
 
1. Uurwerkmaker 
Er zijn slechts weinig uurwerken bekend van Scalé. Er zijn enkele staande klokken bekend en een gouden 
zakhorloge (uit 1741). De klokken zijn gesigneerd als Bernard Scale en als Bernardt Scalé. Het horloge als “BERNDt 
SCALE”.  Ook bij andere klokkenmakers komen wisselende schrijfwijzen van de naam voor. 
 
Morpurgo vermeldt dat Scalé werkzaam was in de Beursstraat van 1756 tot 1761. We mogen dat wijzigen naar 
1741-1761 gezien de exact te dateren vondst van het gouden zakhorloge. 
 
Rond 1771 was in Engeland een Bernard Scale werkzaam als carthograaf. Het is onbekend of er een familieband is. 
 
2. Familie Scalé 
In de stamboom van de adellijke familie Smits van Oyen vinden we de volgende informatie: 
 
Bernard Scalé 
Beroep: uurwerkmaker 
Geboren: circa 1703 in Harlingen, Friesland 
Overleden: 1771 in Amsterdam 
Gehuwd: 4 mei 1730 in Amsterdam met Antoinette Bassett (geboren ca. 1703 te Berlijn).  
 
Vader: Samuel Scalé 
Overleden 17 mei 1743 te Amsterdam 
 
5 kinderen: 
Samuel Scalé (3 sept. 1731) 
Catherine Scalé (9 augustus 1732) 
Marthe Marie Scalé (Challez) (5 juli 1735). Getrouwd met Louis Bienfait op 25 december 1754 te Amsterdam. 
Maria Anna Catherina Scalé (17 juni 1739) 
Jean Scalé (2 december 1741) 
 
Het huwelijk van Bernardt en Antoinette werd gesloten in de Waalse kerk. Zowel de vader van de bruidegom als de 
moeder van de bruid waren aanwezig. 

 
Marthe Marie Scalé 
Deze dochter trouwde met een van de rijkste wereldburgers in die tijd. Louis Bienfait was ook Hugenoot. Afkomstig 
uit een familie van schoenmakers uit Parijs. Louis was vennoot van het handelshuis Louis Bienfait en Soon, dat 
ondermeer Surinaamse plantages beheerde; ze hadden daar zeer grote belangen. 
 
De geschiedenis van de familie Bienfait in Nederland begint vóór 1708. Op 20 juli 1708 was vader Jacques, 
afkomstig uit Autun in Frankrijk, aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon Louis. De laatste gaf als beroep op 
boekhouder en koopman; zijn zoon Louis ( 1723-1786), die zich ter onderscheiding van zijn vader Louis, junior 
noemde, was de eerste van de familie die zich met Surinaamse plantages bezighield. Dit blijkt voor het eerst in 
1752, toen Louis junior een compagnieschap had gevormd met Jean Pierre Droilhet. Deze samenwerking verklaart 
een deel van de latere koloniale relaties van de firma: de families van Sandick en Dupeyrou, die eigenaars waren 
van verschillende plantages waarvan Louis Bienfait en Soon het beheer hebben gevoerd, waren verwant aan de 
Droilhets. Iets later was er ook sprake van samenwerking met Pierre Mosnier, wiens bedrijf Pierre Mosnier Neveux et 
Cie. tot 1719 door Louis Bienfait werd voortgezet. Beide compagnieschappen waren voorlopers van de firma Louis 
Bienfait en Soon ( aanvankelijk Louis Bienfait et Fils). Deze wordt voor het eerst vermeld op 21 februari 1781, toen 
Louis junior het saldo van zijn rekening bij de Amsterdamse Wisselbank overschreef naar de rekening van Louis 
Bienfait et Fils. Toen werd blijkbaar zijn 25 jarige zoon Louis Antoine ( 1756-1816) in het bedrijf opgenomen. 
 
De relatie van de firma met Suriname die in de achttiende eeuw was ontstaan breidde zich in de eerste helft van de 
negentiende eeuw belangrijk uit. Men was begonnen met het administreren van plantages, dat wil zeggen men 
regelde het transport en de verkoop van produkten als suiker, koffie, katoen en cacao, terwijl men de plantages 
vanuit Nederland voorzag van allerlei benodigdheden (varierend van bouwmaterialen tot sterke dranken en 
medicijnen) en men hield de boekhouding. Omdat Louis Bienfait en Soon kooplieden in de oude -ruimere -betekenis 
waren, lag het voor de hand om zelf schepen uit te gaan rusten voor de transporten van en naar Suriname. Dit is in 
de achttiende eeuw in ieder geval voor één schip te bewijzen, namelijk de Elizabeth Jacoba, waarvan de firma tot 
1765 het boekhouderschap voerde. Vervolgens ging men zich ook bezighouden met negotiaties op plantages, een 
vorm van geldlening die in de tweede helft van de achttiende eeuw in zwang is gekomen. De bedoeling was: het 
bijeenbrengen van een bepaalde som gelds, die aan een eigenaar (planter) ter beschikking werd gesteld voor de 
verbetering van zijn  plantage, met diezelfde plantage als onderpand, tegen een bepaald; rentepercentage (meestal 
rond 5%). Degenen die voor een bepaald bedrag deelnamen aan de lening werden interessanten genoemd. Het geld 
werd vaak voor een groot gedeelte gebruikt voor de aankoop van nieuwe slaven. Eén van de voorwaarden, die de 
directeur (initiatiefnemer) van de negotiatie bedong, was dat hij de 'enige correspondent' van de plantage werd: hij 
was de enige aan wie produkten van de plantage mochten worden toegestuurd, hij had het monopolie op het 
leveren van produkten en materialen ten behoeve van de plantage en had daarnaast exclusieve rechten op het 
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afsluiten van verzekeringen van schepen en ladingen. De laatste stap was het verwerven van de eigendom van 
enkele plantages. Louis Pierre Bienfait (1790-1843) is degene geweest, die in het begin van de negentiende eeuw de 
grote uitbreiding aan de zaken heeft gegeven. De firma had in Suriname altijd de beschikking over één of meer 
agendarissen (plaatselijke vertegenwoordigers) van wie de bevoegdheden uitgebreid werden omschreven in akten 
van procuratie, en die zich bezighielden met onder andere het regelen van transporten en schade, eventuele 
processen, betalingen via wissels en het regelmatig controleren van de toestand van de plantages, omdat de 
geldgevers er nauwkeurig op letten dat de waarde van het onderpand van de lening niet verminderde door 
bijvoorbeeld verwaarlozing door de eigenaren. 
 
Maar de periode waarin Louis Bienfait en Soon de meeste belangen in Suriname hadden, was ook de tijd van 
absenteisme van de eigenaars, van misbruik van financiële bronnen en van verval van de plantages. Veel zijn er bij 
executie verkocht, omdat de eigenaren hun verplichtingen niet meer konden nakomen; de schuldeiser kreeg dan 
hoogstens een gedeelte van zijn geld terug, en de firma moet in deze periode dan ook aanzienlijke verliezen hebben 
geleden. Na 1863- afschaffing van de slavernij in Suriname - was de bemoeienis van Louis Bienfait en Soon met de 
plantages voorbij. Voor zover de firma zich na dat jaar nog met Suriname bezighield was dat ter afwikkeling van 
geliquideerde belangen. Louis; Bienfait en Soon heeft bestaan tot 10 juli 1940, toen de laatste directeur, Louis Pierre 
Bienfait, haar heeft opgeheven. 
 
3. Het pand van Bernardt Scalé 
In 1741 kocht Bernardt een huis genaamd “De oude hertog van Kleef” op de Beurssteeg (tegenwoordig Rokin 
genaamd) aan de westzijde , tussen de papenbroekssteeg en de Spaarpotsteeg (Wijk 25 no. 3293). Archiefbank 
Amsterdam nr. 922. 
 
Morpurgo vermeldt dat Scalé zijn werkplaats had aan de beursstraat van 1756 tot 1761. 
De doorgang vanaf de Dam naar het Rokin was vroeger een smalle straat; de beurssteeg. Onderstaande gravure uit 
circa 1779 laat de Dam zien in zuidelijke richting naar de Beurssteeg. Links ligt het Commandeurshuis (het 
voormalige Huis onder ’t Zeil) en rechts de huizen Vijgendam 8 tot 2. In het midden een doorkijk door de 
Beurssteeg naar het Rokin. Rechts van de Beurssteeg vijf panden op de plaats van de latere nummers Dam 16 tot 
12. Rechts vooraan de Waag en links vooraan het water van het Damrak. 
1779
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De Oude Hertog van Cleef lag tussen de Papenbroekssteeg en de Spaarpotsteeg. Van dit pand liggen 34 
documenten in het Archief van Amsterdam (1741-1824) en helaas is het document uit 1741 in te slechte staat om 
te scannen. Waarschijnlijk is dit de koopakte waarmee Scalé eigenaar werd.  
Van de kaart van Gerred de Broen (Circa 1774) staat hieronder een uitsnede. In het blok tussen de Spaarpotsteeg 
en de Papenbroekssteeg liggen zes panden, die uitkijken op De Beurs. 
Het pand De Hertog van Cleef werd eerder genoemd in 1606 toen Gerrit van Veelen, koopman op de Ooster 
Voorburgwal, er ging wonen.  
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4. Hugenoten in Amsterdam 
Bernardt Scalé was een een Hugenoot. Zijn vader was vanwege zijn protestantse godsdienst gevlucht van Frankrijk naar 
Nederland. 

Het is 1685, de koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, heeft het Edict van Nantes herroepen. Dit Edict uit 1598 gaf de 
hugenoten de laatste decennia onder andere recht op eigen versterkte steden en toegang tot katholieke universiteiten. 
Lodewijk zag echter een land voor zich met één staatsgodsdienst en dat was niet het protestantisme van de hugenoten. 
Hij wilde dat iedereen zich bekeerde tot het katholicisme. De hugenoten weigerden dit, waarop de koning op brute wijze 
reageerde. Hij zette soldaten in om de hugenoten op andere gedachten te brengen. De soldaten woonden bij hugenootse 
families in huis en gebruikten geweld om de hugenoten te bekeren. Een groot gedeelte bezweek onder dit geweld, ze 
bekeerden zich tot het katholicisme. Veel hugenoten deden dit overigens alleen voor de vorm en de buitenwereld. Binnen 
de muren van hun eigen huis waren ze nog steeds protestants. Voor veel andere hugenoten was dit echter geen 
oplossing. Zij wilden koste wat het kost hun eigen geloof behouden en kozen voor een uitweg. Honderdduizenden 
hugenoten vluchtten naar het buitenland, waarvan een groot gedeelte in de Republiek terecht kwam. Veel van deze 
migranten waren uitmuntende vaklui.  

De reis hier naartoe was echter niet zonder gevaren. Lodewijk stuurde zijn soldaten achter de vluchtelingen aan. Iedereen 
die gepakt werd hing een gevangenisstraf of nog erger, de doodstraf, boven het hoofd. Lodewijk kende geen mededogen. 
De hugenoten moesten al hun bezittingen achterlaten en als ze niet na vier weken terug zouden komen van hun vlucht, 
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werden hun bezittingen in beslag genomen. Het deerde de vluchtelingen niet. Ze wilden met alle risico’s van dien de 
grens bereiken, op zoek naar een veiliger toekomst in een land waar ze wel welkom waren. Eén van deze landen was de 
Republiek, waar het protestantisme de belangrijkste godsdienst was. Er heerste een tolerant klimaat, waardoor ook 
andere godsdiensten hun eigen plek hadden. Katholieken, protestanten en joden leefden naast elkaar, zonder elkaar 
lastig te vallen. Voor de hugenoten die hier terecht kwamen was het een groot verschil met Frankrijk. De bestuurders van 
de grote steden zagen sommige hugenoten zelfs graag komen. Ze stonden bekend om hun goede handelscontacten en 
daar maakten onder andere de Amsterdamse bestuurders graag gebruik van. Ze adverteerden met gratis burgerschap en 
vrijstelling van belastingen. Niet zonder succes, want een aantal hugenoten zette succesvolle bedrijfjes op.  Ze werden tot 
de beste edelsmeden, uurwerkmakers en andere vaklieden gerekend. 

5. Bekend werk 
In een scheepswrak op de Belgische Buiten Ratelzandbank werd een gouden zakhorloge gevonden, inclusief twee 
reserveglazen. Het is een zogenaamd dag/nachthorloge.  
De gouden- en messing onderdelen zijn nog intact en de ijzeren onderdelen zijn verdwenen. 

In het achterdeksel zijn vier merken geslagen: 
1. Stadsmerk Amsterdam, drie letters X in een schild. Dit stadsmerk is tot 
1750 gebruikt voor werk dat ter keuring werd aangeboden in Amsterdam. 
2. Het meesterteken van de goudsmit PB. Dit was Pierre Daniel Bellanger 
(geboren 1699 en vanaf 1727 als goudsmit in het gilde van Amsterdam 
ingeschreven). Zijn specialiteit was gedreven horlogekasten. 
3. Gehaltemerk met de provinciale leeuw (gebruikt vanaf 1663 voor grote 
werken). 
4. Jaarletter G voor het jaar 1741. 

Op de achterplatine is de naam en nummer 615 gegraveerd.  

 

         

   

 

Een Staand horloge, afkomstig van het Gemeentelijk Energiebedrijf Eindhoven. 
Deze klok werd verkocht bij Christies Amsterdam. 
De wijzerplaat vermeldt Bernardt Scalé Amster dam 


