 

 

40. Tekening van de opmeting van de percelen aan de Hoge Steenweg, 1925        1 omslag 

 

41. Blauwdrukken / verbouwtekeningen L.A. van Miert, betreffende de verbinding tussen 

de panden Hoge Steenweg 16 met 20, 1959            1 omslag 

 

42. Tekeningen  genoemd “toekomstplannen” van de winkels van L.A. van Miert 

Begane grond en verdieping, zonder datum            1 omslag 

 

43. Grove perspectiefschetsen van het pand Hoge Steenweg 20 t.b.v. kleurbepaling en 

Artikeldetaillering zonder datum              1 omslag 



 


