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DER LEDEN VAN HET BESTUUR DER VERENIGING

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
op 31 DECEMBER 1962

Mr. H. van Riel, te's-Gravenhage, Voorzitter (1967)
Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam, Onder-voorzitter (1964)
Prof. Dr. D. C. Renooij, te Amstelveen, Penningmeester (1964)
Mr. G. H. Hintzen, te Rotterdam (1964)
Ir. A. M. Averes, te Hengelo (0.) (1965)
Prof. Mr. A. M. de Jong, te Bloemendaal (1965)
Ir. W. H. Kruyff, te Amsterdam (1966)
Prof. Dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam, Directeur, tevens secretaris van
he! bestuur
Erelid: Prof. Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam
Mr. Am. J. d'Ailly, te Amsterdam (1965)
Mr. J. Baert, te Amsterdam (1963)
Prof. Dr. P. J. Bouman, te Groningen (1963)
Ir. J. J. M. Taudin Chabot, te Eindhoven (1967)
Mr. W. Cnoop Koopmans, te Beiroet (1967)
C. J. Baron Collot d'Escury, te Amsterdam (1963)
Mr. D. A. Delprat, te Amsterdam (1965)
Prof. Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam (1967)
E. G. M. Driebeek, te Rotterdam (1965)
Mr. J. Dutilh Jr., te Rotterdam (1963)
Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam (1963)
Dr. W. A. Engelbrecht, te Rotterdam (1966)
Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, te Amsterdam (1966)
Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes, te Amsterdam (1965)
E. A. Gelderman, te Oldenzaal (1966)
Dr. F. Ph. Groeneveld, te Bussum (1965)
Mr. H. C. Hintzen, te Rotterdam (1966)
Dr. M. W. Holtrop, te Amsterdam (1965)
J. Hudig W.Czn., te Rotterdam (1963)
Ir. H. I. Keus, te 's-Gravenhage (1965)
Drs. C. A. Klaasse, te Amsterdam (1967)
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, te Amsterdam (1967)
Ir. L. P. M. H. Lhoest, te Maastricht (1963)
Drs. H. J. Manschot, te Overveen (1966)
Mr. H. ter Meulen, te Amsterdam (1964)
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Mr. J. J. Oyevaar, te Rotterdam (1965)
Dr. R. Reinsma, te 's-Gravenhage (1964)
Dr. P. Rijkens, te 's-Gravenhage (1966)
Mr. B. A. van Schaik, te Amsterdam (1965)
Mr. M. P. L. Steenberghe, te Goirle (1965)
Mr. W. Suermondt Wzn., te Leersum (1966)
Dr. W. S. Ungert, te Rijswijk (Z.H.) (1966)
Gerlof Verwey, te Amsterdam (1963)
W. N. H. van der Vormt, te Rotterdam (1965)
Dr. G. van der Wal, te Amsterdam (1964)
Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, te Groningen (1967)
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de oorstgenoomde acht leden
van het Bestuur.
De jaartallen achter de namen geven het jaar van periodieke aftreding aan.

RAAD VAN ADVIES
N. G. Addens, te Bellingwolde
Prof. Dr. H. Baudet, te Groningen
A. J. Blijdenstein, te Enschede
Dr. E. A. B. J. ten Brink, te's-Gravenhage
Prof. Dr. W. Ph. Cooihaas, te Bilthoven
W. B. H. van Deventer, te Amsterdam
Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, te Vught
Mr. S. J. Fockema Andreae, te Leiden
Mr. W. H. Fockema Andreae, te Rotterdam
Prof. Dr. C. Goodhart, te Bussum
Prof. Dr. Th. Goossens, to's-Hertogenbosch
Mr. G. M. Group, te Amsterdam
Dr. C. C. Griltzner, te 's-Gravenhage
Mr. A. J. Guepin, te Eindhoven
Mr. H. Hardenberg, te 's-Gravonhage
H. van Hook, te Enschede
Dr. W. J. van Hoboken, te Amsterdam
Mr. E. A. Hofman, te Londen
Prof. Dr. E. W. Hofstee, te Wageningen
Drs. W. H. Hoyer, te 's-Gravenhage
P. Huet, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. T. S. Jansma, te Amsterdam
Prof. Dr. J. H. Kernkamp, te Bilthoven
Mr. P. F. J. de Kok, te Amsterdam
Mr. N. Kolfi', te Leiden
Mr. J. A. van Lanschot Hubrecht, te Haarlem
J. C. van Marken, te Amsterdam
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IX

Mr. Ph. A. J. Moos, te Rotterdam
Dr. L. S. Meihuizen, te Groningen
Dr. J. F. G. M. de Meyer, te Amsterdam
Ir. O. Meyer, te Voondam
A. S. de Muinck Keizer, te Bilthoven
Prof. Dr. J. F. Niermeyer, te Blaricum
Mr. W. F. H. Oldewelt, te Amsterdam
Dr. O. W. A. Panhuysen, te Maastricht
Mr. P. Plantenga, te Amsterdam
Dr. J. M. G. van der Poel, te Wageningen
J. W. van Sante, te Zaandijk
Drs. F. L. Schimsheimer, te Amsterdam
William Schrikker, te Amsterdam
Mr. H. J. Sjollema, te Rotterdam
Prof. Dr. B. H. Stieher van Bath, te Wageningen
Prof. Dr. J. H. van Stuyvenberg, te Rotterdam
Prof. Dr. F. W. S. van Thienen, te Amsterdam
Dr. A. J. Voonendaal, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. W. J. Wieringa, te Amsterdam
Prof. Dr. P. H. Winkelman, te Nijmegen
Dr. C. Wiskerke, te Driebergen
COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN
Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, Voorzitter
Prof. Dr. J. G. van Dillen
Dr. W. S. Ungert
Prof. Dr. I. J. Brugmans, Secretaris

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF
Mr. H. van Riel, Voorzitter
Mr. W. F. H. Oldewelt
Prof. Dr. I. J. Brugmans, Secretaris

COMMISSIE VOOR RET ECONOMISCH-HISTORISCH
STUDIEFONDS
Mr. Am. J. d'Ailly

Dr. F. Ph. Groeneveld

Prof. Dr. I. J. Brugmans

Correspondent voor Suriname: Ph. A. Samson, te Paramaribo.
Correspondent voor de Nederlandse Antillen: drs. J. S. A. Von Romer,
te Willemstad.
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Het Arehlef is gevestigd te 's-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch 83, Tel. 110668. Conservator: Mej. W. van der Burg.
Het Arehlef is geopend van 9-1 en 2-5 uur, behalve des Zaterdags.
De Econorniseh-Historisehe Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam,
Heerengraeht 218-220, Tel. 247270. Bibliothecaris: Mej. Dr. A. Stolp.
De Bibliotheek is geopend van 9-1 en 2-5 uur, van 9-1 uur des Zaterdags.
Postgirorekening van de vereniging: No. 1535 te 's-Gravenhage.
NAAMLIJST
DER LEDEN EN DONATEURS

Leden
Accountantskantoor Elles en Hamelberg, Amsterdam
Accountantskantoor Klijnveld, Kraayenhof & Co., Amsterdam
N. G. Addens, Bellingwolde
Mr. Am. J. d'Ailly, Amsterdam
Algemene Friesche Levensverzekering Maatsehappij, Leeuwarden
Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond, 's-Gravenhage
Amsterdamsche Kring van Economen, Amsterdam
N.V. Drukkerij en Uitgevers Maatsehappij "De Arbeiderspers", Amsterdam
W. J. A. Arntz, Bilthoven
Mr. H . T. Asser, Laren (N.H.)
Ir. A. M. Averes, Hengelo (0)
Prof. dr. H. Baudet, Groningen
Amstel Brouwerij, N .V., Amsterdam
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, Rotterdam
Bibliotheek der Econornisehe Hogesehool, Rotterdam
Bibliotheek v. d. Kon. Nederlandse Akadernie van Wetenschappen, Amsterdam
Bibliotheek der Vrije Universiteit, Amsterdam
Bibliothek des Instituts ffir Weltwirtsehaft an der Universitat Kiel, Kiel
B. H. Blankenberg, Amsterdam
Ir. F. W. C. Blom, Rotterdam
A. J. Blijdenstein, Ensehede
W. A. H. C. Boellaard, De Bilt
Prof. dr. M. Bokhorst, Muizenberg, Unie v. Zuid-Afrika
D. Bolderhey, Aerdenhout
Mr. H. Bos Kzn., 's-Gravenhage
Prof. dr. H. W. J. Bosman, Tilburg
F. E. Botma, Haren
Prof. dr. P. J. Bouman, Groningen
Dr. E. A. B. J. ten Brink, 's-Gravenhage
Prof. dr. I. J. Brugmans, Amsterdam
Dr. L. H. Bruins, Leens
J. W. F. Bunge, Nijmegen
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Mr. J. A. Buurma, Groningen
Buro Vir Ekonomiese Ondersoek, Stellenbosch, S. Mr.
Drs. Jobs. ten Cate Jr., Almelo
Ir. J. J. M. Taudin Chabot, Eindhoven
M. Taudin Chabot, Wassenaar
w. F. del Campo Hartman, 's-Gravenhage
Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage
Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage
Mr. W. Cnoop Koopmans, Beiroet
C. J. Baron Collot d'Escury, Amsterdam
Prof. dr. W. Ph. Coolhaas, Bilthoven
Mej. W. A. H. Crol, Rotterdam
Dr. E. Crone, Amsterdam
Mr. D. A. Delprat, Amsterdam
Dr. W. J. Diepeveen, 's-Gravenhage
N.V. G. Dikkers & Co., Hengelo (0)
Prof. dr. J. G. van Dillen, Amsterdam
Directie van de Arbeid, 's-Gravenhage
Kon. Dobbelman N.V., Nijmegen
Ir. G. Doorman, De Bilt
E. G. M. Driebeek, Rotterdam
G. A. Dunlop, Amsterdam
Mr. J. Dutilh, Rotterdam
J. M. F. A. van Dijk, Noordwijk a/Zee
L. J. Dijkhuis, Groningen
Economische Bibliotheek van het Departement van Economische Zaken,
's-Gravenhage
Mr. Chr. P. van Eeghen, Amsterdam
Mejuffrouw Dr. I. H. van Eeghen, Amsterdam
Mr. L. C. van Eeghen, Amsterdam
Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Vught
Dr. W. A. Engelbrecht, Rotterdam
Erhversarkivet, Arhus, Denemarken
G. F. Evelein, Hilversum
Mr. E. D. Eijken, Zwolle
Faculteit van Economische Wetenschappen der Vrije Universiteit, Amsterdam
Jhr. P. R. Feith, Rotterdam
Mr. W. H. Fockema Andreae, Rotterdam
Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Amsterdam
Prof. dr. ir. R. J. Forbes, Amsterdam
Dr. W. J. Formsma, Groningen
Dr. H. A. Enno van Gelder, 's-Gravenhage
Ir. E. A. Gelderman, Oldenzaal
H. P. Gelderman, Oldenzaal
J. Gelderman, Oldenzaal
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N.V. Gemeenschappelijk Eigendom, 's-Gravenhage
Gemeente Arehlef van Alkmaar, Alkmaar
Gemeente Arehlef van Amsterdam, Amsterdam
Gemeente Arehlef van Leiden, Leiden
Gemeente Arehlef van Tilburg, Tilburg
Gemeente Arehlef van Rotterdam, Rotterdam
Gemeente Arehlef van Vlaardingen, Vlaardingen
Prof. dr. C. Goedhart, Bussum
Prof. dr. Th. Goossens, 's-Hertogenbosch
Mejuffrouw Dr. M. K. E. Gottschalk, Utrecht
Mr. F. H. A. de Graaff, Amsterdam
Tj. Greidanus, 's-Graveland
Mr. G. M. Greup, Amsterdam
Dr. F. Ph. Groeneveld, Bussum
Dr. C. C. Griltzner, 's-Gravenhage
Mr. A. J. Guepin, Eindhoven
J. P. de Haan, Amsterdam
E. D. Haitsma Mulier, Haarlem
A. Hallema, Breda
Hamburgisehes Welt-Wirtsehafts-Arehlv, Hamburg
Handels-Economisehe Bibliotheek, Amsterdam
Mr. H. Hardenberg, 's-Gravenhage
Dr. S. Hart, Amsterdam
Mevrouw Dr. W. Hartgerink-Koomans, Groningen
Mr. H. Hazewinkel, Haren (Gron.)
J. J. Herks, Amersfoort
Mr. G. H. Hintzen, Rotterdam
Mr. H. C. Hintzen, Rotterdam
Historisch Genootsehap, Utrecht
Mr. E. A. Hofman, Londen
Prof. dr. E. W. Hofstee, Wageningen
Holland Amerika Lijn, Rotterdam
Hollandsehe Koopmansbank, Amsterdam
Dr. M. W. Holtrop, Bloemendaal
Honig, N.V., Koog ajd Zaan
J. Y. Hosbaeh, Amsterdam
Prof. J. A. van Houtte, Eghenhoven bij Leuven
Dr. D. Houtzager, Sehledam
Drs. J. Hovy, Amersfoort
Mr. H. F. Hoyer, Rotterdam
Drs. W. H. Hoyer, 's-Gravenhage
J. Hudig, Rotterdam
P. A. Huet, Wassenaar
Instituut voor Gesehledenis der Rijksuniversiteit, afd. Economisehe Gesehledenis, Utrecht
Prof. G. Jacquemyns, Brussel
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Drs. Hub. L. Jansen, 's-Gravenhage
Prof. dr. T. S. Jansma, Amsterdam
Prof. mr. A. M. de Jong, Bloemendaal
G. de Jong, Wormerveer
J. H. de Jong, De Bilt
Dr. C. F. Karsten, Rotterdam
Prof. dr. J. H. Kernkamp, Bilthoven
Mejuffrouw Nelly J. M. Kerling, Londen
Jr. H. I. Keus, 's-Gravenhage
Drs. C. A. Klaasse, Amsterdam
Dr. H. Klompmaker, Amsterdam
Dr. A. C. F. Koch, Deventer
Mr. P. F. J. de Kok, Amsterdam
Mr. N. Kolff, Rotterdam
J. A. Kolkman, Utrecht
Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage
Jr. K. Kooij, Geldermalsen
Prof. dr. T. P. van der Kooy, Amsterdam
Prof. S. Korteweg, Groningen
H. J. de Koster, Wassenaar
Mr. B. H. A. van Kreel, Amsterdam
Jr. W. H. Kruyff, Amsterdam
Mejuffrouw Dr. G. H. Kurtz, Heemstede
Prof. H. W. Lambers, Rotterdam
Dr. P. W. de Lange, Hilversum
Jhr. M. J. van Lennep, Leeuwarden
Jr. L. P. M. H. Lhoest, Maastricht
Th. Ligthart, 's-Gravenhage
Dr. F. Lugt, 's-Gravenhage
J. G. Manger,~dam
Drs. H. J. Manschot, Overveen
J. C. van Marken, Amsterdam
Mees' Bouwmaterialen N.V., Groningen
Mr. Ph. A. J. Mees, Rotterdam
Mevrouw Dr. M. A. P. Meilink-Roelofsz, 's-Gravenhage
Mr. H. ter Meulen, Amsterdam
Jr. O. Meyer, Veendam
Dr. J. F. G. M. de Meyer, Amsterdam
A. S. de Muinck Keizer, Bilthoven
Prof. dr. F. L. van Muiswinkel, Bussum
Mr. T. Naudin ten Cate, 's-Gravenhage
J. G. van Neerven, Eindhoven
Ned. Instituut voor Efficiency, 's-Gravenhage
Ned. Agronomisch-Historisch Instituut, Groningen
Ned. Instituut van Accountants, Amsterdam
Dr. F. J. C. J. Nuyens, Heerlen
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Jr. H. Oosterhuis, 's-Gravenhage
Mr. J. J. Oyevaar, 's-Gravenhage
Openbare Leeszaal, 's-Gravenhage
Open bare Leeszaal, Arnhem
Mr. P. Plantenga, Amsterdam
Dr. J. M. G. van der Poel, Wageningen
Prof. dr. R. R. Post, Nijmegen
Drs. J. F. Posthuma, 's-Gravenhage
U. Proost, Amsterdam
Provinciale Bibtiotheek van Friesland, Leeuwarden
Mevrouw Dr. S. C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, Amsterdam
Dr. R. Reinsma, 's-Gravenhage
Prof. dr. D. C. Renooij, Amstelveen
Jhr. H. J. Repelaer van Driel, 's-Gravenhage
C. Riekwel, Naarden
Mr. H. van Riel, 's-Gravenhage
H. Ringers, Schoorl
Rotterdamsch Leeskabinet, Rotterdam
Algemeen Rijksarchief, Brussel
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage
Rijksarchief in de Provincie Limburg, Maastricht
Th. A. W. Ruys, Rotterdam
Dr. P. Rijkens, 's-Gravenhage
Dr. A. S. Rijxman, Naarden
Mr. G. J. Salm, Amsterdam
D. Salomons, Amersfoort
Ph. A. Samson, Paramaribo
Jr. B. W. Sanders, Amsterdam
Mr. M. Sanders, Hilversum
Mr. B. A. van Schaik, Amsterdam
Prof. dr. C. F. Scheffer, Tilburg
Dr. H. Schmitz, Rotterdam
Jhr. Mr. T. A. J. W. Schorer, Middelburg
Mr. G. E. F. M. van der Schrieck, Breda
William Schrikker, Amsterdam
Mr. dr. A. T. Schuitema Meijer, Groningen
Mr. D. van Setten, Breda
Mr. H. J. Sjollema, Rotterdam
Prof. dr. B. H. Sticher van Bath, Wageningen
H. Smidt van Gelder, Aerdenhout
F. G. Spits, Paterswolde
F. C. Spooner, Bromley (Kent, Eng.)
Mr. M. P. L. Steenberghe, Goirle
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht
Stichting voor Textielgeschiedenis, Hengelo
Van Stolk's Kon. Commissiehandel N.V., Rotterdam
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Mejuffrouw Dr. A. Stolp, Amsterdam
Streekarchivariaat Noord Kempenland, Oirschot
C. T. Stork, Hengelo
Prof. dr. J. H. van Stuyvenberg, Rotterdam
Mr. W. Suermondt Wzn., Leersum
Mr. J. Thors, Rotterdam
Mr. M. Tieleman, Amsterdam
Mr. Dr. W. C. Treurniet, Rotterdam
Universiteits-Bibliotheek, Amsterdam
Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg, Amsterdam
G. Veenma, Haren (Gr.)
Dr. A. J. Veenendaal, 's-Gravenhage
Vereniging voor den Effectenhandel, Amsterdam
Ver. Zaanl. Oudheidkundige verzameling Jacob Honig, Jansz. Jr., Zaandijk
Mejuffrouw Dr. M. A. Verkade, Santpoort
Dr. J. Verseput, Rotterdam
Gerlof Verwey, Amsterdam
Mr. dr. C. W. van Voorst van Beest, Rotterdam
Drs. W. D. Voorthuysen, Amsterdam
H. A. A. de Vos, Amsterdam
Dr. J. de Vries, Amsterdam
N.V. De Vries Robbe, Gorinchem
Mr. C. T. de Vries Robbe, Gorinchem
Drs. W. L. de Vries, 's-Gravenhage
Dr. G. van der Wal, Amsterdam
J. Warner Jr., Oldebroek
Dr. R. E. J. Weber, 's-Gravenhage
H. van der Wees, Velsen
Mr. H. M. Wertheim, Amsterdam
Prof. dr. Hans van Werveke, St. Denys-Westrem bij Gent
N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken, Wormerveer
Dr. J. J. Westendorp Boerma, Zierikzee
Prof. G. A. Ph. Weyer, Zeist
Prof. dr. W. J. Wieringa, Amsterdam
Prof. dr. P. H. Winkelman, Nijmegen
Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, Groningen
Dr. C. Wiskerke, Driebergen
Mevrouw A. Wolff-Gerzon, Amsterdam
Prof. P. de Wolff, Heemstede
Dr. W. van Wijk, 's-Gravenhage
S. S. Wysenbeek, Rotterdam
Ir. J. C. M. Wysman, Amsterdam
N.V. IJzergieterij en Machinefabriek J. Zimmer & Zonen, Amsterdam
Drs. W. M. Zappey, Amsterdam
Drs. J. E. F. Zuylen, Eindhoven
Dr. A. Zijp, Utrecht
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Donateurs
N.V. Aagrunol Chemische Fabrieken, Groningen
N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, Amsterdam
Amsterdamsche Bank, Amsterdam
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Amsterdam
Bakkenist, Spits & Co., Amsterdam
Bank voor Handel en Scheepvaart N.V., Rotterdam
Billiton Maatschappij N.V., 's-Gravenhage
Blom en van der Aa, Amsterdam
Bond van Maatkleedingbedrijven in Nederland, Haarlem
Dr. J. A. P. G. Boot, Hobart, Tasmanie
Brouwerij De Drie Hoefijzers, Breda
Cantzlaar & Schalkwijk N.V., Rotterdam
N.V. Cartonfabriek Beukema & Co., Hoogezand
Carton- & Papierfabriek v/h W. A. Scholten, Groningen
"De Centrale", N.V. Centrale Arbeiders Levensverzekering Mij., 's-Gravenhage
N.V. Centrale Suiker Maatschappij, Amsterdam
N.V. Chemische fabriek "Naarden", Naarden
Chemische Industrie Uithoorn N.V., Uithoorn
Coop. Verkoop- en Produktievereniging van Aardappelmeel en Derivaten,
"AVEBE" G.A., Veendam
Curacaosche Handel-Maatschappij N.V., Amsterdam
Dikema & Chabot's Handel Maatschappij, Rotterdam
Van Doome's Automobielfabriek N.V., Eindhoven
Koninklijke Fabrieken T. Duyvis Jz. N.V., Koog aan de Zaan
Van Eeghen & Co., Amsterdam
Douwe Egberts Tabaksfabriek, Koffiebranderij- en Theehandel N.V., Joure
Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V., Amsterdam
Handel Maatschappij H. Albert de Bary, Amsterdam
N.V. van Heek & Co., Enschede
N.V. Heemaf, Hengelo
Heldring & van Marken, Amsterdam
N. V. Herenkledingfabriek C. E. Grol & Zonen, Groningen
H.A.V. Bank, N.V. Levensverzekering Maatschappij. Schiedam
Hollandsche Bank-Unie N.V., Amsterdam
Hollandsche Belegging en Beheer Maatschappij, Amsterdam
N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek N.V., Amsterdam
Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, Amsterdam
Hope & Co., Amsterdam
Hudig & Veder, Rotterdam
N.V. Industrie, (v/h Van Lohuizen & Co.), Vaassen
Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Jonker's Expeditiebedrijven N.V., Veendam
D . Jordaan-Terweeme & Zonen's Textielfabrieken N.V., Haaksbergen
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Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Amsterdam
Kamer van Koophandel en Fabrieken, Hengelo
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant, Tilburg
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, Rotterdam
Kas-Associatie N.V., Amsterdam
Algemene Kunstzijde Unie, Arnhem
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken, IJmuiden
N.V. Kon. Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia, Amsterdam
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate N.V., Almelo
Koninklijke N.V. Verkade's Fabrieken, Zaandam
N.V. Koninklijke Nederlandsche Vliegtuigfabriek Fokker, Schiphol
N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, Hengelo
Langeveldt de Vos, Amsterdam
Van Leer's Vatenfabrieken N.V., Amstelveen
N.V. Lettergieterij "Amsterdam", v/h N. Tetterode, Amsterdam
Maatschappij tot Financiering van het Nat. Herstel N.V., 's-Gravenhage
R. Mees & Zoonen, Rotterdam
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, Amsterdam
N.V. Motorenfabriek Thomassen en Drijver, de Steeg
Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam
Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., Amsterdam
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Haarlem
Nederlandsche Overzee Bank N.V., Amsterdam
Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij N.V., 's-Gravenhage
Nederlandsche Spoorwegen N.V., Utrecht
N.V. De Erve Wed. J. van Nelle, Rotterdam
Nutsspaarbank, Groningen
Phs. van Ommeren N.V., Rotterdam
N.V. Overzeese Gas- en Electriciteitsmaatschappij, Rotterdam
N.V. Pensioenverzekerings-Maatschappij "Metallicus", Rotterdam
N.V. Philips' Gloeilampen fabrieken, Eindhoven
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam
N.V. Rotterdamsche Verzekering-Societeiten (R.V.S.), Rotterdam
Koninklijke Shell Nederland N.V., Rotterdam
N.V. Esso Nederland N.V., 's-Gravenhage
Van Stolk & Zoonen Koninklijke Houthandel N.V., Rotterdam
Thomassen & Drijver Blikemballagefabrieken, Deventer
N.V. Tricotfabriek A. Schmidt & Zoon, Wildervank
Twentsche Bank, Amsterdam
Unicena (Concern Brenninkmeyer), Amsterdam
Unilever N.V., Rotterdam
N.V. Veenderij & Turfstrooiselfabriek Klazienaveen, v/h W. A. Scholten,
Groningen
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Nederlandsche Vereniging ter bevordering van het Levensverzekeringswezen, Utrecht
N.V. Verzekering-Maatschappij "Holland van 1859", Dordrecht
Werkspoor N.V., Amsterdam
Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V., Schiedam
J. B. Wolters' Uitgeverij Maatschappij N.V., Groningen
N.V. Koninklijke Zwanenberg-Organon, Oss
Donateurs voor het [even

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden
Chr. Moes, Amsterdam
Ir. H. C. Wesseling, Wassenaar

STATUTEN
VAN DE VERENIGING

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-lliSTORISCH ARCHIEF
GEVESTlGD TE 'S-GRAVENHAGE

(Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 23 Juli 1951 no. 73)
Art. 1. De vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden geacht
voor de economische geschiedenis van Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesie.
Art. 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van
koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespondentie, koers- en
prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of
opgeheven handels- en industriele ondernemingen, enz.;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van
archieven, schrifturen en publicatien van verenigingen of instellingen,
werkzaam op economisch gebied;
c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten betreffende
de economische geschiedenis in het algemeen en van Nederland in het
bijzonder,
een en ander ter plaatsing in een der archiefgebouwen van de vereniging;
d. door het oprichten van een bibliotheek op economisch-historisch
gebied;
e. door het verzamelen van afbeeldingen, enz. betreffende de economische geschiedenis;
f. door hetzij het publiceren van bescheiden en ander bronnenmateriaal
op het terrein van de economische geschiedenis der in art. 2 genoemde gebieden, al of niet in eigendom der vereniging, alsmede van wetenschappelijke
studien op dit terrein, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de
uitgave van dergelijke publicatien;
g. door aIle verdere wettige middelen, die tot het doel van de vereniging kunnen lei den.
Art. 4. Door de vereniging zullen een of meer archiefgebouwen worden
ingericht ter bewaring van de door haar verkregen documenten.
Zo mogelijk zal door de vereniging ook een museum worden opgericht,
waarin de arbeidsmiddelen, enz., belangrijk voor de kennis van de technische ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden opgenomen.
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Art. 5. Het verenigingsjaar loopt van 1 lanuari tot ultimo December.
Art. 6. De vereniging is opgericht voor den tijd van 29 jaar en 11
maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 2 April 1914.
Bij het verstrijken van genoemden termijn is de vereniging opnieuw
aangegaan voor een tijdperk van 20 jaar; bij het verstrijken van laatstgemeld tijdvak wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor den tijd
van 16 jaar, derhalve eindigend 1 Maart 1980.
Art. 7. Leden van de vereniging zijn:
Ie. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring door het
bestuur der vereniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Er kunnen zijn corresponderende leden, door het bestuur te benoemen.
Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden.
Donateur of donatrice wordt men door ten minste f 25 jaarlijks aan
de vereniging te betalen.
De rechten van de leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het bepaalde in de artt. 9 en 10.
Het bestuur kan ereleden benoemen. Dezen ontvangen de publicaties
der vereniging.
Art. 8. Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging ten minste 2 maanden vaar het eindigen
van het verenigingsjaar, te richten tot den secretaris of den penningmeester;
c. door royement door het bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling
van de aan de vereniging verschuldigde gelden.
Art. 9. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 50 leden, uit de leden der
vereniging te kiezen door de algemene vergadering.
Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van 7 leden,
dat de werkzaarnheden onderling verdeelt.
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.
De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium.
Art. 10. De leden van het bestuur worden voor den tijd van 5 jaar
gekozen. Elk jaar treedt 1/5 of zo na mogelijk 1/5 der bestuursleden af
volgens een daarvan door het dagelijks bestuur op te maken rooster.
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Art. 11. De directeur van het archief der vereniging wordt voor onbepaalden tijd door de algemene vergadering benoemd en is als zodanig
als secretaris aan het bestuur en het dagelijks bestuur toegevoegd.
De directeur wordt, zo no dig, voor zover het de werkzaamheden in de
bibliotheek betreft, ter zijde gestaan door een bibliothecaris, voor zover
het de archivalische werkzaarnheden betreft door een conservator. Deze
functionarissen worden benoemd door het bestuur.
De verdere beambten worden door het dagelijks bestuur benoemd.
Art. 12. Er is een raad van advies, bestaande uit:
a. door de algemene vergadering te benoemen personen;
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b. ten hoogste 5 door de algemene vergadering te benoemen vertegenwoordigers van verenigingen of instellingen, die zieh bereid hebben verklaard haar arehieven of gedeelten hiervan in een der arehiefgebouwen
der vereniging te deponeren.
Ret bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op. De leden
van den raad van advies hebben een raadgevende stem in aile aangelegenheden, die door het bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij
vergaderen ten minste eenmaal per jaar met het bestuur, dat hen tevens
op de hoogte houdt van aile belangrijke zaken, de vereniging betretfende.
Art. 13. Beseheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen
sleehts met toestemming van den uitlener worden gepubliceerd.
Raadpleging van beseheiden door derden kan de deposant van zijn
toestemming afhankelijk maken.
Art. 14. Er zal zijn een door het bestuur vast te stellen huishoudelijk
reglement, dat niet in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten.
Art. 15. Een instruetie betretfende het beheer en het gebruik van het
arehief en van de bibliotheek zal door het bestuur worden opgesteld.
Voor de publicatien, door de vereniging uit te geven, zal een algemeen
reglement door het bestuur worden vastgesteld.
Art. 16. De inkomsten der vereniging bestaan uit eontributien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien.
Art. 17. J aarlijks wordt v66r 1 J uli een algemene vergadering gehouden,
waarin door het bestuur verslag wordt uitgebraeht over den toestand en
de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar en rekening en
verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door
de goedkeuring dezer rekening is het bestuur gedechargeerd.
Tevens worden in deze algemene vergadering de vacatures, ontstaan
door de periodieke aftreding van bestuursleden en in den raad van advies,
vervuld.
Algemene vergaderingen zullen verder worden gehouden zo dikwijls het
bestuur of de raad van advies dit wenselijk oordeelt of als ten minste 25
leden dit in een gemotiveerd sehrijven bij het bestuur aanvragen. Geeft
het bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben
bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen der verzoehte vergadering
over te gaan.
In een algemene vergadering kunnen een of meer voordraehten worden
gehouden over onderwerpen, verband houdende met den werkkring van
de vereniging.
Art. 18. Aile stemmingen over personen gesehieden, tenzij de vergadering hiervan met algemene stemmen wenst af te wijken, sehriftelijk,
over zaken mondeling.
Aile besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de
voorzitter.
Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere
koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts
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genomen worden op voorstel van bet bestuur of van ten minste 25 leden.
Art. 20. a. Bij ontbinding van de vereniging zullen, met inacbtneming van art. 1702 van bet Burgerlijk Wetboek, baar eigendommen
komen aan bet Rijk, ter plaatsing in bet Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, voor wver bet geschriften betreft.
b. De Economiscb-Historiscbe Bibliotheek zal aan de gemeente Amsterdam vervallen, mits op dat tijdstip de gemeente Amsterdam nog zorg
draagt voor de verzameling op soortgelijke wijze, waarop zij dit bij besluit
van 26 Mei 1930 op zicb beeft genomen.
Deze bepaling mag wnder toestemming van bet gemeentebestuur van
Amsterdam niet worden gewijzigd.
c. Van de afbeeldingen en de overige eigendommen der vereniging
bepaalt de algemene vergadering de nadere bestemming.
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NEDERLAND EN LATIJNS-AMERIKA (1816-1826)
DOOR DRS. TH. P. M. DE JONG
met voorwoord van Prof. dr. H. Baudet en drs. T. J. Kastelein
Inhoud. Voorwoord, biz. 3. - Inleiding, biz. 6. - I. Observatie en Informatie
(1815-1822), biz. 9. - II. Herorientering in de Latijns-Amerikaanse politiek
van Nederland (1822-1825), biz. 32. - De missie van De Quartel (1824-1826),
biz. 86. -IV. Conclusie als perspectief, biz. 114. - Literatuuropgave, biz. 118. Bronnen, biz. 120.
VOORWOORD

In meer dan een opzicht vertoont het complex van problemen, dat hier
kortweg aangeduid wordt als "Latijns-Amerika 1820", een boeiende
analogie, met inbegrip van verschillen, met essentiele vragen onzer dagen.
Analogie en verschil. Wat de eerste betreft, de dekolonisatie dringt zich
naar voren na de grote Europese oorlogen rond de eeuwwisseling. Doch
deze analogie treedt vooral aan het licht in het optreden van de nieuwe staten
zelf. De politieke doelstellingen domineren in eerste aanleg boven de economische. De "jonge staten" in opstand zoeken politieke erkenning, hebben
hun onderlinge twisten, voegen zich aaneen en vallen weer uiteen. De
welvaart is uitermate gering, de corruptie minstens zo groot als de ambities
en verwachtingen van de opstandige leiders. De politieke instabiliteit vormt
evenals thans een rem op de ontplooide activiteiten.
De verschillen liggen voor de hand. De Europese landen staan nog aan
het begin van hun gigantische technische en economische ontwikkeling.
De eeuw van de "bourgeois conquerant" is net begonnen. De wereld is nog
niet in zijn geheel verdeeld, de dekolonisatie is nog geen wereldbeweging.
In de Europese wereld koestert men hier en daar grote econornische verwachtingen van de nieuwe staten, niet in het minst ten behoeve van de eigen
ontplooimg. De tegenstelling tussen econornisch ontwikkelde en onderontwikkelde landen doet zich niet als een moreel vraagstuk voor. Nationalisatie en onteigening op grote schaal zijn geen afstotende krachten, men
streeft naar het verkrijgen van econornische voorrechten. Het is de invloed
van Groot-Brittannie, uitgedrukt in haar econornische kracht en de daarop
steunende politieke macht, die van grote betekenis is, en ook hier staat men
nog aan een begin.
In concreto. Onder de begunstigende invloed van geweldige gebeurtenissen in het Europese politieke leven heeft een groep eeuwenoude kolonien
de strijd opgenomen voor haar de-kolonisatie. Het zal die strijd winnen,
ondanks het desperaat verweer van het moederland dat afbrokkeling van
zijn voormalig imperium niet vermag tegen te houden, dank zij of mede
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dank zij tal van politieke en economische belangentegenstellingen tussen
de Europese staten, waardoor de Spaanse en Portugese machteloosheid is
geaccentueerd en uitgebuit.
De West-Indische gebieden in Latijns-Amerika waren in de 18e eeuw
reeds van een grote economische betekenis. Rondom en na 1820 schijnt het
gehele Latijns-Amerikaanse gebied zowel staatkundig als economisch een
interessant en misschien veelbelovend terrein geworden: een vrij jachtgebied
voor uiteenlopende aspiraties van de zijde van zowel begerige en veel
verwachtende Europese staten als van particuliere speculanten. De studie
die bijvoorbeeld H. S. Ferns 1) heeft gewijd aan de Britse avances ten
opzichte van Argentinie, is een voorbeeld van het kansspel dier dagen met
(in dit geval) de Argentijnse en Britse ontwikkelingsmogelijkheden als
inzet. De relaties met en de directe penetratie in de nieuwe "jonge staten"
van Zuid- en Midden-Amerika konden worden gezien als van eminent
belang.
De vergelijking dringt zich in dit verband op tussen Brits en Nederlands
denken, kunnen, beogen, doortasten.
Wat Nederland betreft, het is niet louter terughoudendheid, tegenzin en
vrees voor onoverzichtelijke risico's waardoor het beeld wordt beheerst,
zoals uit het stuk van De Jong blijkt. Toch contrasteert de Nederlandse
houding en aanpak opvallend met wat Engeland op hetzelfde veld te zien
geeft. In Engeland grote druk van de handel op de regering om tot erkenning
over te gaan van de nieuwe onafhankelijke staten, in Nederland ligt het
initiatief, ten dele in navolging van het resulterende Britse regeringsbeleid,
aan de zijde van het gouvernement.
Opent zulk onderzoek zicht op een stuk algemene, nationale, Nederlandse
mentaliteit? Misschien mag men zo ver niet gaan - en trouwens het begrip
"nationale mentaliteit" is allesbehalve zonder meer hanteerbaar. WeI
opent het onderzoek zicht op een bepaald aspect van het Nederlands economisch gedrag in die belangrijke periode van herorientering na het ineenstorten in Bataafse en Franse tijd van Hollands vroeger welvaren. Bedoeld
is hier het speciale aspect van de nieuwe orientering overzee. Natuurlijk
neemt daarin het vraagstuk van nieuwe economische aanpak in de herkregen
kolonien een centrale plaats in. Maar daarbuiten inviteren nieuwe markten
en mogelijkheden tot activiteit. De Latijns-Amerikaanse landen worden in
tegenstelling tot een historische analogie gezien als gebieden in ontwikkeling
en niet als ontwikkelingsgebieden. Welke politieke, welke commerciele,
welke verdere motieven hebben de Europese, en in het bijzonder de Nederlandse, houding en initiatieven te hunnen aanzien bepaald?
Zoals gezegd, sterk wordt het gekozen aspect beheerst door de verwachtingen, in het algemeen, omtrent de nieuwe staten. Ongetwijfeld bleef daarbij
de politieke beoordeling van het Latijns-Amerikaanse gebeuren, mede
bepaald door de Europese politieke verhoudingen, een belangrijke factor.
Het oordeel, de gevoelens van zin of tegenzin, werkten diep door in moti1)

H. S. Ferns, Britain and Argentina in the Nineteenth Century, Oxford 1960.
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veringen van economische activiteit of non-activiteit. En scherp tekent zich,
wat Nederland in het bijzonder betreft, daardoor een aanta1 contrasten af
tussen de ondernemingsgezinde koning, gesecondeerd door Falck en Appelius en zijn misschien bedachtzamer, in elk geval meer secundaire, "noordelijke" natie - aIthans zoals wij die vertegenwoordigd zien in N.H.M.,
Kamers van Koophandel, individuele of geassocieerde kooplieden en industriiHen. In zijn geheel geeft dit aspect weI een genuanceerde indruk van
Nederland's houding en bereidheden ten opzichte van het nieuwe buitenEuropese probleem, door Latijns-Amerika gesteld.
Bij dit alles dient men in het oog te houden dat het oordeel over Nederland's houding in grote mate wordt bepaald door de bronnen van onderzoek
die ter beschikking stonden. Terecht wijst de Jong op dit aspect in zijn
conc1usie. Het uit het hier volgende stuk ontstane beeld laat wederom
een zekere spanning zien tussen gouvernementele aanpak en initiatief van
de handel. Maar een vraag blijft, welke invloed ging er uit van kooplieden
en industrieIen die door de koning en bijvoorbeeld zijn minister Falck
werden ontvangen. Een koning vol initiatief maar die toch ook weer werd
geremd en niet verder kon springen dan de polsstok lang was. De onderhavige studie laat duidelijk zien hoe wi!, mogelijkheden en verwachtingen
te samen de feitelijke politiek bepaalden en dat het oordeel over deze politiek
voorzichtig dient te zijn door de verwevenheid van zovele factoren. Het
algemene beeld van de Nederlander in zijn overzeese economische activiteiten wordt er echter niet door aangetast al vindt dit beeld geen steun in het
regeringsmateriaal, dat door De Jong is gebruikt. Dit beeld suggereert
voornameIijk: terughoudendheid bij de handel zelf, mepris voor de corruptieve sfeer die van meet af aan geacht wordt aIIeriei ontwikkelingen ginds
te beheersen; gevoel van tegenzin dat als altijd zonder moeite redelijke
motieven vindt om zich te rechtvaardigen. Gevoelens zijn het, die een bijna
"aangeboren" gedesinteresseerdheid te hulp schijnen te komen. Er valt
zulk een gedesinteresseerdheid, heel de eeuw door, te constateren in nagenoeg aIle overzeese ondernemingen en activiteiten, die niet op Oost- eventueel West- Indie zijn gericht. En zelfs die voorliefde ... : heeft zij eigenlijk
enige substantiele betekenis v66r het midden der eeuw? V66rdat zij zich
uit in de liberale pressie tot afschaffing van het cuItuurstelsel of in de voor
de hand liggende belangsteIIing gewekt wanneer de Indische begrotingen
parlementszaak worden? En dan nog! Waarschijnlijk is werkelijke interesse, in Nederland, ook voor Indie nooit anders dan bij een uiterst beperkte
groep aanwezig geweest - zeker in de 1ge eeuw.
Het onderzoek van de Zuid- en Midden-Amerikaanse plannen en activiteiten maakt deel uit van een groter project van onderzoek betreffende
Nederland's economische politiek overzee. Het werd in algemene lijnen
opgezet door de eerste ondergetekende van dit voorwoord in nauwe samenwerking met de tweede ondergetekende. Een aantal studenten van het
werkcoIlege heeft vervolgens bepaalde onderdelen ter hand genomen. Het
is een genoegen om hun namen hier te noemen: Mejuffrouw J. Dijkstra
en de heren Ph. Hoegen, J. van der Laan, A. Niemeyer en J. J. Onnes.
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Tenslotte is bet gebele ·onderzoek, toen bet zinvol leek, in banden gegeven
van drs. Th. P. M. de Jong, wetenscbappelijk ambtenaar van de historiscbe
afdeling van bet Instituut voor Economiscb Onderzoek der Rijksuniversiteit
te Groningen - Instituut waarin het vroegere Sociaal- en Economisch
Historisch Instituut met de voormalige Economische Instituten zijn samengebracbt en gebundeld.
Mgesloten is dit "Latijns-Amerikaans" onderzoek met deze publicatie
allerminst; bet is afgerond nu het daartoe geschikt lijkt.
Tenslotte dit: boven aIle lof verheven is de hulp, die ons bij voortduring
werd en wordt geboden door vooral het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag. Bijzondere dank aan mr. H. Hardenberg, mr. A. E. M. Ribberink,
Hoofd van de 2e Mdeling en aan zijn medewerkers Mejuffrouw Cb. J. A. M.
Scbaapman en de beer M. G. H. A. de Graafvoor de daadwerkelijke steun
die zij boden, met name de drie laatst genoemden voor de hulp bij de speurtocht in de archieven.
Groningen, april 1963

H. BAUDET
T. J. KAsTELEIN

INLEIDING
De regeringspolitiek van Willem I, in de periode 1815-1830, is reeds vele
malen onderwerp geweest van uitvoerige beschouwing. De beschrijving en
analyse van het economische en financiele beleid heeft daarbij een belangrijke plaats ingenomen. We berinneren aan Mansvelt's Geschiedenis van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, waarin de contouren van's konings
economische politiek duidelijk naar voren komen. Ook het recente bandboek van Brugmans over de sociaal-economische geschiedenis van Nederland besteedt uitvoerig aandacht aan het economisch beleid in de jaren
1815-1830. Van de werken, die zich speciaal met deze periode bezighouden
willen wij de studies noemen van Demoulin, Wright en Witlox 1).
De betrekkingen tussen Nederland en Latijns-Amerika (1815-1830) zijn
tot nu toe geen onderwerp geweest van een aparte studie. WeI zijn de belangrijkste data, binnen het kader van andere publica ties, bekend geworden.
Corporaal schetst de verbouding tussen Nederland en Venezuela, met een
accent op de volkenrechtelijke betrekkingen. Hij geeft een uitvoerig en
feitelijk relaas van de reis van De Quartel (1824-1825) naar Venezuela
en Columbia 2). Ook Mansvelt vermeldt de reis van De Quartel, allaat hij
bern abusievelijk naar Brazilie vertrekken. Maar belangrijker dan deze
1) W. M. F. Mansvelt, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1924,
Deel I, Haarlem 1924. I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, 's Gravenhage 1961. R. Demoulin, Guillaume Ier et la transformation economique des
Provinces Belges (1815-1830), Liege - Paris 1938. H. C. R. Wright, Free Trade
and Protection in the Netherlands (1816-1830), Cambridge 1955. H. Witlox, Schets
van de ontwikkeling van Welvaart en Bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk
der NederJanden, Benelux 1815-1830, Nijmegen 1956.
2) K. H. Corporaal, De Intemationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Venezuela, 1816-1920, Leiden 1920, p. 50-66.
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kleine oneffenheid is het materiaal dat hij aanbiedt over's konings politiek
t.a.v. Latijns-Amerika 1). De reis van Verveer naar het Panama-congres
(1826) en de Centraal-Amerikaanse Federatie is het eerst beschreven door
Heiligers in een kranten-artikel voor de N.R.C. 2), terwijl ook Falck in
zijn Gedenkschriften melding maakt van de generaal ,met het avontuurlijke
plan om er voor ons geld en met het talent van ooze ingenieurs een doortocht te graven naar de Stille Zuiclzee' 3). Sindsdien keert deze opmerking
herhaaldelijk in onze literatuur terug.
Demoulin ziet in deze konink1ijke missie een teken ,de cette liberte d'allure', Romein memoreert de reis in zijn portret van Willem I, terwijl ook
Colenbrander herhaaldelijk melding maakt van het ,denkbeeld eener
interoceanische waterverbinding'i).
Reinsma beschreef de geschiedenis van de West-Indische Maatschappij
(1828-1863) 5). Een samenvatting van deze feiten treft men aan in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden, terwijl ook Brugrnans in zijn recente
handboek een overzicht geeft van de belangrijkste data 6).
We zullen ons in deze publicatie beperken tot enkele hoofdpunten van de
Latijns-Amerikaanse politiek van de Nederlandse regering. Op het Algemeen
Rijksarchief bleek over dit onderdeel van de regeringspolitiek van Willem I
zeer veel materiaal aanwezig te zijn, waarvan slechts dat deel is bewerkt dat van betekenis was, voor de vraagstukken die wij wilden onderzoeken.
De centrale vraag die wij ons hebben gesteld, is die naar de motieven en
de ontwikkeling daarvan in de Nederlandse politiek t.a.v. Latijns-Amerika.
Daartoe zal in het eerste hoofdstuk een korte beschrijving worden gegeven
van de situatie zoals die door de regering in 1822 kon worden waargenomen.
Informaties over Latijns-Amerika en de daar gevoerde strijd bereiken
Nederland via het gouvernement op Cura<;:ao en de legatie te Rio de Janeiro,
terwijl de mededelingen van de diplomatieke posten te Madrid, Londen,
Parijs en St. Petersburg de reacties weergeven van de Europese mogendheden op het gebeuren aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan.
Nederland zelf raakt al spoedig betrokken bij de zaak der independente
partij door het optreden van ronselaars in Belgie, die een bevrijdingsleger
formeren voor de nieuwe wereld. Het oordeel van de Nederlandse ministers
over de legitimiteit van deze acties zal ons een eerste gelegenheid geven om
1) W. M. F. Mansvelt, p. 44. Yoorts de pagina's 99,131,173-174.
2) Th. Heiligers, Oude Nederlandsche Kanaalplannen door Midden-Amerika,

NRC, 16 en 17 december, 1912.
3) A. R. Falck, Gedenkschriften, ed. H. T. Colenbrander, 1913, p. 303, en
p.656.
4) R. Demoulin, p. 32. Jan en Annie Romein, Erflaters van ooze beschaving,
Amsterdam-Antwerpen 1956, p. 642. H. T. Colenbrander, Willem I, - Koning
der Nederlanden, Dee! II, Amsterdam 1935, p. 219.
5) R. Reinsma, De West-Indische Maatschappij (1828-1863), Tijdschrift voor
Geschiedenis, 73e Jrg., Afl. 1, 1960.
8) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel IX, p. 251 en p. 281. I. J.
Brugmans, p. 147-149.
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de standpunten van voor- en tegenstanders te analyseren: de voorstanders
zagen kansen voor de handel, de tegenstanders vreesden de voogdij der
Heilige Alliantie. In de periode van 1822 tot 1825, ontwerpt de koning in
overleg met zijn ministers Falck en Van Nagell en met de gouverneur van
Curayao, Cantzlaar, in contact ook met Amsterdamse kooplieden de grondlijnen van de te voeren politiek. We zullen het accent leggen op een analyse
van de krachten die de beslissing van de Nederlandse regering hebben
bewerkstelligd, om in contact te treden met de voormalige Spaans-Portugese gewesten. Volgens de gedachte van de koning, zou Latijns-Amerika
een rol kunnen vervullen in de activering van industrie en handel. De
internationale-politieke situatie dwingt de regering op de weg van min of
meer geheime en niet al te officiele missies, terwijl daardoor een zekere vertraging plaatsvindt in de uitvoering van de plannen.
In het volgende hoofdstuk zal het verslag worden gegeven van de missie
De Quartel, die in de periode van 1824 tot 1826 werd uitgevoerd. De missie
van De Quartel beoogde in de eerste plaats het aftasten van afzetmogelijkheden voor de producten uit Noord- en Zuid-Nederland in gebieden waar
de koloniale overheerser juist was vertrokken.
Ben belangrijk aspect was hierbij dat ook andere Europese staten met
name Engeland en de Verenigde Staten al reeds eerder zeer actief in deze
gebieden naar nieuwe mogelijkheden voor de handel zochten. Welke
kansen zag De Quartel voor economische relaties met deze ,jonge landen'?
En welk beeld vormde hij zich van deze samenleving in ontwikkeling?
Deze Nederlandse afgezant kwam echter ook met voorstellen die verder
reikten dan het aanknopen van handelsbetrekkingen met de bezochte
landen - al stonden deze voorstellen daar uiteraard niet los van - zoals die
met betrekking tot een vrijhaven Curayao. Vooral dit voorstel dwong de
regering tot het doen van een keuze en tot het nemen van maatregelen,
waardoor de idealen en plannen werden getoetst aan de structureel gegeven
mogelijkheden van Nederland en de ,jonge landen' over zee.
De te voeren politiek bevatte van het begin af aan tegenstrijdige elementen:
eisen van fatsoen en politiek belang die in acht moesten worden genomen
jegens de Heilige Alliantie stonden tegenover de belangen van de Nederlandse handel!). De tegenstellingen oefenden hun invloed uit op de visies
van de verschillende departementen. Dit leidde daardoor tevens tot een
verschillend oordeel over de betekenis, de betrouwbaarheid en het rendement van economische relaties met gewesten, die nog een tekort aan ,vastigbeid' vertoonden. Het nemen van beslissende stappen werd veelal vermeden.
Het ambivalente in de politiek-economische conceptie bleef gehandhaafd,
juist door de onzekere situatie in Latijns-Amerika zelf 2).
1) Zie voor bet gebruik van de term Heilige Alliantie, p. 12.
2) Het aarzelende in de Nederlandse politiek is niet direkt specifiek Nederlands.

Ferns, die de Britse politiek m.b.t. Argentinie heeft beschreven, merkt in dit verband op, dat de Britse politiek in de jaren, 1810-1824, ,may have seemed full of
unnecessary ambiguities, hesitations and reactionary preferences, but viewed in the
context of events in Spanish America generally there is some exploration for the
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Tot slot een enkel woord over de werkzaamheden op het Algemeen Rijksarchief. Gezien de vraagstelling hebben wij het archief van Buitenlandse
Zaken op het hoofdstuk Spaans-Amerika en Portugal-Brazilie systematisch
bewerkt, terwijl daarnaast onderzocht werden: het archief van de legatie
Rio de Janeiro, het archief van de Nationale Nijverheid en dat van Kolonien. In dit laatste archief troffen we de verslagen aan van de bewindvoerders op Cura9ao. Verder werd het archief - Falck geraadpleegd in verband met een missie van Wappers Melis naar Rio de Janeiro. Het archiefR6ell lichtte ons in over de visie van de Amsterdamse kooplieden op het
verval van de handel in de hoofdstad. Het materiaal over de missie De
Quartel werd grotendeels aangetroffen in het archief van Kolonien. De
Staatssecretarie leverde de gegevens over de wapenzendingen naar de
nieuwe wereld. Veel materiaal bleef voorlopig onaangeroerd. We noemen
als nog te bewerken bronnen: het archief van de legatie Noord-Amerika,
dat belangrijke informaties bevat over de situatie in Latijns-Amerika welke
door de Nederlandse gezant Bangeman Huygens vanaf 1825 zijn verstrekt
aan de regering, de archieven van de consulaten en legaties, die in de
periode 1825 tot 1830 in Latijns-Amerika werden opgericht, en dan het
archiefvan de NHM. Verder bevatten de archieven van de Staatssecretarie,
van de Nationale Nijverheid en de Kolonien, en het archief van Buitenlandse Zaken over de periode 1826-1830 veel meer materiaal dan in deze
beperkte en voorlopig afgeronde publica tie is benut. Ook het Kabinet des
Konings bevat ongetwijfeld nog veel belangwekkend materiaal, evenals de
verslagen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1). We hebben
in deze publicatie ook bewust afgezien van een onderzoek naar de handelstractaten met Mexico (1827), Brazilie (1828) en Columbia (1829) en naar de
activiteiten van de Zuid-Amerikaanse branche van de NHM, in 1828 voortgezet door de West-Indische Maatschappij 2).
HOOFDSTUK I
OBSERVATIE EN INFORMATIE

(1815-1822)

1. De Legatie te Rio de Janeiro (1815-1822)
De bevrijding van de Napoleontische overheersing open de voor de
Nederlandse handel weer de mogelijkheid voor een onbelemmerde vaart

shortcomings'. (H. S. Ferns, Britain and Argentina in the Nineteenth Century,
Oxford 1962, p. 92-93).
1) We werden hierop geattendeerd door een opmerking van Westermann: ,De
volledige onafhankelijkheid dier Staten werd onstreeks 1825 door Nederland
erkend. (In 1825 is er sprake van een de facto erkenning, de volledige onafhankelijkheid is van later datum, de J.) Aanstonds treedt er dan een actieve politiek in den
vorm van consulaire en diplomatieke rnissies naar voren en vinden wij in de vergadering der Kamer berichten en beschouwingen over handelsmogelijkheden in
het enorme, nu opengestelde gebied dat die landen vormden, te berde gebracht'.
(J. C. Westermann, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam, Deel 1,1811-1922, Amsterdam 1936, p. 183).
2) Zie daarvoor: W. M. F. Mansvelt, p. 49, 99, 131, 173-174. K. H. Corporaal,
p. 88-125. Verder de reeds genoemde studie van R. Reinsma.
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over de wereidzeeen. " De zee is open. De koophandel herleeft". Met deze
exclamatie richtte Van Hogendorp zich, in zijn Manifest van 17 november
1813, tot de bevrijde natie.
Ben van de eerste schepen, die koers zetten naar Latijns-Arnerika was het
Rotterdamse zeilschip ,Ceres' onder bevel van kapitein C. N. Rooseboom.
Met de supercarga Carel Alex Moke aan boord, bracht het een lading
goederen naar Rio de Janeiro. Rooseboom, stelde zijn ervaringen in 1816,
zowel in een wat gezwoilen proza als in dichtvorm, op schrift. In dit
,zeemansverhaal' schrijft Rooseboom enthousiast over Rio de Janeiro als
een ,groote en veilige haven', terwijl hij zeer getroffen is door de rijkdom
van ,aile Provincien van Brazilien'. De kapitein is tevreden nu zijn lading
,hier gebrachte goederen zeer goed verkocht' is. De markt is nog niet overvoerd, al weet hij weI te melden, dat ,de winkels van Rio de Janeiro vol
manufacturen zijn, en veele andere Engelsche producten, en ook Hollandsche en Fransche goederen' 1).
De Britse positie
De Britten gingen kennelijk voorop. Dat is ook niet verwonderlijk, gezien
de vestiging van de Engelsen in de la Plata-vallei 2). En ook in Brazilie zelf
hadden de Engelsen een bevoorrechte positie. De Britse marine had in 1808
het vorstenhuis van de Braganza's geescorteerd bij de overtocht naar
Brazilie. Dit was geschied op basis van een geheim verdrag uit 1807 tussen
Canning en de Portugese ambassadeur in Londen, Coutinho. Engeland
beloofde blijvende steun aan Portugal, terwijl Johan VI belangrijke
concessies aan Engeland verleende. Goa werd tot vrijhaven geproclameerd
(1807), hetgeen gezien de toen heersende situatie slechts betekenis had
voor de Britse handeI 3). In 1810 werd door Lord Strangford met de Braziliaanse regering een verdrag gesloten, waarbij de Britse handel het monopolie verwierf van de invoer van cotonnades, meubelen en zijden stoffen
in Brazilie, terwijl Groot-Brittannie tevens een reductie van 50% kreeg op
de invoerrechten (normale hoogte doorgaans 30 %) 4).
1) C. N. Rooseboom, Zee-Mansverhaal, of eene reis in hetjaar 1815 van Rotterdam naar Zuid-Amerika, met een korte beschrijving van de Haven en Stad Rio
de Janeiro in Brieven, Rotterdam 1816.
2) H. S. Ferns, Britain and Argentina in the Nineteenth Century, Oxford 1960,
p. 47. Ferns maakt melding van de verovering van Buenos Aires op de Spaanse
vice-koning in 1806 door admiraal Popham. WeI werd de macht in 1807 weer overgedragen aan de Spaanse machthebbers, daar Popham op eigen initiatief handelde,
maar Britse handelslieden vestigden zich in de La Plata-vallei. De waarde van de
Britse export naar Buenos Aires en Montevideo wordt door Ferns voor 1807 geschat op 1 millioen pond. Zie Ferns p. 67.
3) W. S. Robertson, History of the Latin-American Nations, Londen-New-York,
1943, p. 149-150. Ook de Verenigde-Staten moesten hun meerdere erkennen in
Groot-Brittannie. In 1809 zond Jefferson een minister plenipotentiarius naar Rio
de Janeiro, maar ,it was impossible for Jefferson to overcome the weight of British
patronage in Brazil . .. British influence speedily overshadowed that of the United
States throughout the whole southern continent'. (S. F. Bemis, The Latin American
Policy of the United States, New York 1943, p. 26.)
4) A.R.A., S.S., Inv. no 5689, 9 februari 1826, K3. Enige gegevens zijn ontleend
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W. Mollerus
Bij Souverein Besluit van 13 juli 1814 wordt Baron W. Mollerus benoemd
tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij het Hof van Lissabon. Op dezelfde dag zijn ook de gezanten benoemd te Madrid, Berlijn en
Stockholm 1). Zijn vertrek naar Rio de Janeiro vond pas in 1815 plaats.
Mollerus bereikte eind december zijn standplaats Rio de Janeiro. Uit de
correspondentie die hij voerde met de minister van Buitenlandse Zaken,
Baron van Nagell, die het departement van 1814 tot 1824 beheerde, kunnen
wij ons een beeld vormen van de onafhankelijkheidsbeweging in LatijnsAmerika.
De werkzaamheden van de gezant bestonden vooral in de behartiging
van de belangen der Nederlandse schepen, die Rio de Janeiro veelal als
verversingshaven kozen op hun reis naar Oost-Indie. Ben groot deel van
zijn aandacht werd in beslag genomen door het uitreiken van passen, het
opsporen van gedeserteerde soldaten en het bemiddelen bij herstelwerkzaamheden aan onze vloot. De bevoorrading van de schepen werd betaald met
wissels, die via Londen op het moederland werden getrokken.
De betekenis van de haven voor de Nederlandse schepen wordt door
Johan VI, tijdens een bezoek van Mollerus met commodore Wolterbeek
aan het Hof, aangegeven als de vorst zijn tevredenheid uit over het feit
,que les ports du Bresil deviennent des stations de reHiche pour les vaisseaux
de sa Majeste' 2).
Politiek nieuws
De diplomatieke rapporten bevatten vele informaties over de politieke
verwikkelingen in de nieuwe wereld. Zij handelen vooral over de tochten van
San Martin naar Chili en Peru en over de troebelen in de Banda Oriental.
In juli 1816 hadden vertegenwoordigers van Buenos Aires en de buitengewesten op een congres in Tucumflll de onafhankelijke staat ,Rio de la
Plata' in het leven geroepen 3), maar ondanks deze formele verklaring, bleven
de caudillo's in de provincie heer en meester. Een van hen, Artigas, streefde
naar een onafhankelijke republiek Uruguay en verzette zich zowel tegen de
bewindvoerders in Buenos Aires als tegen de Spaanse vice-koning. Portugal
aan de instructies voor de Nederlandse zaakgelastigde a.i. te Rio de Janeiro,
Brender it Brandis. Daarin wordt een overzicht gegeven van de pogingen die
Nederland vanaf 1817 heeft ondernomen om dezelfde rechten te krijgen als Engeland.
1) A.R.A, B.Z., Inv. no 29, S.B. 13 juli 1814, no 51. W. Mollerus (1783-1855),
was onder Lodewijk Napoleon zaakgelastigde te Cassel. Na zijn vertrek uit Rio
de Janeiro (1818) was hij achtereenvolgens geaccrediteerd te Miinchen, Wenen en
St. Petersburg. (Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden 1911,
Deel IV, p. 1004). In de novemberdagen van 1813 was hij evenals Falck zelf,
,spitsbroeder bij de Nationale Garde'. (A R. Falck, Gedenkschriften, ed. H. T.
Colen brander, 's-Gravenhage 1913, p. 271).
2) AR.A, B.Z., Inv. no 145, 23 augustus 1817, no. 3695. Rio de Janeiro aan
B.Z. 20 juni 1817.
3) H. S. Ferns, p. 98.
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voelde zich aan de zuidelijke grens van Brazilie bedreigd en zond troepen
naar de Banda Oriental, waarbij Montevideo werd bezet 1). Op zijn beurt
beschouwde Spanje dit als een rechtstreekse aanval op zijn bezittingen in
Latijns-Amerika en protesteerde bij de leden van de Grote Alliantie. Vanaf
1817 gingen de mogendheden, middels hun ambassadeurs te Parijs, ter
conferentie, maar de meer dan een jaar durende onderhandelingen leverden
geen resultaat op. Spanje weigerde een compromis voor de grenskwestie te
aanvaarden, terwijl Groot-Brittannie, dat niet toegetreden was tot de
Heilige Alliantie, een gewapende interventie van de zijde der verbonden
mogendheden van de hand wees 2).
De grote tegenspeler van Portugal was Rusland, dat zich dan ook niet
meer mocht verheugen op de waardering van Johan VI. Mollerus heeft een
paar uitvoerige dossiers nagelaten, waarin met verve een conflict met de
Russische ambassadeur te Rio uit de doeken wordt gedaan 3). Ook zag
Mollerus zeer juist, dat deze troebeIen slechts ten gunste van de onafhankelijkheidsbeweging werkten: ,les affaires du Sud ne sont pas favorables, ni
pour Ie Portugal, ni pour l'Espagne'.4) De as Portugal-Engeland bracht
een eerste scheur in het restauratieve front 5).
1) H. S. Ferns, p. 90-91.
2) W. S. Robertson, France en Latin-American Independence, Baltimore 1939,
p. 130-132. Zoals bekend, was de Heilige Alliantie een verbond tussen de vorsten
van Rusland, Oostenrijk en Pruisen, gesloten op 26 september 1815 te Parijs.
Engeland wees het lidmaatschap af, maar behoorde weI tot de Grote Alliantie,
waarvan het verdrag op 20 november 1815, eveneens te Parijs gesloten werd. De
Heilige Alliantie was vooral een ideeel verbond, maar de term wordt ook gebruikt
als aanduiding voor de ,oude staatkunde' van Europa. (A.R.A., 8.8., lov. no 5691,
5 mei 1826, N 10 geheim. Verstolk van 80elen aan de koning, 29 april 1826, no 4
geheim). In de consideratien van ministers en diplomaten wordt de term ,Heilig
Verbond' frequent gebruikt. Zo waar Verstolk van Soelen beducht is voor ,vertogen
van het Heilig Verbond', wanneer Nederland aileen van de Europese mogendheden
een vertegenwoordiger zou zen den naar het Panama-congres (1826). (A.R.A.,
8.8., lov. no 5689, 3 februari 1826, R2. Verstolk van 80elen aan de koning, 29 januari 1826, no 4 gebeim). Ook Falck, wellicht met iets minder eerbied, hanteert de
term, wanneer hij positief adviseert inzake de zending van De Quartel: 'Mijn persoonlijke eerbied voor de Leden van het Heilig Verbond, verbiedt mij te vrezen dat
iemand hunner het Nederlandsche gouvernement laken of veroordelen zal, indien
het, ten behoeve zijner handeldrijvende onderdanen, den weg inslaat dien de twee
voornaamste zeemogendheden naar rijp overleg, begonnen hebben te banen.'
(A.R.A., B.Z., Inv. no 372, 22 januari 1824, no. 14. Londen aan B.Z., 13 januari
1824). Ook in deze publicatie verstaan wij onder de term Heilige Alliantie, de
conservatieve politiek van de continentale mogendheden binnen de Grote Alliantie.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 143,4 augustus 1817, no 3385. Rio de Janeiro aan B.Z.,
23 mei 1817.
') A.R.A., B.Z., Inv. no 144, 14 augustus 1817, no 3558. Rio de Janeiro aan B.Z.,
22 april 1817.
5) A.R.A., B.Z., Inv. no 142, 4 juli 1817, no 2942. Rio de Janeiro aan B.Z.,
3 mei 1817. Castlereagh stelde voor het congres te Parijs een memorandum op,
waarin hij een eventuele bemiddeling afhankelijk stelde van vrije vaart op de kolonien, een wapenstilstand tijdens de onderhandelingen en maatregelen voor de afschaffing van de slavenhandel. 8panje dat het voorstel niet aanvaardde, behoefde
niet meer te rekenen op een gewapende interventie van de zijde der verbonden
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De ongeregeldheden in de Banda Oriental vonden hun weerklank in
opstanden te Bahia en Pernambuco. De ogen der Brazilianen gingen open,
aldus Mollerus: ,Les idees de liberte et d'independance du pouvoir Europeen
sont dans toutes les tetes Americaines' 1). Johan VI raakte verstrikt in een
labyrinth vol onvoorziene moeilijkheden 2).
Mollerus zelf voelt zich niet thuis in de Braziliaanse wereld. Hij heeft
medelijden met de vorst, die zich verlaten voelt, evenals ,tous ceux qui sont
appeles ou condamnes a habiter Ie nouveau monde' 2). Hij ergert zich aan
het ,systeme de mensonge, qui enveloppera toujours la verite'. Het leven in
dit land is niet, zoals het spreekwoord wil ,courte et bonne', maar ,courte et
mauvaise' 3). Zijn verblijf heeft dan ook niet lang geduurd. Het klimaat en
de chicanes aan het hofvan Johan VI doen hem op 27 januari 1818 terugkeren naar patria.
J. C. Crommelin
De Nederlandse regering zendt geen nieuwe zaakgelastigde, maar laat
de zaken waarnemen door Crommelin, onder Mollerus consul-generaal te
Rio 4). Ook bij hem overheerst in de berichtgeving een toon van pessirnisme;
zijn aandacht wordt in beslag genomen door consulaatszaken en de troebelen
in Buenos Aires, waar tot 1820 de strijd tussen de stad Buenos Aires en de
caudillo's voortduurt. De Noord-Amerikanen fungeren als wapenleveranciers, ook voor de opstandelingen in Brazilie. Via de La Plata vallei worden de wapens Brazilie binnengesmokkeld. De troebelen veroorzaken bij
aIle klassen een ,esprit de brigandage'. Veel vertrouwen in de ontwikkeling
van Latijns-Amerika kon onze regering er niet uit putten 5).
De situatie in Brazilie verslechtert belangrijk door de pronunciamento's
in Spanje en Portugal (Oporto 1821). Palmela, de Portugese minister van
Buitenlandse Zaken, reist naar Rio de Janeiro om de koning te bewegen
mogendheden, gezien de overheersende positie van de Britten ter zee. (c. K.
Webster, Britain and the Independence of Latin-America 1812-1830, Oxford 1938,
Deel I, p. 14, Deel II, p. 352-358).
1) A.R.A., B.Z., Inv. no. 140, 13 juni 1817, no. 2555. Rio de Janeiro aan B.Z.,
31 maart 1817.
2) A.R.A. , B.Z., Inv. no 132, 8 februari 1817, no 579. Rio de Janeiro aan B.Z.,
10 december 1816.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 135, 28 maart 1817, no 1368. Rio de Janeiro aan B.Z.,
12 januari 1817.
4) J. C. Crommelin (1791-1826) studeerde te Leiden, waar hij aan het hoofd van
het studentencorps tijdens het Interregnum der honderd dagen tegen Napoleon
ten strijde trok. Prof. Melchior Kemper had hem sterk aanbevolen voor het gezantschapssecretariaat te Rio de Janeiro. In 1822 keerde Crommelin naar Nederland terug. (N.N.B.W., Dee! VIII, p. 341). In 1825 deed de Nederlandse regering
wederom een beroep op Crommelin om het gezantschap, in8lJet toen onafhankelijk
van Portugal geworden Brazilie op zich te nemen. Zijn tijdens het eerste verblijf
te Rio geknakte gezondheid, maakte dit echter onmogelijk. Hij overleed in 1826.
(A.R.A., B.Z., Inv. no 408, 25 januari 1825, no 33. S.S. aan B.Z., 23 januari 1825,
no 4 geheim.)
6) AR.A, B.Z., Inv. no 165,25 juni 1818, no 2489. Rio de Janeiro aan B.Z., 18
april 1818.
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naar Europa te komen; Europa lokt Johan VI niet aan met haar ,esprit
revolutionaire qui desolait plusieurs d'etats, ainsi que de l'etat interieure
de l'Angleterre' 1). Het leek hem een keuze tussen de ,devil and the deep
blue sea', sedert Castlereagh te Troppau (1820) een scheiding had bepleit tussen Brazilie en Portugal; ,d'une maniere quelconque', zoals Crommelin
meedeelt, ,mais Ie Roi ne peut pas se decider' 2). Pas op 26 april 1821 vertrekt de koning naar Europa, spoedig gevolgd door de meeste diplomaten.
Britse kooplieden maken een deel van hun geld over naar Engeland 3) .Crommelin blijft echter nog tot eind 1822, waama de Duitser Charles Hindrichs
het consulaat waameemt. Zijn belangrijkste daad bestaat uit het overzenden
van een tijger, bestemd voor het natuurhistorisch museum te Leiden.
Handelsaspecten
Op verzoek van de regering heeft Mollerus in 1817 getracht verzachting
te krijgen van de 30 % invoerrechten 4). De regering te Rio wilde echter
wachten tot de verhouding met Portugal geregeld was. Bovendien woog
het tractaat met Engeland al zwaar genoeg en wilde men de last niet ,vergrooten door zich in soortgelijke betrekkingen met anderen te begeven' 5).
Mollerus was kennelijk tevreden met de functie die Rio de Janeiro in ons
handelsbestel innam, ,station de relache' voor de schepen naar de Oost.
Ook Crommelin erkent ,dat de handelsbetrekkingen tusschen de Nederlanden en Brazilien zeer gering zijn'. De belangrijke positie van Engeland blijkt
uit zijn voorstel om in Londen een crediet te openen, ,de eenige plaats zijnde,
tusschen welke en Rio de Janeiro eene wisselkoers bestaat'. Men kan dan
gemakkelijker beschikken over ,de benodigde somma ten behoeve van
's Lands schepen', wanneer zij Rio als ,verversingshaven' aandoen 6).
Crommelin heeft zich evenmin beijverd de handelsrelaties met Brazilie te
1) A.R.A., Collectie Falck B 90. Wappers Melis aan Falck, 21 november 1820.
Zie voor de persoon Wappers Melis en de reden voor zijn verblijfte Rio de Janeiro,
pp. 16-18.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 233, 23 april 1821, no. 1597. Rio de Janeiro aan B.Z.,
31 januari 1821.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 240, 4 augustus 1821, no 3048. Rio de Janeiro aan B.Z.,
4 mei 1821. Don Pedro, de zoon van Johan VI wordt benoemd tot regent en verkIaart Brazille in september 1822 onafhankelijk van het moederland. Op 1 september
wordt Don Pedro uitgeroepen tot keizer. CW. S. Robertson, History, p. 171-172).
Pas in 1825 weet de Britse ambassadeur te Parijs Sir Charles Stuart een vredesverdrag te laten sluiten tussen Portugal en Brazilie. CW. S. Robertson, France,
p. 431). In 1826 benoemt de Nederlandse regering Brender a Brandis tot zaakgelastigde a.i. in Brazilie. In 1828 wordt Dedel, ambassade-secretaris van Falck te
Londen, belast met een speciale missie naar Rio de Janeiro. Hij sluit dan een
handelstractaat met Brazille CA.R. Falck, Gedenkschriften, p. 303).
4) A.R.A., B.Z., Inv. no 109, 20 mei 1817, no 2187. B.Z. aan Rio de Janeiro,
20 mei 1817.
6) A.R.A., S.S., Inv. no 5689, 9 februari 1826, K3. In het schrijven van B.Z.
aan de S.S., 7 februari 1826, no 4 geheim wordt een overzicht gegeven van de
resultaten van het gesprek van Mollerus met de Brazillaanse regering.
6) A.R.A., Legatie Portugal-Brazilie, Inv. no 5. Rio de Janeiro aan Marine,
10 april 1820.
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verbeteren en ook in zijn berichtgeving ligt het accent op de politieke
verwikkelingen.
A. R. Falck, minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien (1818-1824), kon zich maar moeilijk met deze gang van
zaken verenigen. Alhoewel Mollerus getrouwd was met de ,dochter van een
voomaam Amsterdamschen koopman', was Falck door de mededelingen
van zijn ,voormaligen spitsbroeder bij de Nationale Garde' niet veel wijzer
geworden, al acht hij het ook mogelijk dat ,men bij Buitenlandsche Zaken
verzuimd had' Mollerus te voorzien van instructies om handelsbesprekingen
aan te knopen met Brazilie 1).
Ook in de Oost waren er enkele conflicten en vragen gerezen, waarvoor
het Falck dienstig leek de Portugese regering te raadplegen. Op Timor
waren er ongeregeldheden aan de grens tussen het Portugese en Nederlandse
gedeelte. Bovendien wilde Falck, na het verlies van Ceylon aan Engeland
bij verdrag van 13 augustus 1814, nieuwe steunpunten creeren in VoorIndie. Mogelijk was Portugal bereid Damao aan de mond van de Indus
of Diu noordelijk van Goa gelegen af te staan. Voorts wilde hij weten of
de faciliteiten van de vrijhaven-Goa aileen golden voor de Britten.
Wappers Melis
In 1818 was Falck in contact gekomen met de Antwerpse avonturier Wappers Melis. Deze vroegere employee van de Britse Oost-Indische Compagnie
had hem een nota overhandigd over een handelstractaat met NoordAmerika en zijn visie gegeven op een ,pacte colonial' tussen Nederland en
de kolonien in Oost en in West. In opdracht van Falck bezocht hij de
nijverheidstentoonstelling te Parijs (1819) om Falck te adviseren bij de
inrichting van zijn eigen expositie te Gent (1820). Mede ter stimulering van
de industrie had de regering stalen uit Indie laten komen, waarmee Wappers
Melis de Belgische textielfabrikanten bezocht. In 1820 vertrok Wappers
Melis naar Oost-Indie, en Falck maakte van deze reis lgebruik om hem, na
goedkeuring van de koning, met een speciale missie te belasten bij het hof
van Johan VI 2).
1) A. R. Falck, Gedenkschriften, p. 271. Deze onzekerheid is ook na dit onderzoek blijven bestaan. Het is niet waarschijnlijk dat bij de benoeming van Mollerus
op 13 juni 1814, schriftelijk explicite instructies gegeven zijn. Ook voor de op
dezelfde dag benoemde diplomatieke vertegenwoordigers te Madrid, Berlijn en
Stockholm schijnen ze te ontbreken. (Med. A.R.A.).
2) De inlichtingen over Wappers Melis zijn ontleend aan een artikel van P. H.
van der Kemp, F. Wappers Melis, lid van den Raad van Financien en Directeur
der Inkomende en Uitgaande Rechten in Ned.-Indie 1821-1825, De Indische Gids,
30e Jrg. 1908, pp. 1597-1616. Hieruit hebben geput H. T . Colenbrander, Willem I,
p. 134, 136 en 187, H. R. C. Wright (die als enige Van der Kemp vermeldt) pp. 196200 en W. Ph. Coolhaas, Het Regeeringsreglement van 1827, Utrecht 1936, p. 34,
noot 1. Coolhaas, refereert aan Elout, Bijdragen van 1861, dezelfde bron waaruit
onder meer Van der Kemp zijn bijdrage samenstelde. Gegevens vindt men ook bij
Falck zelf in zijn Gedenkschriften, p. 269. Het plan om Diu tot steunpunt te maken
voor de Nederlandse handel is door Wappers neergelegd in zijn memorie van 1817,
waarvan de officiele titelluidt: "Essai sur Ie commerce des Indes Orientales en
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In juni 1820 reist Wappers Melis via Rio de Janeiro naar de Oost. De
Portugese regering ontvangt hem zeer vriendelijk, maar resultaten heeft hij
evenmin geboekt. De Portugezen wensen Diu en Damao te behouden als
mogelijk geschenk voor ,Messieurs les Anglais, run de ces jours' 1). Ook
Goa als vrijhaven , n'etait que realise que pour les Anglais' 2). Portugal is
voorts tot 1825 door het handelsverdrag van 1810 aan Groot-Brittannie
gebonden, zodat het speciale tarief van 15 % niet van toepassing kan worden
verklaard op de handel van andere naties. WeI meent een der ministers,
Penheiro, dat ,tout Ie desavantage sous lequel souffrait Ie Brezil' 3) een
gevolg is van het verdrag van 1810, maar Portugal kan zich niet veroorloven
de voogd buiten de deur te zetten. Alleen voor de grenskwestie op Timor
valt het niet moeilijk een regeling te treffen.
Wappers Melis had tevens van Falck de opdracht gekregen om een
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor de Nederlandse handel
met Brazilie. Kort voor zijn vertrek ontwikkelt Wappers Melis in een
ongedateerd schrijven aan Elout zijn ideeen over een pacte colonial. Elout
was uit lndie teruggekeerd om met onze ambassadeur Hendrik Fagel in
Engeland met de Britten te onderhandelen over in de Oost gerezen geschillen.
general et sur celui de nos Colonies en particulier" (220 pagina's), (Van der Kemp,
1602). In Indie wordt Wappers Melis directeur-generaal van de inkomende en
uitgaande rechten en heeft als zodanig gestreefd naar uitsluiting van de Britse
handel, met name door de stricte toepassing van de tariefwet van 14 februari 1824,
die katoen en wol belastte met 25 %, als de aanvoer gescbiedde door buitenlandse
handelslieden uit landen westelijk van Kaap de Goede Hoop en met 35 % bij aanvoer uit gebieden oostelijk van de Kaap. Wappers is ook de ontwerper van de befaamde lijnwadenverordening, die pas in 1835 werd ingetrokken. Hij heeft zich echter bij de Indische ambtenaren niet bemind gemaakt, daar het algemeen achterdocht wekte dat hij reeds spoedig boven zijn stand woonde. Op 12 maart 1826
schrijft Du Bus aan het moederland, dat Wappers naar Nederland is gezonden om
begrip te kweken voor het financiele beleid van Van der Capellen, maar dat zijn
terugkomst moeilijk verteerbaar is: zijn vertrouwenspositie bij Van der Capellen
heeft hem verdacht gemaakt, en ,dans l'affaire avec Palmer, les pieces que j'ai
obtenu ici, augmentent la preuve morale d'une intervention interessee". (Van der
Kemp p. 1613). Vit het onderzoek dat de regering instelde is echter niet gebleken
of deze geruchten voldoende waarheid bevatten om hem op deze gronden te ontslaan. In 1827 werd Wappers van zijn functie ontheven ,wegens de door den Commissaris-Generaal aanbevolen bezuinigingsmaatregelen', (Van der Kemp, p. 1604).
WeI werd duidelijk dat Wappers in zijn sollicitatie - gesprek bij Falck te hoog had
opgegeven van zijn uitstekende staat van dienst bij de Britse regering in VoorIndie. Ook Van der Kemp erkent Wappers' bekwaarnheid zoals bleek tijdens zijn
missie anno 1825 naar het moederland: ,En hiervan is dan ook ruim gebruik gemaakt, terwijl Wappers in dit opzicht vo1strekt niet beneden zijne taak is gebleven".
Ik zou het retorische van het vraagteken dan ook niet willen onderschrijven dat
Coolhaas achter de volgende zin plaatst: "Typeert ook de uitzending van deze
twijfelachtige figuur als financieel expert, niet weer Falck's zorgeloosheid?" Ik kan
bier slechts verwijzen naar mijn typering van Falck's stijl van regeren.
1) A.R.A., Collectie Falck, Inv. no B 90. Wappers Melis aan Falck, Rio de
Janeiro, 24 oktober 1820. Een deel der brieven is gepubJiceerd door Co1enbrander:
A. R. Falck, Gedenkschriften, p. 530-546.
2) Ibid., Rio de Janeiro, 21 november 1820.
3) Ibid., Rio de Janeiro, 26 november 1820.
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Wappers Melis heeft in Belgie de kwijnende ateliers bezocht en hij besefte
dat de koning, ondanks zijn ,sollicitude paternelle', niet in staat zou zijn de
bloei ervan te herstellen. Daartoe zou er niet aIleen een pacte colonial
moeten komen tussen het moederland en de kolonien in Oost en West,
maar tevens zou Nederland het oog moeten richten op de nieuwe
wereld. Zuid- en Midden-Amerika zouden vanuit Curat;:ao bevaren kunnen
worden, terwijl Rio de Janeiro toegangspoort zou kunnen worden voor de
handel met Chili, Peru en andere opkomende staten 1).
Tijdens zijn bezoek aan Rio de Janeiro wordt hem spoedig duidelijk dat
de legatie aldaar weinig aandacht heeft geschonken aan de vraagstukken
van de handel. In overeenstemming met de feiten schrijft hij aan Falck:
,mais comme il parait que Ms. Mollerus pendant son sejour ici n'a fait
qu'un seul effort, que Ms. Crommelin n'a jamais ret;:u d'instructions de
personne it cet egard, ce sujet important ne parait jamais avoir ete traite
serieusement' 2).
Welke waarnemingen deed Wappers Melis en tot welk oordeel kwam hij'?
Allereerst viel hem op, dat de Braziliaanse regering een wat primitieve
visie had op de betekenis van de buitenlandse handel. De handel wordt te
Rio vooral gezien als een middel tot het ,stijven van de schatkist, door de
inkomende en uitgaande regten' 3). De faciliteiten voor de Britten waren
kennelijk afgedwongen in een politieke nood-situatie.
Daarnaast zag hij de achterstand van Nederland, vergeleken met andere
handeldrijvende naties: voor 1815 waren de Verenigde Staten, maar vooral
Engeland heer en meester geweest, doch sedertdien waren ook Frankrijk,
Rusland, Denemarken, Hamburg, Zweden en ltalie op de Zuid-Amerikaanse markt verschenen. Al deze landen hadden handelshuizen te Rio,
aIleen Nederland ontbrak. Het aantal te Rio binnengelopen Nederlandse
schepen was teruggevallen van 14 in 1816 tot 3 in 1820. Toch zag Wappers
Melis ook voor Nederland nog ontplooiingskansen. Hij herhaalt het ,vermoeden', dat hij voor zijn vertrek reeds aan Elout schreef, dat Peru, Chili
en de la Plata-vallei nog steeds voor onze handel openliggen ,n'ayant pas
encore exploites librement par les Anglais'. Na vestiging van een handelshuis
te Rio, waarin Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen naar evenredigheid
zullen zijn vertegenwoordigd, kan men vandaaruit het achterland bewerken.
Deze landen hebben hun oude gewoontes behouden, hetgeen vooral voor
onze linnen-handel belangrijk is: ,les cotons n'ont pas encore bannis les
toiles de lin. Ces pays prennent des masses enormes de toiles, ceux de
Flandre et de Hollande, par preference, les draps les plus fins de Leyde et
de Verviers, une quantite immense de Haarlemmer bonten en linten et des
caises de Genevievre sans nombre'. Het is de vraag of deze gedachtengang
weI overeenstemde met de toen heersende economische verhoudingen en de
industrieIe mogelijkheden van Nederland. Met een zekere voorzichtigheid
1) Ibid. Wappers Melis aan Elout, juni 1820. Nadere datering niet aanwezig.
2) Ibid., Rio de Janeiro, 26 november 1820.
3) Ibid., Rio de Janeiro, 26 november 1820.
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zal men ook de conclusie van Wappers Melis moeten waarderen: ,L'approvisionnement de ces pays serait une veritable mine d'or pour nous' 1).
Na zijn bezoek aan de Belgische nijverheid en aan Rio de Janeiro wordt
het Wappers Melis steeds duidelijker dat de inzinking van onze handel en
nijverheid om speciale maatregelen vragen: ,Les Negocians et son Industrie
ont besoin de tout l'encouragement que Ie Gouvernement peut leur donner
pour les relever et pour rallumer cet esprit actif et entreprennant qui les
distinguaient jadis de tous les autres peuples de l'Europe' 2).
De handel met Rio de Janeiro was van een zeer geringe omvang. Ook de
berichten over de politieke ontwikkelingen in Latijns-Amerika konden de
regering weinig vertrouwen inboezemen. De regering liet het consulaat
onbezet. Aan de waarneming door de Duitser Charles Hindrichs kan men
nauwelijks enige betekenis toekennen. In een van zijn schaarse berichten
geeft hij de situatie kort en bondig weer: ,tout est parfaitement tranquilIe,
Ie commerce est tres calme et il ne se fait presque point d'affaires' 3).
We zullen nu het Latijns-Amerikaanse toneel vanuit een andere post in
ogenschouw nemen. Vanuit CuraC;ao krijgen we een beeld van de betrekkingen met de staat van Bolivar: Columbia.
2. Het Gouvernement te Cura9ao (1816-1822)
Bij de beschrijving van de missie De Quartel zullen enige bijzonderheden
worden vermeld over de hervatting van het Nederlandse bestuur op CuraC;ao.
Het Britse tussenbewind (1807-1816) gaf aan de economie van Curac;ao de
genadeslag. Het Britse verbod op de handel in slaven (1808) betekende voor
CuraC;ao als slavenmarkt economisch een groot verlies. In deze periode
verplaatste de handel zich naar Sint Thomas, Sint Bartholomeus en Havanna, die de status hadden van vrijhaven. CuraC;ao verloor daardoor grotendeels zijn functie van stapelmarkt.
Na 1816 werd de opleving door een drietal factoren bemoeilijkt. Allereerst was er het conflict met Groot-Brittannie over Demerary, Berbice en
Essequibo. Met name de Amsterdamse kooplieden hadden in de 18e eeuw
grote bedragen geinvesteerd in de suiker-, koffie- en katoenplantages 4).
Het verlies van deze kolonien, geregeld bij het verdrag van 13 augustus 1814
te Londen, werd in Amsterdam als een harde slag gevoeld 5). De minister
van Buitenlandse Zaken Van Nagell sprak zelfs van het doorsnijden der
slagaders 6). Ook de Rotterdamse Kamer was ontstemd en vreesde voor een
achteruitgang van de handel met West-Indie, zolang de Britten bepelkende
bepalingen handhaafden op de vaart met onze bezittingen in de West. Op

Ibid., Rio de Janeiro, 1 december 1820.
Ibid., Rio de Janeiro, 29 november 1820.
S) A.R.A., B.Z., Inv. no 277, 27 februari 1823, no 798. Rio de Janeiro aan B.Z.,
18 oktober 1822.
4) Alg. Ges. der Ned., Deel YIlI, p. 386-387.
5) J. C. Westermann, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam, Dee! 1,1811-1922, Amsterdam 1936, p. 81.
6) A1g. Ges. der Ned., Deel IX, p. 177-179.
1)
2)
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20 december 1813 richtte de Rotterdamse Kamer zich tot Willem I om er
bij de Britse regering op aan te dringen de vrije vaart op de kolonien weer
toe te staan, ,hetzij met Hollandsche, hetzij met Engelsche schepen' 1). Een
gelijkluidend verzoek werd door de Amsterdamse Kamer gedaan op 29
december 1813 2). De Britse regering was slechts tot enkele geringe concessies bereid. Op 17 juli 1814 bepaalde zij, dat aIleen de schepen die in
Nederland gebouwd waren onder Nederlandse vlag de handel op WestIndie konden hervatten 3).
Op dat moment beschikte de Nederlandse vloot slechts over 10 in Nederland gebouwde schepen. Enige verruiming kwam er pas een vol jaar later.
Op 12 augustus 1815 werd de bepaling uitgebreid tot aIle schepen onder
Nederlandse vlag, terwijl tevens toestemming werd gegeven voor een periode
van vijf jaar, tot vrije vaart op Berbice, Essequibo en Demerary. De laatste
bepaling was een tegemoetkomend gebaar aan de Nederlandse planters in
deze sinds 13 augustus 1814 Engelse gebieden 4). Eind 1815 konden de eerste
expedities weer vertrekken, maar desalniettemin heeft het verlies van deze
bezittingen in de West de handel volgens het inzicht van de Amsterdamse
kooplieden in belangrijke mate belemmerd 5).
Een tweede factor die een herleving van de handel op Curar;ao en onderhorige eilanden in de weg stond, was gelegen in de tariefpolitiek. Op verzoek
van de op 6 april 1814 ingestelde Raad van Koophandel en Kolonien,
onder directoraat van Goldberg, bracht de Amsterdamse Kamer op
16 februari 1815 advies uit over de handelspolitiek t.a.v. de kolonien,
waarbij men zich grotendeels beperkte tot een uiteenzetting over de handel
op West-lndie. De Kamer wenste zoveel mogelijk de politiek te volgen van
de Denen en de Zweden, die resp. st. Thomas en St. Bartholomeus tot vrijhaven hadden verklaard. Spanje had in 1815 Porto-Rico en Havanna opengesteld voor aIle schepen, terwijl de Britten de status van vrijhaven hadden
gegeven aan de Bermuda-eilanden. De Amsterdamse kooplieden wens ten
deze politiek te volgen t.a.v. Curar;ao en St. Eustatius, met slechts een zeer
gering differentieel recht ten gunste van de Nederlandse scheepvaart, temeer
1) Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam, 1803-1928,
p. 114-118.
2) J. C. Westermann, p. 87.
3) Ibid., p. 89.
4) Ibid., p. 89-90.
6) De crisis van 1818-1819, als gevolg van de overvoering der markten, mede

door de grote verwachtingen in de na-oorlogse periode wordt door de Kamer toch
duideiijk in verband gebracht met dit verlies: ,Toch meende men voor spoedig
herstei op de veerkracht des handels te hebben mogen rekenen, indien niet het
verlies van Demerary, Essequebo en Berbice, 'onze beste kolonien in de WestIndien', het toelaten van vreemde vlaggen in de Oost, en vooral het protectionistisch stelsel in het land zelf daarvoor evenzoovele hinderpalen hadden gevormd'.
(J. C. Westermann., p. 158.) Ook in de gesprekken van de koning met Amsterdamse kooplieden over het verval van de handel, in 1823, wordt in het verlies van deze bezittingen een der oorzaken van dit verval gezien: 'In het verlies van
veie rijke koionien, hetgeen niet weinig heeft toegebragt tot de vermindering van
handel, vooral met opzigt tot de specerijen'. CA.R.A., S.S., Inv. no 5679, 3 maart
1824, A3. S.S. aan B.Z., 12 februari 1824).
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,nu de vaste kust van Caraques en een groot gedeelte van Spaansch-Amerika
bijna geheel van het moederland zijn afgescheurd' 1). Door een systeem van
lage rechten kon Cura<;ao een gerenommeerde stapelplaats worden, welvarend mede door het illiciete verkeer op de vaste kust. De regering handhaafde echter tot 1827 de 6% invoerrechten op goederen, die niet uit het
moederland werden aangevoerd. Dan kiest zij voor de vrijhaven-politiek.
Met name door De Quartel en Van Raders is er op gewezen, dat de directe
baten uit de invoerrechten niet opwegen tegen de verliezen, die het gevolg
zijn van het verval van de handel 2).
Een derde factor die de opleving van de handel belemmerde, was gelegen in de keuze van het gouvernement in het conflict tussen Spanje en
Columbia. In 1815 was een kleine eenheid Spaanse troepen geland te Carthagena, waarop Bolivar en de zijnen zich moesten terugtrekken 3). Cura<;ao
verleende gastvrijheid aan de Spaanse vluchtelingen, terwijl ook Morales,
de Spaanse bevelvoerder, op Cura!;ao een behuizing had 4). De Columbianen
beschouwden Cura!;ao als uitvalsbasis van de Spanjaarden, vooral sedert
de eerste gouverneur-generaal ,A. Kikkert, (1816-1819) vrij demonstratief
een aantal Venezuelaanse vluchtelingen op verzoek der Spanjaarden op
transport had gezet. Ook een verzoek van de zijde der opstandelingen om
erkend te worden als oorlogvoerende partij - overgebracht door de
Cura<;aoenaar Brion, die dienst had genomen bij de independenten werd afgewezen 5). De Columbianen hadden vele, meest Noord-Amerikaanse kapers in dienst genomen, die naarmate de partij der independenten
grotere macht kreeg door de val van Maracaibo, Coro, Caracas en Carabobo
(1820), steeds brutaler optraden met name tegen Nederlandse schepen. De
situatie verslechterde nog, toen de Spaanse generaal De la Torre als uiterste
redmiddel op 6 juni 1821 de blokkade afkondigde van La Guyara, Maracaibo
en Coro. De Spaanse vloot was onmachtig deze blokkade uit te voeren,
zodat ook De la Torre besloot deze taak op te dragen aan kapers. De
nieuwe gouverneur Cantzlaar heeft nog geprobeerd de Spanjaarden minzaam tegemoet te treden, maar veel succes had dit niet 6). Hij belast De
Quartel met deze speciale zending. Op een van die tochten naar La Guyara,
waar Cura!;aosche handelsschepen door Spaanse kapers zijn ingesloten,
strandt de Merkuur op de ,bovenkust' van Cura!;ao, waardoor Cantzlaar
met het ene resterende schip van het West-Indisch Station niet langer
in staat is de koophandel te beschermen. De Spaanse kapers roven tot ,in
1) J. C. Westermann, p. 90-91.
2) Zie p. 97-98.
3) J. S. Bartstra, Handboek tot

de Staatkundige Geschiedenis van de Landen
van onze Beschavingskring, 's-Hertogenbosch 1962, Deel III, p. 48.
4) K. H. Corporaal, p. 30.
5) Ibid., p. 9 en p. 12.
8) P. R. Cantzlaar (1771-1831) was van 1816-1820 gouverneur van Saba en
St. Maarten, daarna tot 1828 gouverneur van Cura9lio en Onderhoorige Eilanden.
Na de reorganisatie van de West-Indische bezittingen op voorstel van Van den
Bosch (1828) fungeert hij tot 1831 als gouverneur over de West-Indische bezittingen.
(N.N.B.W., Deel I, p. 845).
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het gezigt van deze haven'. Ret te Puerto Cabello residerende Spaanse
Admiraliteitshof komt bij geschillen tot de meest zonderlinge uitspraken 1).
Het gouvernement zit tussen twee vuren. In een uitvoerige missive met
talrijke bijlagen heeft Cantzlaar het moederland op de hoogte gesteld van
deze onhoudbare toestand 2). De belangen van de handel en de verdediging
van het territoir tegen de kapers vragen om steun van het moederland.
Zijn ,reclamen bij het Spaansch gouvernement en ook bij dat van de
dissentierende partij, welke zich tot eene republiek onder de benaming
van Columbia gevestigd heeft, zijn steeds vruchteloos geweest'. Zijn positie
wordt bemoeilijkt door het nagenoeg ontbreken van een vloot en van
,stellige orders omtrent den strijd tussen Spanje en Spaansch-Amerika'.
Cantzlaar verzoekt Falck een ,toereikende zeemagt' te zenden, bestaande
uit vier oorlogsschepen, zodat de bestaande bezetting van het ,West-Indisch
Station' zal worden verdubbeld. Voorts wijst hij de Nederlandse regering
er op, dat de handhaving der Spaanse belangen, door de toenemende macht
der Columbianen steeds minder in overeenstemming is met de feitelijke
verhoudingen. De Denen zijn er reeds toe overgegaan St. Thomas open
te stellen voor de Columbiaanse schepen, terwijl ook de vlag van Haiti,
al is het eiland nog niet door Frankrijk erkend, alom in de havens wordt
toegelaten. Nu het ,volkomen reusseren der independenten zaak' zeer
nabij is, acht Cantzlaar een erkenning van Columbia als oorlogvoerende
partij noodzakelijk, wil Cura9ao niet achterblijven in het handelsverkeer
met de vaste kust. Wanneer Nederland ,op oogluikende wijze' de vlag van
Columbia in zijn havens zou toelaten, zou het Cura~o weer mogelijk
worden deel te nemen aan de handel in het Caralbische gebied 3).
Deze met vele bijlagen ondersteunde missive is het begin geworden van
de herorientering in de politiek van Nederland jegens Latijns-Amerika.
Op 19 maart 1822 kwam het pakket in handen van Falck. Falck's plannen
voor de vestiging van een handelsetablissement aan de Zwarte Zee waren
in 1820/21 op advies van Van Nagell door de koning als niet-realiseerbaar
afgewezen. Falck had zich verdedigd door de koning te schrijven, dat hij
van Van Nagell kon begrijpen dat deze ,binnen de palen van het eens
gekozen stelsel' bleef, maar dat van ,hem, dien het ambtshalve toekomt
den gang der nationale industrie gade te slaan' verwacht mag worden,
dat hij ,nieuwe uitzichten op werkzaarnheid en welvaart niet verwaarlooze'. 3)
Het nieuwe uitzicht dat Cantzlaar bood, yond in Falck dan ook een goed
verstaander. De memorie, die Falck op 22 april 1822 de koning offreerde,
was van min of meer beslissende betekenis. Ze luidt een periode in van
overleg tussen koning en ministers, die uiteindelijk zo rond 1825 resulteerde
in een politiek ,systhema' t.a.v. Latijns-Amerika.
1) K. H. CorporaaJ, p. 24.
2) A.R.A., Kol. Inv. no 315, 22 april 1822, no 300.

Cur~o aan Kolonien,
25 januari 1822, no 30.
3) N. W. Posthumus, Twee rapporten van A. R. Falck over een poging in 1820/21
gedaan tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen met de aan de Zwarte Zee
gelegen havens, Economisch-Historisch Jaarboek, Deel J, 1915, p. 246.
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3. De Diplomatieke Posten in Europa (1815-1822)

De verwikkelingen in Latijns-Amerika hadden uiteraard hun invloed op
de verhoudingen tussen de Europese mogendheden. Interventie of mediatie,
trouw aan de beginselen van de Grote Alliantie of behartiging van de
belangen van de handel"! Dat waren enkele kemvragen, waarvoor ieder
land zich gesteld zag. Ret is begrijpelijk, dat de Nederlandse regering bij de
bepaling van haar standpunt nauwlettend de intemationale waardering
van de Latijns-Amerikaanse onafhankelijkheid heeft gevolgd.
Vandaar ter afronding van deze eerste phase van informatie en observatie
een kort overzicht van enkele markante feiten, die in de onderhavige
periode door de ambassades en legaties aan de regering werden gerapporteerd.
Spanje's onmacht
Mollerus en Crommelin hebben ons reeds ingelicht over de verwikkelingen
in de Banda Oriental. De bemiddeling van de Parijse conferentie mislukte.
Spanje eiste grote bedragen als genoegdoening voor de geleden schade,
maar zo constateert de Nederlandse gezant te Madrid, Van Zuylen van
Nijevelt: ,De dreigende to on van het Spaansch Cabinet contrasteert op eene
frappante wijze met de onvoldoende staat van land- en zeemagt' 1). Te
Aix-la-Chapelle (1818) kwam de zaak opnieuw ter sprake. Castlereagh
wist de Grote Alliantie definitief van interventie af te houden 2). De Grote
Alliantie aanvaardde het principe van de bemiddeling, maar Spanje voelde
zich daardoor tekort gedaan. Alleen de Russen waren daadwerkelijk bereid
Spanje bij te staan, maar het Russische smaldeel dat in 1818 Spaanse troepen
vanuit Cadiz naar Latijns-Amerika zou vervoeren, bleek niet zeewaardig
te zijn voor de grote oversteek. De bevoogding van de Grote Alliantie,
waarop Spanje in haar machteloosheid was aangewezen, werd tegelijkertijd
als een degradatie beschouwd. ,De rang van groote mogendheid, waartoe
hetzelve meent aanspraak te hebben' kwam door de aanvaarding van de
bemiddelingsvoorstellen van de Grote Alliantie, ,waarbij hetzelve in een
secondair aspect voorkomt', in gevaar 3). Spanje's onmacht wordt ook
geillustreerd door het Britse protest tegen het besluit van 20 juni 1818,
waarbij Spanje onderdanen van vreemde mogendheden die strijden onder
de vlag van de opstandelingen, bedreigt met ,la peine capitale avec confiscation de leurs bien'. Spanje schorst daarop het besluit, waarbij vooral de
wijze waarop de Britse reactie geformuleerd wordt, interessant is. De
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 162,2 mei 1818, no 1734. Madrid aan B.Z., 16 april
1818. H. van Zuylen van Nijevelt (1781 -1853) was achtereenvolgens legatiesecretaris te Parijs (1805) en Madrid (1807). Vanaf 1808 beheerde hij het gezantschap te
Madrid, waar hij van 1816 tot 1822 gezant was, waama hij van 1825 tot 1829 de

lange tijd verlaten post Constantinopel, 'de Porte' bezette. Daama stond hij de
regering ter beschikking voor diplomatieke missies. (N.N.B.W., Deel III, p. 1522).
2) W. S. Robertson, France, p. 150-154.
8) A.R.A., B.Z., Inv. no. 175, 26 november 1818, no 4550. Madrid aan B.Z.,
12 november 1818.
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Engelse regering kan aIleen dan accoord gaan, als het niet van toepassing
is op die Britten, ,qui pour affaires commerciales se trouvaient etablis dans
les Ameriques' en als onder onwettige goederen slechts wapens en munitie
wordt begrepen 1).
Britse politiek
De Engelse regering streeft niet naar politieke invloed in de nieuwe
wereld, maar stuurt aan op een verzoening en wapenstilstand tussen de
kolonien en het moederland. Dan immers zijn de kansen voor de Britse
industrie het grootst. De kosten van een oorlog zijn ,unbearable', terwijl
economisch het rendement niet van lange duur is 2). De grondslag voor deze
a-politieke en econOlnische zienswijze werd gelegd met een memorandum
van Castlereagh voor het Britse kabinet (1807), ,relative to South America'.
Castlereagh beschouwde ,South America as a matter of British economic
interest exclusively and not as a sphere where British political influence
should be exerted' 3).
Het Britse verzet tegen interventie van de Europese mogendheden in de
nieuwe wereld was een logisch gevolg van deze visie. De Britten konden
hun politieke verlangens prijsgeven, omdat de economische en maritieme
macht van Engeland de andere mogendheden dwong tot non-interventie.
Nog voor de mogendheden te Aix-Ia-Chapelle bij elkaar kwamen, had
onze zaakgelastigde te Madrid, Van Zuylen van Nijevelt, de besprekingen
te Parijs gekwalificeerd aIs een ,manifestation de l'irnpuissance d'une
mediation Europeenne dans les affaires d' Amerique 4). Machteloosheid bij
Spanje, maar tevens bij de Grote Alliantie. De (Britse) economische en
maritieme realiteit bleek sterker dan het beginsel der legitirniteit.
Het ,verloop' in Spanje
De Spaanse reactie op deze wat vernederende dwangpositie getuigde
niet van kracht; het garnizoen te Cadiz ging ten onder aan de gele koorts,
gebrek aan soldij en ontevredenheid. In januari 1820 keert het zich rechtsstreeks tegen het bewind te Madrid. ,Naar gewoonte', zo schrijft de gezantsschapssecretaris Heldewier, ,worden de ontstane onlusten aan Engelsche
inblazing toegeschreven' 5). Spanje beschouwt zichzelf als het kind van de
rekening. De Constitutionel van 3 april 1820, een door de Spaanse regering
gecensureerde krant, ziet Spanje als het slachtoffer van de machinaties der
Europese bondgenoten: ,Nous connaissons tout I'etat actuel de la France
et de l' Allemagne, et la politique du Cabinet de St. James. Ces raisons
suffisent pour redouter encore plus les intrigues etrangeres que toutes les
1) AR.A, B.Z., Inv. no 180, 8 februari 1819,no488. Madrid aan B.Z. 25 januari
1819.
2) H. S. Ferns., p. 11.
3) Ibid., p. 46 en p. 48.
4) AR.A., B.Z., Inv. no 166,8 juli 1818, no 2670. Madrid aan B.Z., 25 juni 1818.
Historisch onderzoek heeft deze visie bevestigd. Zie noot 5, p. 12.
5) AR.A, B.Z., Inv. no 204,9 februari 1820, no 476. Madrid aan B.Z., 24 januari 1820. Zie J. S. Bartstra, Deel ill, p. 71.
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dissensions domestiques qui peuvent avoir lieu'.1) De Grote Alliantie
wordt verantwoordelijk gesteld voor Spanje's onmacht. Met name Ferdinand VII wijst hooghartig alle Franse berniddelingsvoorstellen af. De
koning, aldus Van Zuylen, heeft de ,0nge1ukkige hebbelijkheid om alle
vrienden van zich wars te maken' 2). Ook de Britse regering dringt er bij
het hof te Madrid op aan ,een minnelijke schikking harer Zuid-Amerikaanse
twisten' te verkiezen boven het volharden in de poging, rnidde1s de expeditie ,zich door hare eigen hulprniddelen in het bezit harer kolonien te
herstellen, zonder ener directe vreemde mediatie'. Spanje wijst ook dit
voorstel af, want ,de argwaan tegen de Engelschen invloed is zeer groot' 3).
Door de berichten van onze legatie moet het de Nederlandse regering
duidelijk zijn geworden, dat Spanje nog slechts indirect meespeelde in de
vraagstukken van zijn eigen kolonien. Nog slechts in die mate, waarin zij
de mogendheden van de Grote Alliantie, en vooral Rusland, wist te stimuleren om zich in naam der legitirniteit te blijven verzetten tegen de geneigdheid bij enkele landen het gewin te prefereren boven het beginsel. Maar
Spanje zelf was uitgerangeerd: ,En dat dus het lot van Spanje aan alle
wisselvalligheden van een niet te bestuuren beweging is blootgesteld' 4).
Amerikaanse on twikkelingen
We willen ter afsluiting een tweetal gebeurtenissen vermelden uit de
Amerikaanse politiek, die een belangrijke stirnulans zijn geweest voor de
meningsvorming in Europa.
De erkenning in 1822 door de Verenigde ,Staten van Buenos Aires, Chili
en Columbia die zich onafhankelijk hadden verklaard resp. in 1816, 1818
en 1819, kwam vrij laat. De Verenigde Staten werden immers niet geremd
1) AR.A. B.Z., Inv. no 209, 19 april 1820, no 1498. Madrid aan B.Z., 3 april
1820.
2) AR.A, B.Z., Inv. no 251, 28 januari 1822, no 360. Madrid aan B.Z., 14 januari 1822.
3) AR.A., B.Z., Inv. no 182, 15 maart 1819, no 922, Madrid aan B.Z" 1 maart
1819. Vanaf1820, na de afwijzing van de bemiddelingsvoorstellen, begint Engeland
aan de voorbereiding te werken van de erkenning de facto. De periodes worden
door Webster a.v. aangegeven: 1810-1820 periode der mediatie, 1820-1823 phase
van de erkenning de facto, terwijl dan in 1825 de phase van de erkenning de jure
wordt afgesloten door handelstractaten met de voornaamste staten in LatijnsAmerika. (C. K. Webster, p. 12).
4) AR.A, B.Z., Inv. no. 182,25 maart 1822, no 360. Madrid aan B.Z" 14 januari 1822. In de kolonien zelf verliest Spanje steeds meer steunpunten. Met name
de clerus schaart zich nu achter de opstand. De deken van de kathedrale kerk van
Buenos Aires, Funez weigert een boodschap van Ferdinand VIle voor te lezen:
,Les principes de liberte et de l'independance qui nous ont soutenu devant dix
annees ont fait de nous un peuple nouveau, et que nous ne saurions entamer des
negociations relatives it une reconciliation, si elle doit conduire it la soumission'.
(AR.A, B.Z" Inv. no 233, 23 april 1821, no 1597. Rio de Janeiro aan B.Z., 31 januari 1821.) Ook de aartsbisschop van Lima, Bartholome schaart zich reeds op 15 december 1821 achter de opstand, alhoewel de Spanjaarden pas definitief verslagen
worden op 9 december 1824 bij de slag van Ayacucho.(AR.A, B,Z., Inv. no 251,
17 januari 1822, no 211. Madrid aan B.Z" 3 januari 1822.)
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door Europese tradities. Maar van meet af aan kende ook de Noord-Amerikaanse politiek een zekere tweeslachtigheid. In 1808 had Jefferson reeds
consuls gezonden naar Cuba en Mexico met de uitdrukkelijke bedoeling
deze staten te waarschuwen tegen de ,subordination to either France or
England, either politically or commercially'l). In deze de facto erkenning
kan men reeds de eelste sporen onderkennen van de Monroe-doctrine. De erkenning de jure volgde niet automatisch op de onafhankelijkheidsverklaringen van de Latijns-Amerikaanse staten. Welliet Monroe in 1817, als particulier,
een rnissie vertrekken naar Latijns-Amerika, terwijl ook Clay in 1818 als
Speaker of the House of Representatives had aangedrongen op een snelle erkenning. Maar Adams als Secretary of State wilde eerst de grenskwestie
regelen met Spanje en ,gebruikte' de erkenning van de Latijns-Amerikaanse
staten door de Verenigde Staten als chantage-rniddel tegen Spanje, om zo
concessies te krijgen in Florida en Mexico. Pas na de beeindiging van de
oorlogin 1819 en de ratiticatie van het Transcontinental Treaty in 1821 waren
de territoriale belangen van het eigen land voldoende veiliggesteld om over te
gaan tot erkenning van Buenos Aires, Chili en Columbia 2). Op 8 maart 1822
verscheen Monroe in het congres met de verklaring, dat de nieuwe staten
recht hadden op erkenning. De laatste drie jaar had Spanje geen
troepen meer gezonden naar zijn kolonien, terwijl ook de Europese
bondgenoten niet genegen schenen tot interventie. Over Buenos Aires, Chili
en Columbia zei Monroe: ,Its fate is settled ... and (they) ought to be
recognised' .
De redevoering van Monroe verscheen op 9 april 1822 in het Britse blad
,The Courier', die evenals andere Engelse bladen een aparte rubriek had
voor American Papers. ,The Courier' achtte de rede van grote betekenis
voor Groot-Brittannie. Het Engelse antwoord kon slechts bestaan uit een
,frank and decisive policy with respect to the Southern American Governements'. De verklaring van Monroe werd direct door de Nederlandse ambassadeur in Engeland Hendrik Fagel naar het moederland gezonden, zodat
het niet uitgesloten is, dat ook Falck nog voor de verzending van zijn
memorie van 22 april 1822 aan de koning kennis droeg van het besluit van
de Amerikaanse regering 3).
DJ tweede gebeurtenis was de nota van de Columbiaanse diplomaat en
botanicus Francisco Antonio Zea. Deze was door zijn regering naar Europa
gezonden om diplomatieke relaties aan te knopen met de Europese mogendheden. Op 8 april 1822 zond hij een nota aan de te Parijs geaccrediteerde
diplomaten ,pour etablir les relations politiques et commerciales avec les
puissances de l'Europe'. Ambassadeur Jacob Fagel zond het stuk ogenblikkelijk naar Nederland, waar het op 14 april 1822 ruim een week voor
1) S. F. Bemis, The Latin-American Policy of the United States, New York
1943, p. 27.
2) Ibid., p. 33.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 257, 18 april 1822, no 1488. London aan B.Z., 9 april
1822. Zie ook S. F. Bemis, p. 47.
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de nota Falck arriveerde 1). De nota werd in Europa niet zo goed ontvangen vanwege de aanmatigende toon van de woordvoerder der jonge
republiek. Als voorwaarde voor handelsrelaties met Columbia eiste Zea
een erkenning de jure van zijn land. Te Parijs was men algemeen ontstemd,
en wenste niemand commentaar te geven ,a l'exception cependant ...
l'ambassadeur de l'Angleterre' 2). Castlereagh reageerde iets positiever en
zag de bron van de moeilijkheden vooral in ,l'obstination de l'Espagne';
slechts het moment van publicatie van de nota-Zea achtte bij wat prematuur 3).
Opnieuw wordt bier de tegenstelling zichtbaar tussen Engeland en de
Heilige Alliantie. Zichtbaar ook een zich de facto onafhankelijk en sterk
wetend Columbia. In de nota-Zea wordt het als voIgt aangegeven: ,Les
ports, les havres, les points fortifies sont au pouvoir des Anlericains ... Ia
Republique de Colombie est constitu6e, son Gouvemement est en pleine
activite: L'Espagne ne possede rien sur son territoire' 1).
4. Wapenzendingen en Deserteurs (1816-1820)
We willen tot slot van dit hoofdstuk een moment aandacht besteden aan
de wapenzendingen die meest via Antwerpen werden uitgeklaard naar de
nieuwe wereld. Reeds in 1817 wordt de Nederlandse regering gedwongen
handelend op te treden. De Spaanse zaakgelastigde De Pando heeft zich
bij Van Nagell beklaagd over een zending van 4380 geweren en 124 ,klingen
van degens' die vanuit Antwerpen zijn uitgeklaard naar de Falklandsche
Eilanden, maar vermoedelijk zijn uitgeladen te Buenos Aires. De Spaanse
zaakgelastigde vraagt de Nederlandse regering alle wapenuitvoer te verbieden naar Spaans-Amerika, en tevens regeliugen te ontwerpen waardoor
de invoer langs een omweg onmogelijk wordt. De Pando dacht bier aan
zendingen via New Orleans, Rio de Janeiro en aan de mogelijkheid dat de
kapitein een gefingeerde destinatie opgaf4).
De directeur-generaal der Convooien en Licenten, Wichers, wordt door
de koning om advies gevraagd. Deze is van mening dat bier eigenlijk geen
sprake is van een illegale handel, daar het hem niet duidelijk is ,op welk
fondament' men van de zijde van zijn Directie deze uitvoer zou kunnen
weigeren. En bovendien, hoe zou men de uitvoer kunnen verbieden naar
New Orleans, dat irnmers onder een regering ressorteert waarmee Nederland in ,vrede en vriendschap' leeft? Wichers kan weI accoord gaan met een
verbod op de wapenuitvoer naar de Spaanse kolonien, temeer daar het
feitelijk geen enkele betekenis zou hebben voor de wapenfabrikanten. Men
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 256, 14 april 1822, no 1424. Parijs aan B.Z., 8 april
1822. Zie ook W. S. Robertson, France, p. 211-212.
2 A.R.A., B.Z., Inv. no 257, 25 april 1822, no 1564. Parijs aan B.Z., 22 april
1822.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 257, 23 april 1822, no 1580. Londen aan B.Z., 23 april
1822.
4) A.R.A., S.S., Inv. no 370, 11 februari 1817,0 geheim. B.Z. aan het Directoraat der Convooien en Licenten, 31 januari 1817.
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kan immers terugvallen op een gefingeerde destinatie. Het enige rniddel om
dit te verrnijden is gelegen in de toepassing van het oorIogsrecht, waarbij
men door het stellen van een cautie ter grootte van het driedubbele der
waarde van schip en lading in staat is duidelijke waarborgen te geven. Maar
zo schrijft hij: 'is 't geraden ... om de welvaart van onze belangrijke fabrieken van wapenen aan deze gene te onderwerpen?' In laatste instantie wil
Wichers dit gaarne overlaten aan ,het hoogverlicht oordeel van Uwe Majesteit
die aIleen al het gewigt harer politieke betrekkingen met Zijne Catholijke
Majesteit kan beoordelen'. WeI voegt Wichers er aan toe dat hij bezwaar
maakt tegen uitbreiding van een verbod voor,alle gedesigneerde destinatie
die een gegrond soup<;on opleverde' 1).
Van NageIl geeft nog in overweging de cautie-steIling in het koninklijk
besluit op te nemen, maar de koning bepaalt ,conform de eerste opinie',
dat ,door het Departement der Konvoyen en Licenten op aIle aanvragen tot
consent voor den uitvoer van eenigerlei wapentuig naar de Spaansche
Bezittingen in Amerika een weigerend antwoord zal worden gegeven' 2).
Uit deze beslissing is af te leiden dat Nederland niet con amore achter
de restauratie-politiek van de Heilige AIliantie staat. Men zou het een
minimaal besluit kunnen noemen. Het oordeel van Corporaal dat Nederland
zich pas in 1822 neutraal heeft verklaard en tot dat tijdstip Spanje heeft
gesteund, is te zeer afgestemd op de situatie rond Cura<;ao. De Nederlandse
regering kreeg pas 'n helder beeld toen Cantzlaar was ingewerkt. Toen sprak
de regering expliciet uit, wat in het besluit van 11 februari 1817 al verborgen
ligt. De conclusie van Corporaal als zou Nederland ver zijn achtergebleven
bij de Verenigde Staten en Engeland, en zelfs bij Spanje, dat in 1820 tijdelijk
een wat liberale koers ging varen onder druk van binnenlandse moeilijkheden, kan dan ook niet gehandhaafd worden. Bovendien is zijn conclusie
te zeer afgestemd op wat formeel en ,internationaalrechtelijk' juist is,
begrijpelijk, gezien de probleemstelling van zijn dissertatie 3).
Een eerste toepassing vindt dit besluit in het begin van 1818. In Engeland
heerste een handelscrisis: ,the state of trade with America, due to the overstocking of the American markets, was so depressed that imports there
from Sheffield and Birmingham were selling at fifty per cent of the cost of
manufacture' 4). Er heerste grote werkloosheid en stakingen en petities
1) Ibid., Directoraat der Convooien en Licenten aan de Koning, 5 februari 1817.
De wijze waarop Wichers zijn oordeel voorlegt aan de koning, toont iets van de
stijl van's konings regering. Enerzijds onderwerpt Wichers zijn departementaal
oordeeI aan dat van de monarch die in staat was de consequenties te overzien van
een enkele daad op 'Hoogstdeszelfs politiek systhema'. Anderzijds bewaart
Wichers voldoende individualiteit om de qualificatie ,commies' als niet helemaal
terzake te verwerpen.
2) Ibid., Van Nagell aan de Koning, 11 februari 1817. Het K.B. is van 11 februari
1817, no. 31.
3) K. H. Corporaal., pp. 7-8.
4) Alfred Hasbrouck, Foreign Legionaires in the Liberation of Spanish South
America, New York 1928, p. 32. Dr. R. Reinsma te 's-Gravenhage was zo vriendelijk mij op dit boek attent te maken. Hij zelf bereidt thans een publica tie voor over
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waren aan de orde van de dag. Het Britse Parlement reageerde in eerste
instantie met dwang en strafmaatregelen en toonde zich hiermee minder
sociabel dan de Nederlandse regering, die ondanks de penibele situatie
van de schatkist, uit een oogpunt van werkverschaffing, gelden ter beschikking stelde van de Vlaamse industrielen 1).
Rond 1818 werd de Britse arbeidsmarkt overstroomd met soldaten uit
de Britse bezettingslegers in Frankrijk en Vlaanderen, bij wie toch al de
geneigdheid gering was om weer een plaats te verwerven in de normale
samenleving. Hasbrouck legt een duidelijk verband: ,in South America a
market was available for unemployed military talent' 2). Mendez was reeds
sinds 1816 in Engeland namens Bolivar gestationneerd en hij slaagde er in
de eerste troepenzendingen medio 1818 te laten vertrekken naar LatijnsAmerika. Hij werd in deze geassisteerd door William Walton die via Trinidad door Bolivar van het laatste nieuws werd voorzien, dat gretig werd
afgedrukt door de Morning Chronicle. Bolivar zelf zag deze berichtgeving
als een middel ,to influence the opinion of the English people' 3). De Britse
publieke opinie ageerde ten gunste van de opstandelingen: ,In Engeland
popular sentiment, backed up by mercantile interest, favored giving encouragement and sending aid to those struggling for independence' 4).
Voor Nieuw Granada was del Real te Londen, die werd bijgestaan door
Macirone, de gewezen aide-de-camp van Murat. Als zijn afgevaardigde voor
het continent zond hij Granier, Baron de Beauregard - een toepasselijke
naam voor een ronselaar - naar Belgie, die daar op 17 juni 1819 door het
justitiele apparaat van Van Maanen wordt gesignaleerd 5). Van Maanen
vermoedt dat een brief in de Journal de Gand van 13 juni 1819 onder de
rubriek ,Affaires d' Amerique' geschreven is door Granier. Als motief voor
deze brief voert Granier aan, dat hij de abonne's op de hoogte wil brengen
van ,quelques details que l'on pourrait ignorer en Belgique'. Granier spreekt
met een zekere verachting over de ,oppresseurs du Nouveaux Monde' en
voegt er aan toe: ,il n'exista jamais une cause aussi populaire dans les lies
brittaniques, que la cause de l'independance americains'. De op komst
zijnde Enlistment Act (1819) geeft hij weinig kans van slagen, gezien de
oppositie van de Britse handel, die verbitterd is door ,les horribles procedes
des pro-consuls espagnols ... De toutes parts on petitionne contre ce bill'.
de weerklank die de bevrijdingsbewegingen in Latijns-Amerika en Griekenland
hebben gevonden bij de Nederlandse publieke opinie. In de onderhavige publica tie
ligt het accent voomamelijk op de reacties van de koning en zijn ministers op het
gebeuren in Latijns-Amerika. Voor het punt van de pubJieke opinie verwijzen we
gaarne naar de nog te verschijnen studie van Reinsma. Uit mijn eigen materiaal heb
ik in ieder geval de indruk dat er een markant verschil is tussen de druk die de
Britse en de Nederlandse pubJieke opinie op hun resp. regeringen hebben uitgeoefend. Of dit verschil ook zijn uitwerking heeft gevonden in de standpunten van
beide regeringen is minder zeker.
1) R. Demoulin, p. 157-158.
2) Alfred Hasbrouck, p. 41.
3) Ibid., pp. 139-140.
4) Ibid., p. 40.
6) Ibid., p. 145.
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Van Maanen tekent hierbij aan, dat het hem noodzakelijk lijkt dat de commissaris-generaal van Oorlog op de hoogte wordt gesteld, nu er , wervingen onder Uwer Majesteits troepen plaats vinden'. Deze vrees wordt
gevoed door de mededeling van Granier aan de justitii:He autoriteiten, dat
zodra Engeland de Enlistment Act mocht invoeren, de legionairs als tambour
zullen afreizen, en men het terrein van actie zal verplaatsen naar de Nederlanden 1). Deze vrees was niet ongegrond. Reeds op 28 april 1819 had de
Brusselse procureur-generaal Van der Fosse aan Van Maanen bericht, dat
Franse deserteurs via Breda optrokken naar Harderwijk om, onder het
voorwendsel zich op te geven voor het Nederlandse ,vreemdelingenlegioen
in de Oost', de daar gestationneerde troepen te bewegen scheep te gaan naar
Amerika 2). Op 30 juni 1819 schrijft Van Maanen dat in Gelderland personen rondzwerven die mogelijk manschappen werven voor het legioen
van Granier 3). De Gouverneur van Oost-Vlaanderen Grave de Lens meldt
op 1 juli 1819 dat Granier volmondig heeft toegegeven dat hij als inspecteurgeneraal in dienst is van de regering van Nieuw Granada en zich onledig
houdt met het sluiten van contracten met Belgische kooplieden tot ,leverantie van wapens en equipementsstukken, ten behoeve der bovengemelde
insurgenten'. Granier had er aan toegevoegd dat deze aankopen naar zijn
mening legaal waren ,et encore dans l'interet de notre commerce'. Het zal
nog blijken dat bepaalde Nederlandse ministers voor deze redenering
gevoeliger waren dan Van Maanen kon vermoeden 4).
We moeten thans kort zijn. Uit het overvloedige materiaallichten we nog
even de belangrijkste data: de geruchten over werfacties onder het legioen te
Harderwijk blijken op waarheid te berusten. Van Rappard, de procureur1) AR.A, S.S., Inv. no. 5657, 20 juni 1819, R4 geheim. Van Maanen aan de
Koning, 17 juni 1819. De Enlistment Act zou in 1819 een verbod uitvaardigen op
de uitvoer van wapens en troepen naar Latijns-Amerika. Het Nederlandse verbod
op uitvoer van wapentuig naar Spaans-Amerika bij besluit van 11 februari 1817,
no 3 was op 31 januari 1818 gewijzigd, K.B. no 53. Onder 'wapentuig' werd sindsdien ook verstaan ,buskruid en amunitie'. Een tweede uitbreiding kwam tot stand
bij besluit van 7 februari 1818, no 46, dat bepaalde dat de beperkende maatregelen
op de uitvoer van wapens naar Spaans-Amerika tevens van toepassing waren op
'transito expeditien'. (Zie resp. A.R.A, S.S., Inv. no 556, 31 januari 1818, no 53 en
S.S., Inv. no 562, 7 februari 1818, no 46.) Deze laatste uitbreiding van de wet van
11 februari 1817, no 31 was noodzakelijk nu er in Engeland door de Council nog
slechts zelden toestemming werd gegeven voor wapenleveranties vanuit Britse
havens naar Spaans-Amerika. De opstandelingen lieten nu met een Nederlands
schip ,Vrede en Vrijheid' onder kapitein den Duitz, oorlogsmaterieel uitvoeren
uit een Britse haven om dat in de Nederlandse haven Antwerpen over te laden op het
Britse schip , Metchless'. Maar ook nu beschouwt Wichers een driedubbele cautie
op schip en lading, om de tactiek van de gefingeerde destinatie te voorkomen, als
een maatregel ,van eenen onereusen aart'. (A.R.A., S.S. Inv. no 562, 7 februari
1818, no 46. Wichers aan de Koning, 4 februari 1818).
2) AR.A, S.S., Inv.n 0 5657, 1 mei 1819, N 3 geheim. Van Maanen aan de
Koning, 1 mei 1819. Van der Fosse aan Van Maanen, 28 april 1819.
3) Ibid., Inv. no 5659, 3 juli 1819, X 4 geheim. Van Maanen aan de Koning,
30 juni 1819.
4) Ibid., Inv. no 5659, 5 juli 1819, Y 4 geheim. Van Maanen aan de Koning,
1 juli 1819.
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crimineel in de provincie Gelderland, meldt via de procureur-generaal bij het
Hooggerechtshof te 's-Gravenhage, A. W. Philipse, aan Van Maanen dat
,het grootste gedeelte van het bataillon voor de Colonien een complot heeft
gemaakt om op zeker te geven teeken zich te wapen de kamer alwaar de
patronen bewaard worden, te bestormen, de policie-wacht te overvallen,
het kruidmagazijn in brand te steken en zich vervolgens naar de pruissische
grenzen te begeven'. De aanstichters, een 20-tal Franse deserteurs zijn
opgebracht naar Arnhem, terwijl de overige eenheden zijn overgebracht
naar Den Helder en Hellevoetssluis, om, zoals de commissaris van Oorlog
d' Aubreme op 7 augustus 1819 schrijft, ,in afwachting van het tijdstip hunner
inscheping, aldaar te worden gekaserneerd' 1).
Van Maanen blijft actief in het verzamelen van bezwarend materiaal
tegen Granier. Hij wil coute que coute de indruk bij Spanje wegnemen,
als zou Nederland te weinig actief zijn in zijn steun aan de Spaanse zaak.
De meeste stukken worden echter door de koning voorzien van het teken
,Notificatie' en teruggezonden, in afwachting van nadere berichten 2).
Granier is intussen achter slot en grendel gezet in het tucht- en werkhuis
te Gent, van waaruit hij zich met een officieel verzoek tot de koning richt
om te worden vrijgelaten. Hij belooft het land te zullen verla ten. De koning
die Van Maanen en Van Nagell om advies vraagt, ontvangt een afwijzend
antwoord: de bewindslieden beseffen dat Granier door de Gerechtskamer
te Gent mogelijk zal worden vrijgesproken, waardoor hij zijn ronselende
activiteit zal voortzetten, maar toch menen zij dat ,aanneming van het
aanbod van den suppliant . .. beneden de waardigheid van Zijne Majesteit
is en strijden zoude met de regtschapen grondbeginselen door het Gouvernement aangenomen' 3).
Enkele dagen later blijkt inderdaad dat Granier is vrijgesproken en naar
Londen is vertrokken, waar hij nieuwe instructies komt vragen aan zijn
chef Macirone. De Nederlandse regering weigert echter op 18 april 1820
een verzoek van Granier om toegelaten te worden 4). Van Nagell die daar1) A.R.A., 8.8., Inv. no 5659, 12 augustus 1819, J 6. Van Maanen aan de Koning,
4 augustus 1819. d'Aubreme aan de Koning, 7 augustus 1819. d'Aubreme was op
28 februari 1818 benoemd tot secretaris van staat voor het personeel met den
titel van adjudant-generaal. (Colen brander, Gedenkstukken, VITI, Deel II, p.

XIII).
2) AR.A., S.S., Inv. no 5659, 19 augustus 1819, Z 9. S.S., Inv. no 5660, 2

oktober 1819, F 9.
3) AR.A , 8.8., Inv. no 5668, 20 januari 1820, K geheim. Van Maanen en Van
NageU aan de Koning, 12 januari 1820. Het request zelf is hoogstvermakelijk.
Granier presenteert zich als voIgt: ,Un chevalier fran<;:ais ... remplit pUbliquement
une grande mission .. . jette dans vos prison, livre it vos Justice . .. ce chevalier
fran<;:ais ... c'est Ie Baron de Granier, c'est moi'. In dit request van 8 september
1819 doet Granier voorts een dringend beroep op de koning zich achter de insurgenten te plaatsen, zijn verzoek ondersteunend met zijn benoemingsakte van
Macirone, compleet met zegel.
4) Uit het verzoek dat Granier op 24 maart 1820 aan de koning richt om weer
te worden toegelaten in Nederland, blijkt dat hij reeds op 5 januari 1820 is vrijgesproken door de strafkamer van Gent. (AR.A., 8.8., Inv. no 5661, 18 april 1820,
P 5 geheim).
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toe op 17 april 1820 de koning adviseert, motiveert zijn weigering met de
mededeling dat het verzoek van Granier om in de Nederlanden inkopen
te doen voor de Columbiaanse regering niet meer opportuun is, nu de
kolonien in de nieuwe Spaanse grondwet dezelfde rechten hebben gekregen als het moederland: ,dat mitsdien de oogenschijn1ijke oorzaak
kolonien in de nieuwe Spaanse grondwet dezelfde moederrechten hebben
gekregen als het moederland: ,dat mitsdien de oogenschijn1ijke oorzaak
eener gewilden afscheiding van het moederland veel van derzelver gewigt
heeft verloren, en dat het Nederlandsche gouvernement, hetwelk tot hier toe
geen gehoor gegeven heeft aan de pogingen van eenige fortuinzoekers, om
hetzelve tot eene openlijke of oogluikende bevordering der bewegingen in
de Spaansche kolonien over te halen, bij gevolg en de tegenwoordige gesteldheid der Spaansche zaken eene nieuwe beweegreden aantreft om den
ingeslagen weg te blijven betreeden' 1). Een citaat dat helder aangeeft hoe
Van Nagel! dacht over de zaak der Latijns-Amerikaanse opstandelingen.
Tot slot nog een feit uit het jaar 1820, waarin we nog eens kennis maken
met Van Maanen en zijn justitieel apparaat. Op 1 oktober 1820 antwoordt
de directeur der politie te Amsterdam, Wiselius, op een vraag van de
procureur-generaal te 's-Gravenhage, Philipse, van eind september 1820
in een door een zwarte rouwrand omfloerste missive, of ook aldaar ,Nederlandsche huizen bestaan of personen aanwezig zijn, die de Spaansche
opstandelingen van wapenen en kleederen voorzien' . Deze antwoordt
dan: ,Wie de Kommercie (het smert mij op den to on te moeten spreken)
volkomen kent, weet wat bij soortgelijke omstandigheden gemeenlijk
gebeurt. .. '. Latijns-Amerika zal weI wapens hebben gekregen. Wiselius
moet toegeven dat het onderzoek weinig heeft opgeleverd: bij Parker liggen
wat kleederen gereed om verzonden te worden naar Amerika en bij De Heus
zijn door een onbekende koperen knopen en sabels besteld.
Tekenend voor het klimaat bij de justitie is de volgende kanttekening:
,Ik kan niet ontveinzen dat de Heer Directeur der In- en Uitgaande Regten
en Excijnsen alhier, mij voorkomt een weinig te overhaast met het verleenen
van konsent te werk zijn'. De koning nam ook deze mededeling voor
"Notificatie" aan, in afwachting van nadere berichten 2). Die kwamen
pas in 1822. We zullen dan voldoende aanvul!ende gegevens krijgen om het
beeld van de Nederlandse regering in actie nader te toucheren.
5. Conclusie

De berichten van de legatie te Rio de Janeiro waren van te weinig betekenis
om aanleiding te kunnen zijn tot een herorientatie in de Nederlandse politiek.
1) A.R.A., S.S., Inv. no 5661, 18 april 1820, P 5 geheim. De opmerking van
Hasbrouck dat het mislukken van de actie van Granier te wijten zou zijn aan Del
Real: ,Del Real lost his courage and refused to sign the contracts', lijkt mij dus niet
helemaal juist. Bepalend is ook de houding geweest van de Nederlandse au toriteiten, die ronselarij onder de troepen en de bevolking hebben tegengegaan (Alfred
Hasbrouck, p. 145).
2) A.R.A., S.S., Inv. no 5663, 14 oktober 1820, Y 13. Wiselius aan Philipse,
1 oktober 1820. Van Maanen aan de Koning, 7 oktober 1820.
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Bepaald dringender waren de problemen, die Cantzlaar begin 1822 offreerde
aan zijn regering. De koning en zijn ministers kwamen daarbij voor de
noodzaak het politieke beleid af te stemmen, zowel op de belangen van de
handel als op de internationaal-politieke situatie. Wat dit laatste betreft,
was zowel Spanje's machteloosheid een feit, als ook de onmacht van de
Heilige Alliantie. Na de discussies rond de wapenzendingen bleek er een
tegenstelling te zijn tussen Van Nagell en Van Maanen enerzijds en de
koning en Wichers anderzijds. De koning beperkte zich tot een minimale
beslissing ten gunste van Spanje. In feite was deze beslissing al een neutraliteitsverklaring in statu nascendi: geen pogingen om een mogelijk indirecte
wapenuitvoer naar Spaans-Amerika te blokkeren. Slechts een zuiver
formeel besluit om Nederlands crediet bij de Heilige Alliantie niet aan te
tasten.
Toch zal in de nu volgende periode van 1822 tot 1825 blijken, dat de
Nederlandse regering door de gebondenheid aan de Weener Besluiten, voorzichtig moest manoeuvreren. Was 't verantwoord Groot-Brittannie te volgen
op het pad der erkenning? Ter wille van de handel of mogelijk ook ter wille
van de liberaliteit, in commercie en in politicis?
HOOFDSTUK II
HERORIENTERING IN DE LATllNS-AMERIKAANSE POLITIEK VAN NEDERLAND

(1822-1825)
Inleiding

De Nederlandse regering heeft in de periode tussen 1822 en 1825 geleidelijk aan zijn politiek ten aanzien van de nieuwe staten in Latijns-Amerika
geformuleerd. De Inissive van 25 januari 1822 die de gouverneur van
Cura9ao naar Nederland zendt, is voor Falck de directe aanleiding geweest,
om als minister van het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de
Kolonien, de koning zijn gedachten mee te delen over een noodzakelijke
wending in de Nederlandse politiek, die, tot dan toe, partij had gekozen
voor Spanje in het conflict met de Columbiaanse opstandelingen. We laten
de periode eindigen op 5 april 1825. Op deze datum vindt er een herindeling
plaats van de ministeriele departementen, hetgeen een practische grens was
voor het archief-onderzoek. Ietwat schema tisch kan men deze datum dan
ook beschouwen als grens tussen de phase van de formulering der plannen
en het stadium waarin gewerkt wordt aan de realisering van dit onderdeel
der Nederlandse politiek. Medio 1825 vertrekken de eerste consuls-generaal
naar Latijns-Amerika, terwijl de Nederlandsche Handel-Maatschappij de
eerste expedities uitzendt naar deze nieuwe staten 1).
1) Het departement van Falck,~ - Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en
Kolonien, - is op 30 maart 1824 verdeeld onder C. T. Elout, die Kolonien en
Nationale Nijverheid krijgt en P.C.G. de Coninck, die als minister van Binnenlandse Zaken, het beheer krijgt over het Publieke Onderwijs. Elout wordt aan
Financien opgevolgd door Appelius. Op 5 april 1825 krijgt de Coninck ook het
beheer over de Nationale Nijverheid, terwijl Elout minister wordt van Kolonien
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In dit hoofstuk zullen we ons beperken tot een analyse van de wordingsgeschiedenis van de Latijns-Amerikaanse politiek van de Nederlandse
regering. Deze politiek vormt een onderdeel van het totale beleid, dat de
regering voerde en waarvan met name de economische en de bui tenlandse
politiek vele aanlcnopingspunten bieden voor een beter verstaan van dit
onderdeel van het regeringsbeleid. Voor een goed begrip lijkt het wenselijk
eerst een kort overzicht te geven van de voornaamste ontwikkelingen in de
houding der grote mogendheden met betrekking tot Latijns-Amerika.
Daarna zuBen enkele markante punten uit de Nederlandse handelspolitiek
en het economisch beleid naar voren worden gehaald, die mede-bepalend
zijn geweest voor de politiek met betrekking tot deze nieuwe staten. Bij de
pogingen van de regering om het vervaI van handel en nijverheid te boven
te komen wordt zowel aandacht besteed aan het vinden van afzetmarkten
voor de producten van de Nederlandse nijverheid als aan de stimulering
van de nijverheid zelf. Beide konden op steun rekenen van bet Fonds ter
bevordering van de Nationale Nijverheid.
De nieuwe staten van Latijns-Amerika werden algemeen in Europa
beschouwd als rijke gebieden, waar een grote afzet van eigen producten
gepaard kon gaan met de aanvoer van cacao, tabak, huiden en edelmetaaI
naar Europa. Ook de Nederlandse regering heeft in zijn economisch beleid
een belangrijke plaats ingeruimd voor Latijns-Amerika. We zuBen de LatijnsAmerikaanse politiek van de Nederlandse regering beschrijven als een aspect
van het economiscbe en bandeIspolitieke beleid tegen de achtergrond van
het internationale gebeuren.
1. Latijns-Amerika in de Internationale Politiek (1822-1825).
In het spoor van Groot-Brittannie
De Nederlandse regering heeft zich door zijn diplomatieke vertegenwoordigers nauwkeurig op de hoogte laten houden over de ontwikkelingen,
die zich in de diverse Ianden voltrekken in hun verhouding tot Spanje
en zijn voormalige kolonien. Nederland heeft zich daarbij vooral georienteerd op de ontwikkelingen in Groot-Brittannie.
De Britse regering heeft zich te Aix-la-ChapeBe en Troppau-Laibach
gedistancieerd van de politieke doelstellingen van de Heilige Alliantie.
In 1821 richt CastIereagh een verzoek tot de Engelse ambassadeurs en
zaakgelastigden bij de mogendheden van de tweede orde om de regeringen
waarbij ze geaccrediteerd zijn, te laten weten dat Groot-Brittannie zich
gaarne zal opwerpen als promotor van hun belangen bij de Heilige Alliantie.
We ontIenen dit feit aan een memorie van de Russische zaakgelastigde
Meyendorff aan zijn minister van Buitenlandse Zaken, Nesselrode, waarin
de eerstgenoemde de buitenlandse politiek van Nederland analyseert aan de
hand van de inzichten van CastIereagh. Meyendorff ziet Willem I als de
meest trouwe volgeling van Engeland: ,La tendance de la cour des Pays-Bas
en Marine. (H. T. Colenbrander, VIII, Deel II, p. XIII. Ook A. J. H. van Ette,
Onze ministers sinds 1798, Alphen aan de Rijn, 1948).
ECON.·HIST, JAARBOEK XXIX
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vers l'Angleterre et son eloignement de la grande alliance sont les traits
distinctifs de sa politique exterieure, qui est bien moins un systeme raisonne
que Ie resultat des anciennes opinions hollandaises combinees avec un
violent desir d'independance et de son souverainit6' 1).
De verhouding met Londen is zeer amicaal. Mocht Engeland inzake de
erkenning van de staten in Latijns-Amerika belangrijke beslissingen nemen,
dan, zo deelt Castlereagh aan de Nederlandse ambassadeur te Londen Hendrik Pagel mee, 'il se ferait un plaisir d'en instruire Ie Roi notre souverain' 2).
Groot-Brittannie en La tijns-Amerika
In de periode van 1822 tot 1825 evolueert de Britse politiek van de
erkenning der opstandige kolonien aIs oorlogvoerende partij in 1822 tot de
aankondiging van een de facto erkenning op 31 december 1824, die in de
loop van 1825 gerealiseerd wordt door het sluiten van handelstractaten met
Buenos Aires, Mexico en Columbia 3). Vit een tweetal feiten kon de Nederlandse regering afieiden, dat Engeland aan de opstandige kolonien de status
van belligerenten heeft toegekend. Op 30 april 1822 stuurt Hendrik Pagel
een exemplaar van ,The Morning Chronicle' naar Nederland, waarin een
petitie is opgenomen van Britse kooplieden en scheepseigenaren, die de
regering vragen de schepen van de nieuwe republieken in de Britse havens
toe te laten. De Engelse regering heeft dit verzoek ingewilligd en tevens een
wijziging aangebracht in de Acte van Navigatie. De nieuwe staten in LatijnsAmerika zullen niet meer vallen onder de bepalingen die gelden voor kolonien van vreemde mogendheden, maar worden behandeld aIs zelfstandige
staten 4).
1) H. T. Colenbrander, VIII, Deei I, p. 659-662. Deze mededeJingen van Meyendorff zijn ontleend aan zijn ,Aper9u de la politique exterieure de la cour des PaysBas', door Colen brander gedateerd op 20 juli 1821. De nota van Castiereagh,
waaraan Meyendorffrefereert is van 19 januari 1821.
2) AR.A., B.Z., Inv. no 258,8 mei 1822, no 1796. Londen aan B.Z., 3 mei 1822.
3) Het volkenrecht kent in deze een viertal phasen: 1) De opstandige gewesten worden beschouwd als provincies die de wet van het moederland geweld aan
doen. De andere mogenheden zijn min of meer verplicht het moederland in situaties \Ian emstige bedreiging te hulp komen. 2) Dan voIgt de phase waarin een
land zich neutraal verklaart in het conflict tussen het moederland en zijn kolonien.
Het bestaan van de opstandige gewesten wordt erkend in de erkenning tot oorlogvoerende partij. In dit stadium werd het geoorloofd geacht handelsagenten te
zen den naar de opstandige kolonien. 3) In de derde phase wordt het opstandige
gewest de facto erkend, meestal na het sluiten van een handeistractaat, waarbij
de handelsagen ten worden vel vangen door consuls, die een diplomatieke status
hebben. 4) In de vierde phase WOldt het land staatkundig erkend. De erkenning
de jure komt meestal tot stand na de ondertekening van een vredesvel drag tussen
het moederland en de kolonie. Dit is een formele opeenvolging, die door de beide
partijen uiteraard niet als zodanig behoeft te worden aanvaard. Zo proberen de
staten van Latijns-Amerika telkens het zen den van consuls door Europese mogendheden te interpreteren als een bewijs van een erkenning de jure (phase 4), terwijl
deze mogendheden zeif een dergelijke maatregei wensen te beschouwen in het
licht van hun neutraliteitspolitiek. (Zie K. H. Corporaal, p. 10).
4) AR.A, B.Z., Inv. no 258, 5 mei 1822, no 1749. Londen aan B.Z., 30 april
1822. Zie ook C. K. Webster, p. 16 en K. H. Corporaal, p. 8.
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De Nederlandse regering heeft zich ook laten informeren over de omvang
van de Britse handel met Latijns-Amerika. In een missive van 23 april
1822 sChrijft Hendrik Fagel: ,Je ne manquerai pas de prendre les informations ... au sujet du Commerce, qui se fait entre ce Pays-ci et les Ameriques Espagnoles' 1).
Deze informaties zijn verzameld door de Nederlandse consul-generaal
te Londen W. May, die de wijziging in de Acte van Navigatie en het toelaten van Latijns-Amerikaanse schepen in Britse havens beschouwt als ,een
aanmerkelijke epoque in den handel tusschen de Spaansche kolonien en dit
Rijk' 2). Enkele weken later geeft hij een gedetailleerd overzicht van de
Britse handel met Latijns-Amerika, die vooral sedert 1 januari 1821 in
omvang is toegenomen. De ,noordkust van Zuid-Amerika tussen Trinidad
en Porto Bello' (bedoeld wordt Puerto Cabello, de J.) wordt bevaren vanuit
St. Thomas en de Britse eilanden in het Caraibisch gebied. JamaIca verzorgt
het handelsverkeer met Vera Cruz op de kust van Mexico, maar geleidelijk
aan komt ook de rechtstreekse handel vanuit Liverpool en Londen op Vera
Cruz op gang. Liverpool heeft verder een druk handelsverkeer met Brazilie
en Buenos Aires, terwijl ook vele Londense huizen met deze en andere in de
,Zuidzee gelegen' havens handel drijven. Columbia ontvangt vooral wapens,
aangevoerd via New Orleans, daar Engeland de rechtstreekse uitvoer naar
de kolonien op verzoek van Spanje verboden heeft. De Columbianen exploiteren te Londen ,een regulier kantoor', terwijl de betalingen gedaan
worden met een ,geldleening welke voor de regering gedaan is tegen 6
percent'. De havens van Valparaiso en Lima in respectievelijk Chili en
Peru worden bevaren vanuit de ,Engelsche bezittingen in de Oost-Indien'.
Naast deze gegevens over de handelswegen geeft May ook cijfers over de
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 257, 26 april 1822, no 1580. Londen aan B.Z., 23 april

1822.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 258, 6 mei 1822, no 1773. Londen aan B.Z., 30 april
1822. W. May stamt waarschijnlijk uit een Engels geslacht dat reeds verscheidene
eeuwen zijn diensten had aangeboden aan de Staatse Marine. Gerretson maakt
melding van een gezagvoerder Job May die in 1624 de eerste lading kolonisten met
de ,Nieuw-Nederland' naar Noord-Amerika bracht. Zijn nazaat en naamgenoot, 'bloed liegt niet', - zou op een wenk van Van Hogendorp op 14 november 1813
het sein geven voor het in brand steken van de Franse douanehuizen. (Gerretson
de Strijdbare, p. 58 en 81). William May was waarschijnlijk een zoon van deze
Amsterdamse volksleider Job May, wiens vader namelijk eveneens een William
May was. (N.N.B.W., Deel II, pp. 886-887). Westermann vermeldt dat W. May
in 1818 als consul-generaal te Londen aan de Nederlandse regering het voorstel
deed een aantal jonge vissers met subsidie van de regering bij Engelse walvisvaarin de leer te doen. Het voorstel werd overigens met verontwaardiging van de hand
gedaan. (J. C. Westermann, p. 194). W. May is in 1827 gestorven en door zijn
zoon Job May opgevolgd. Volgens Westendorp Boerma heeft Van den Bosch
in 1829 voor zijn vertrek naar Indie, voor rekening van het Fonds van de Nationale
Nijverheid, een Amerikaanse rijstpelmolen voor het zuiveren van katoen en het
ontbolsteren van koffie, door bemiddeling van J. May naar Nederland laten
komen. (J. Westendorp Boerma, Ben Geestdriftig Nederlander, Johannes van
den Bosch, Amsterdam 1950, p. 73). In 1836 begeleidde deze Van den Bosch op
zijn rondreis langs Britse spin- en stoommachinefabrieken (Westendorp Boerma,
p.142).
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grote van de handelstroom. In 1821 zeilden uit Londen 22 schepen, vooral
naar Buenos Aires en ValparaIso, en vanuit Liverpool 35 vaartuigen,
terwijl in de eerste vier maanden van 1822 een tiental schepen uit Londen
en 23 uit Liverpool afvoeren naar havens in Latijns-Amerika. De waarde
aan manufactuurgoederen over de eerste vier maanden van 1821 in verhouding tot eenzelfde periode in 1822 nam toe van 76.459 tot 656.774
pond. Van de nieuwe staten heeft aIleen Buenos Aires regelmatig een aantal
schepen in de vaart op Groot-Brittannie. De Engelse schepen worstelen ook
met retourladingen, waardoor de Britse kooplieden ,meesttijds genoodzaakt
zijn de retouren in specie te nemen' 1).
De Britse kooplieden oefenen voortdurend pressie uit op hun regering
om over te gaan tot erkenning van die staten, die belangrijk zijn voor de
Britse handel. We hebben reeds melding gemaakt van de nota die de
Columbiaanse afgevaardigde voor Europa ,Zea, had gezonden aan de regeringen van de grote mogendheden, waarbij we tevens de weinig vriendelijke
reacties hebben weergegeven van de continentale mogendheden. Castlereagh
was in zijn afwijzing al bepaald gematigder geweest. Zea vindt bij de
Britse kooplieden en enkele progressieve parlementsleden een welwillend
gehoor. Op 9 juli 1822 maakt Hendrik Fagel melding van een groot diner
dat Zea wordt aangeboden door ,plusieurs negocians et membres du Parlement .. . a une des principales tavernes de la Cite', al is de Nederlandse
ambassadeur van mening dat het corps diplomatique geen gehoor zal geven
aan deze uitnodiging van de commercieelen 2). Tot de progressieve woordvoerders in het parlement behoren met name Canning en Mackintosh.
Hendrik Fagel stuurt een exemplaar van The Morning Chronicle van
24 juli 1822 naar Nederland, waarin een verslag is opgenomen van een
debat over Latijns-Amerika. Canning heeft daarbij een petitie overhandigd
'van de ,Merchants and Shipowners of Liverpool complaining of piracy
in the South American Seas'. Naar aanleiding daarvan komt Canning tot
de conclusie: ,The time would very shortly arrive to take into her own
hands the right of protecting her own commerce' 3). Ook Nederland overweegt naar aanleiding van de klachten van Cantzlaar over de kaapvaart
rond Curac;:ao de Columbiaanse partij te erkennen als belligerenten.
Cantzlaar is echter een gouvernementsfunctionaris, terwijl Canning het
woord voert namens de handel en ook verder wil gaan, door het zenden
van consuls naar Latijns-Amerika.
De andere mogendheden
Aan de vooravond van het congres te Verona, eind 1822, komt er in het
standpunt van verschillende regeringen een verandering ten gunste van de
opstandige gewesten in Latijns-Amerika. We zullen nog uitvoerig ingaan
1) A.R.A., B.Z., !nv. no 259, 20 mei 1822, no 1982, Londen aan B.Z., 17 mei
1822.
2) A.R.A., B.Z., !nv. no 262, 12juli 1822, no 2773. Londen aan B.Z., 9 juli 1822.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 263, 29 juli 1822, no 2971. Londen aan B.Z., 26 juli
1822.
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op de beslissing van de Nederlandse regering van 9 juli 1822, waarbij
Cantzlaar wordt opgedragen het Columbiaans gouvernement mee te delen,
dat Nederland zich neutraal verklaart in het conflict met Spanje en bereid
is de schepen van Columbia in de haven van Cura9ao toe te laten 1).
Ook Zweden kondigt zich aan als een dissident van de orthodox-continentale politiek. De Nederlandse zaakgelastigde in Stockholm, Dedel,
maakt melding van een besluit van de Zweedse koning van 18 juni 1822,
waarbij deze aan zijn onderdanen toestaat ,de faire directement Ie commerce
avec toutes les provinces de I' Amerique Meriodionale'.
De Zweedse Acte van Navigatie beschouwt de landeD van Latijns-Amerika als onafhankelijke staten 2). De Zweedse regering zal definitieve stappen
nemen, zodra er meer informatie is binnengekomen over het standpunt van
de andere mogendheden, daarbij vooral lettend op de wijze waarop ,la
politique Anglaise se plairait a considerer les nouveaux Etats Espagnols qui
se forment en Amerique'. In deze missive van 6 september 1822 maakt
Dedel zelfs melding van het Zweedse voornemen zijn consul te Boston,
Lorix, naar Bolivar te zenden ,afin de negocier avec ce Chef Republicain un
Traite de commerce et d'amitie entre la Suede et Columbie' . Er gaan zelfs
geruchten dat de Zweedse ambassadeur te Londen ,Stjernfeld, instructies
heeft gekregen voor onderhandelingen met de afgevaardigde van Columbia
in Europa, Zea, om ,de reconnaitre sans delai l'existence et la legalite du
nouveau gouvernement Colombien'. Zekerheid bestaat er wei over een in
Stockholm opgerichte, Compagnie de Commerce Sud-Americaine', waarvoor de consul te Boston ,Lorix, zal optreden als promotor 3).
Ook Frankrijk stelt zich wat gematigder op. Parijs werpt zich op als
bemiddelaar tussen Spanje en zijn kolonien, maar ook binnen de Franse
regering bestaat er een tegenstelling tussen de meer legalistische minister
van Buitenlandse Zaken, Montmorency, en de minister-president ViIleIe, die
een viertal agenten naar Latijns-Amerika zendt voor het instellen van een
onpartijdig onderzoek. Een protest van Spanje noodzaakt Villele de agenten
in het geheim te laten vertrekken op 26 juli 1822 4). Montmorency verwerpt
1) A.R.A., S.S., Inv. no 1456, K.B. 9 juli 1822, no 24.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 263, 16 juJi 1822, no 2790. Stockholm aan B.Z., 5 juli

1822. De Nederlandse gezant te Stockholm, Baron Samuel Dedel (1775-1846) was
van 1803 tot 1810 secretaris aan de NederIandse legatie te Parijs. In 1815 wordt hij
benoernd in Stockholm, waarna hij H. van Zuylen van Nijevelt opvolgt in
Madrid, en op 26 juni 1824 wordt benoemd tot 'Onzen Extraordinaris
Envoye en Minister Plenipotentiaris aan het Hof van Spanje'. (A.R.A., S.S., Inv.
no 1993, 26 juni 1824, no 120). Zie ook N.N.B.W., Deel IX, p. 196.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 267, 17 september 1822, no 3736. Stockholm aan B.Z.,
6 september 1822.
4) A.R.A., B.Z., Inv. no 259, 26 mei 1822, no 2070. Parijs aan B.Z., 23 mei 1822.
Zie voor het zenden van de geheime agenten, W. S. Robertson, France, p. 218-222.
Een van de agenten was G. T. Mollien, die in 1823 een reisverhaal pubJiceert, dat
ook vertaald wordt in het Nederlands: G. T. Mollien, Reis door de repubJiek van
Columbia in het jaar 1823, Dordrecht 1825. Interessant is Mollien's visie op de
invloed van de Europese mogendheden in Columbia. ,De magt van Engeland heeft
in Amerika geene mededingster; men ken t er niet dan zijne vloten ; zijne koopwaren
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het idee van Castlereagh om Franse en Spaanse vorstenhuizen over te
brengen naar de nieuwe wereld. Een jaar later zal dit idee door Chiiteaubriand opnieuw naar voren worden gebracht, maar dan door Engeland en
de Verenigde-Staten als politieke interventie in de zaken van de nieuwe
wereld worden afgewezen 1).
De trouwste bondgenoot van Spanje blijft Rusiand, hetgeen voor de
Nederlandse regering steeds een belangrijke factor is gebleven door het
huwelijk van de kroonprins met de zuster van de Tsaar, Anna Paulowna 2).
Pruisen staat eveneens achter de politiek van de Heilige Alliantie, ,mais
en termes plus generaux', aldus de zaakgelastigde te St. Petersburg, Verstolk
van Soelen 3). Mogelijk dat de handelsbelangen van de in 1821 opgerichte
worden uitsluitend gekocht; zijne faktoors, zijne gemagtigden verdringen elkaar
overal, en zijne soldaten hebben tot den goeden uitslag van de zaak der onafhankelijkheid niet weinig toegebragt'. De Britten verschaffen alles op crediet, en proberen
de goodwill van de bevolking te winnen door zich te gedragen als de 'ijverigste
katholijken'. 'Columbia had Engelsche dagbladen, om het staatkundig gevoel te
leiden, en Engelsche schepen, om deszelfs handel te beschermen'. Met name de
ontvangst op het rijke eiland Jamaica heeft veJe Columbianen met eerbied vervuld
jegens de ,kolossus van Engeland'. Op hun beurt verstrekken de independenten
vele concessies aan de Britten: ,de zoutputten, de smaragden, de paarien, de stoombooten, de geldleeningen, alles werd aan de Engelschen geleverd, of van hun
gevraagd'. Wei zijn 'alle hare neigingen voor Frankrijk', maar economisch betekent
dit niet vee!. Volgens Mollien is de Verenigde Staten in de ogen van Columbia
reeds gedevalueerd tot een tweede-rangs-mogendheid op het niveau van Peru,
Buenos Aires en Chili. (G. T. Mollien, p. 257-258). De Madariaga heeft zich vooral
bezig gehouden met de historische verklaring van deze voorkeur voor Engeland.
Reeds tijdens de Napoleontische dagen wordt Engeland bezocht en geroemd om
zijn verheven staatsinstellingen en economische macht. 'They flocked to Londen,
taking the short cut, making a bee line for the immediate satisfaction of their
political passion which they saw as hunger for national freedom, but which was
also hunger for power'. (Salvador de Madariaga, The Fall of the Spanish American
Empire, Londen 1947, p. 333).
1) W. S. Robertson, France, p. 220-221 en p. 267. Zie ook C. K. Webster, p. 19
en p. 31-34.
2) De Tsaar heeft zich eenmaal zelfs rechtstreeks tot de koning gericht. Hij dringt
na de erkenning van de nieuwe staten in Latijns-Amerika door Engeland er bij
de koning op aan deze stap niet te volgen. De koning komt op 11 maart 1825 tot
een afspraak met de Tsaar, waarbij Nederland pas zal overgaan tot meer beslissende
stappen na raadpleging van de Russische regering. (Zie p. 48).
3) A.R.A., B.Z., lov. no 262, 14 juli 1822, no 2759. St. Petersburg aan B.Z.,
27 juni 1822. J. G. Baron Verstolk van Soelen (1776-1845) studeerde te Gottingen
en Kiel en werd in 1810 landdrost te Gelderland. Tijdens de inlijving is hij prefect
in Friesland. Na de vrijwording vertrekt hij naar Belgie voor de regeling van de
bezetting van Pruisische troepen, waama hij zaakgelastigde wordt te St. Petersburg.
Op 1 december 1825 wordt hij benoemd tot minister a.i. van Buitenlandse Zaken,
waarna de officiele benoeming voigt op 10 maart 1826. (N.N.B.W., Deel IX, p.
1203). Volgens Falck heeft Verstolk van Soelen het systeem van de ,kartebelletjes'
ingevoerd, die de diplomaten ontvangen als 'accuses de reception' op hun naar
Nederland gezonden missives. (A. R. Falck, Gedenkschriften, e.d. Colen brander,
p. 293). Daarmee is een belangrijke bron van informatie over het standpunt van
Buitenlandse Zaken verloren gegaan. Ten dele wordt dit gemis echter goedgemaakt
door de zeer uitvoerige correspondentie tussen de ministeries onderling, meestal
geentameerd door een verzoek van de koning.
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Rheinisch-West-Indische Kompagnie hun invloed begonnen uit te oefenen
op de houding van Pruisen. Ook Spanje schijnt tot andere gedachten te
komen. Mogelijk om zijn positie te Verona te versterken en mede onder
druk van Frankrijk. Op 23 juni 1822 schrijft Van Zuylen van Nijevelt, dat
,tout se prepare pour Ie depart prochain des commissaires charges de
negocier et de transiger avec les dissidents' 1).
Ret congres te Verona
Ret congres te Verona geeft een goed overzicht van de tegenstellingen tussen de grote mogendheden ook met betrekking tot Latijns-Amerika. Door
het overlijden van Castlereagh heeft Wellington het Britse standpunt, zoals
dat door Castlereagh in een memorandum voor Verona is neergelegd, op
het congres naar voren gebracht. Castleleagh had een pragmatische visie
opgebouwd, inhakend op de opmerkingen van Canning in het Engelse
parlement. ,The whole must be regarded rather as a matter of time than
of principle'. Gezien de ,discontent in the commercial world' ziet GrootBrittannie zich genoodzaakt het congres voor te stellen de opstandige
kolonien de facto te erkennen. Ret voorstel stuit af op Rusland, Oostenrijk
en Spanje, terwijl ook Montmorency namens Frankrijk een weinig verzoenende houding aanneemt. Na Verona gaat Groot-Brittannie zijn eigen
weg zonder de Grote Alliantie nog te consulteren. Binnen de Britse regering
zal enige spanning blijven tussen de meer legalistische Wellington en de
woordvoerder der commercielen, Canning, die reeds tijdens het congres
castlereagh was opgevolgd, maar de afvaardiging naar Verona moest
overlaten aan Wellington 2).
Canning heeft deze tijd benut om gestalte te geven aan zijn progressieve
ideeen. Op 18 oktober 1822 bedreigt hij Spanje zodra deze de handel op
zijn kolonien zal verbieden met een ,public recognition of the Spanish
American Governments' 3). Canning was echter al te voortvarend. Zijn
voorstellen aan het Britse kabinet voor het zenden van civiele agenten ten
behoeve van de handel werden in die zin gewijzigd, dat Groot-Brittannie
slechts zal overgaan tot het uitsturen van handelsagenten met een consulair
karakter 4).
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 262, 2 juli 1822, no 2572. Madrid aan B.Z., 23 juni
1822.
2) W. S. Robertson, France p. 226-252. Zie ook Dexter Perkins, Europe, Spanish

America and the Monroe-Doctrine, American Historical Review, Vol. XXVIl,
1921. p. 207-218.
3) c. K. Webster, p. 19.
4) C. K. Webster, Deel II, p. 393-398. Schrijven van Canning aan de Britse ambassadeur te Madrid, William a Court van 9 december 1822: ,We have resolved

for the present to take no other step with regard to the late Spanish Colonies than
sending commercial agents, with no other than a consular character, to the differrent
ports, where His Majesty's subjects have commercial dealings and establishments'.
Zie ook C. K. Webster, Deel J, p. 18. In de loop van 1823 zendt Engeland Hervey,
O'Gorman en Ward naar Mexico, Hamilton naar Bogota en Woodbine Parish
naar Buenos Aires.
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Internationale ontwikkelingen in 1823
In 1823 worden de posities van de grote mogendheden onderling nader
bepaald. Ben van de belangrijkste gebeurtenissen is de interventie van
Frankrijk in de Spaanse aangelegenheden door een inval onder aanvoering
van de Duc d' Angouleme. De Britse ambassadeur te Parijs, Sir Charles
Stuart,overhandigt op 31 maart 1823 een nota aan de Franse regering,
waarin hij dreigt met een Brits optreden, zodra Portugal wordt aangevallen,
of wanneer er interventie zal plaatsvinden in Latijns-Amerika 1). Deze opvatting wordt nader uitgewerkt in de gesprekken tussen Canning en de Franse
ambassadeur te Londen, Polignac, die op IS oktober 1823 in een memorandum wordt neergelegd. Frankrijk en Engeland garanderen elkaar dat
niet tot interventie zal worden overgegaan, ook niet van Spaanse zijde,
waarvoor Frankrijk de verantwoordelijkheid heeft aanvaard door zich op
te werpen als handhaver van rust en orde op het Iberische schiereiland 2).
De breuk met het continent lijkt volledig, terwijl ook de pogingen om met
de Verenigde Staten tot een gemeenschappelijke politiek te komen mislukken. De publicatie van de Monroe-leer op 2 december 1823 stelt de Britten
voor de taak een eigen weg te bewandelen ten aanzien van Latijns-Amerika 3).
Canning heeft dit isolement aangedurfd. Frankrijk wist Spanje te bewegen
de grote mogendheden, bij missive van 26 december 1823, uit te nodigen
voor een congres te Parijs. Canning wijst het Spaanse verzoek aan de grote
mogendheden om te bemiddelen in de verhouding met zijn kolonien van
de hand. Ondanks een uitvoerig pleidooi van Chateaubriand van 26 januari
1824, waarin deze de politiek van bemiddeling als de enig legale oplossing
beschouwt, die verre te prefereren valt boven een erkenning de facto van de
nieuwe staten terwille van de handel, blijft Canning bij zijn weigering. Zich
refererend aan de nota van Sir Charles Stuart van 31 maart 1823 en het
Polignac-memorandum verklaart Canning ,that time and the course of
events had substantially decided the separation of the colonies from the
mother country'. Ben congres zou slechts in kunnen stemmen met het
Britse standpunt en mocht dat onverhoopt niet het geval zijn; ,we shall
have at least avoided the inconvenience of a discussion by which our own
opinion could not have been changed' 4).
1) C. K. Webster, Deel I, pp. 19 en Deel II, p. 111-112.
2) Ibid., DeellI, pp. 115-126.
3) S. F. Bemis, p. 58-68. Bemis geeft een verslag van de onderhandelingen tussen

Groot-Brittannie en de Verenigde-Staten om te komen tot een gemeenschappelijke
Latijns-Amerikaanse politiek. De nota van Sir Charles Stuart van 31 maart 1823
was bij John Quincy Adams in goede aarde gevallen: 'Great-Britain had avowed
principles which were emphatically those of the United States and disavowed principles which the United States abhorred'. (S. F. Bemis, p. 54). Toch blijft er verschil
van mening, daar de Noord-Amerikanen aandringen op een directe erkenning,
terwijl Canning deze zaak er een van 'tijd en omstandigheden' noemt. Uiteindelijk
verzette Adams zich tegen iedere entente met Europese mogendheden. Hij schrapt
passages over de Griekse vrijheidsstrijd uit het on twerp van de toespraak van
Monroe, om zo de handen vrij te houden, ook voor de mogelUke afronding van
het territoir der Verenigde Staten, waarbij hij denkt aan een deel van Mexico
4) C. K. Webster, Deel II, p. 413-416.
en Cuba.
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Deelname van Nederland aan het Internationale gebeuren
De Nederlandse regering interesseerde zich naar rata van zijn belangrijkheid voor deze ontwikkelingen. Het dreigende conflict tussen Frankrijk en
Spanje dat sinds Verona in de lucht hing, beroerde ook de Nederlandse
regering. Op 16 februari 1823 schrijft Robert Fagel uit Parijs, dat de Duc de
Tautan, onderminister van Buitenlandse Zaken, hem had benaderd over,een
tweetal schepen, die te Antwerpen op punt van vertrek lagen met wapens
voor Spanje. Wat zal Nederland doen? Van Nagell adviseert de koning deze
uitvoer niet te verbieden, daar Nederland zowel met Spanje als Frankrijk
in vrede leeft. De koning gaat hiermee accoord getuige zijn aantekening
,mondeling' en ,voorlopig in advies 1). Nadere berichten bleven niet uit.
In een schrijven van 25 februari 1823 meldt Van Nagell aan de koning dat
de Franse gezant Baron de Mareuil hem over deze zendingen had onderhouden. De Mareuil had gevraagd even te wachten met het consent, ,daar
de oorlog binnen weinige dagen zoude plaats hebben'. Van Nagell was daar
niet op ingegaan, waarop De Mareuil hem had toegevoegd dat algemene
verbintenissen de Nederlandse onzijdigheid in het conflict tussen Spanje
en Frankrijk behoorden te temperen. Daarop had Van Nagell opgemerkt
"U bedoelt La Sainte Alliance? Hij antwoordde : ,Ja,' waarop ik hem
toevoegde, dat Uwe Majesteit zekerlijk tot dat Verbond was toegetreden,
doch dat ik hem rondborstig moest vragen, of dit Verbond zoodanig
begrepen konde worden, dat aIle de contracteerende of geaccrediteerde
vorsten gehouden waren uit te voeren, wat een gedeelte der contracteerende
partijen, zonder eenige ruggespraak, geliefde te bepalen? ,Mais a ceci;
antwoordde hij, ,il y a bien queique chose a dire, et ne voudrais pas volontiers aborder cette doctrine' 2).
Het conflict dat zich hier openbaart, was reeds door de Oostenrijkse
gezant Mier in een missive van 29 januari 1823 aan Metternich omschreven.
In geval van oorlog met Spanje zullen de geallieerden stappen moeten
ondernemen bij de Nederlandse regering ,pour lui tracer sa ligne de conduite et tenir la maine haute pour qu'il n'en devie pas' 3). De koning heeft
deze zegende hand van de Heiiige Alliantie niet afgewacht en antwoordt
Van NageIl, dat hij in het gebeuren met Baron de Mareuil aanleiding vindt
om de minister te verzoeken na te gaan ,welke houding dit Rijk met opzigt
tot de overige mogendheden, in de tegenswoordige omstandigheden zoude
1) A.R.A. , S.S. , Inv. no 5676, 23 februari 1823,02 geheim. Van Nagell aan de
Koning, 20 februari 1823. Parijs aan B.Z., 16 februari 1823.
2) A.R.A., S.S., Inv. no 5676, 26 februari 1823. P 2 geheim. Van Nagell aan de
Koning, 25 februari 1823.
3) Colen brander, Gedenkstukken, VIII, Deel I, p. 562-563. Mier maakt melding
van de goede relaties die er bestaan tussen de kooplieden te Amsterdam en Antwerpen met de Spaanse vrijheidsstrijders. Wil Frankrijk's optreden namens de
grote mogendheden effectief zijn, dan zal men rekening menen te houden met het
feit dat ,Ie Gouvernement des Pays-Bas n'est pas en meme tems oblige de se conformer strictement acette mesure europeenne'. De onrustige Nederlandse gouvemementele constructie die aile ruimte geeft aan, een buitenlandse vorsten bekladdende
pers, zal mogelijk Engeland volgen op het pad der neutraliteit.
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behooren aan te nemen, daar het aan Roogstdenzelven noodzakelijk
voorkomt om bij tijds vaste regelen deswege te beramen' 1).
Van Nagell komt reeds op 28 februari 1823 met een pro-memorie als
leiddraad voor mondelinge overleg. De oorlog tussen Spanje en Frankrijk
is een uitvloeisel van de besluiten van het congres te Verona en ,de koning
der Nederlanden door de bedoelde mogendheden niet zijnde uitgenoodigd
tot het bijwonen dier beraadslagingen', kan zich ontheven achten van de
taak, Frankrijk te steunen in deze twijfelachtige interventie: ,Ret welbegrepen eigenbelang van het Koninkrijk en de welvaart van deszelfs onderdanen' maken het een gebiedende eis dat Nederland de neutraliteit in acht
neemt. Met name het eskader in de Middellandse Zee dat daar, krachtens
het verdrag van Alcala de Renares met Spanje (1816), de scheepvaart
beschermt tegen de kaperijen van de ,Puissances Barbaresques', dient de
"meeste onzijdigheid" in acht te nemen 2).
Deze fiere verklaring wordt weldra op zijn waarde getoetst. Op 18 april
1823 brengt Van Nagell opnieuw een nota van Baron de Mareuil onder
ogen van de koning, waarin deze de koning meedeelt dat Zijne Aller Christelijkste Majesteit verwacht, dat Nederland niet zal toestaan dat Spaanse
kapers zich in zijn havens zullen bewapenen. Bij besluit van 21 april 1823
deelt de koning aan Frankrijk mee, dat dit verzoek zal worden ingewilligd,
maar dat het uiteraard ook van toepassing is op kapers in dienst der Franse
regering. Ret voorstel van Van Nagell en Falck om de wapenuitvoer naar
Spanje en Frankrijk aan een speciaal consent van de koning te onderwerpen,
wordt door deze niet overgenomen 3).
1) A.R.A., S.S., !nv. no 5676, 26 februari 1823, P 2 geheim.
2) A.R.A., B.Z., !nv. no 338, 28 februari 1823, no 75. Over het verdrag van

Alcala de Henares zijn we ingelicht door een schrijven van Van Nagell van 28 september 1822, waarin deze de koning de vraag voorlegt of het Nederlandse eskader
niet versterkt moet worden, gezien de troebelen in Spanje. Van Nagell zelf meent
te moeten wachten tot na bet congres van Verona. Ook kan dan mogelijk iets gezegd worden over de kracbt van bet revolutionnaire bewind van Urgel. CA.R.A.,
S.S., !nv. no 5675,1 october 1822, X 12. Van Nagell aan de Koning, 28 september
1822. Zie ook Bartstra, Deel III, p. 72). Inmiddels beeft Nederland het verdrag in
1824 opgeschort. Uit een missive van 7 april 1825 van de Nederlandse gezant te
Madrid ,SoDedel, blijkt dat de Spaanse onderbandelaar ,Zea, weinig succes heeft
geboekt bij de Dey van Algiers. Dedel wil weten of Nederland zicb nog wil houden
aan het verdrag, gezien de reducties op de kosten van ravitaillering, waartoe
Spanje kracbtens art. 14 verplicbt is ten aanzien van bet Nederlandse eskader.
Van Reede, de dan optredende minister van Buitenlandse Zaken, meent echter dat
bet gevaar van de zijde van Algiers te gering is om met Spanje een nieuw verbond
aan te gaan: bovendien meent hij dat Nederland niet moet ingaan op de Spaanse
verlangens een bandelstractaat af te sluiten. Gezien ,den hoogen trap van vervaJ
waarin die mogendheid gekomen is', kan men geen staat maken ,op het nakomen
van verbindtenissen door het Spaanscbe gouvemement gesloten'. CA.R.A., S.S., !nv.
no. 5683, 21 april 1825, F 5 geheim.)
3) A.R.A., S.S., Iov. no 1643, 21 april 1823, no 8. Van Nagell aan de Koning,
18 april 1823. Er is ons nog een commentaar van de Oostenrijkse gezant Mier bewaard gebleven: op 26 april 1823 deelt hij 's konings beslissing mee aan Mettemich,
er aan toevoegend: ,ainsi Ie gouvemement des Pays-Bas est la premiere puissance
continentale qui declare vouloir observer la neutralite dans cette guerre de la
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Wanneer Engeland op de laatste dag van 1824 de regeringen van Columbia, Mexico en Buenos Aires zal erkennen, is het begrijpelijk dat de grote
mogendheden, - denkende aan deze neutraliteitsverklaring - grote
vrees koesteren voor een Nededandse beslissing conform het Britse voorbeeld. Ook tav. deze Franse inval in Spanje had de Nederlandse regering
zich laten informeren over de gevoelens van de Engelse regering.
Op 4 maart 1823 vraagt Van Nagell bij Ambassadeur ,Hendrik Fagel,
te Londen informaties over de Britse houding met betrekking tot de Franse
interventie in Spanje 1). Het voornemen van Spa~e om de grote mogendheden te laten bemiddelen in het meningsverschil met de opstandige gewesten,
wordt door Falck op 23 januari 1824 naar Nederland gezonden. Falck
verbleef te Londen voor de onderhandelingen over het Sumatra-tractaat
en beijverde zich reeds voor zijn officiele benoeming tot opvolger van
Hendrik Fagel in het verzamelen van informaties over Latijns-Amerikaanse aangelegenheden. Vanuit Londen neemt Falck ook deel aan de
discussies over de zending van de kapitein-Iuitenant De Quartel, die op
26 januari 1824 de dag van het memorandum van Chateaubriand, door de
koning wordt benoemd om in opdracht van gouverneur Cantzlaar een reis
te maken naar Columbia 2). Falck stuurt ook de nota van Canning, waarin
deze Spanje's verzoek van de hand wijst, met grote spoed naar Nederland 3).
De nota van Chateaubriand, waarin deze Engeland tracht af te houden van
,une route isolee', arriveert met het antwoord van Canning begin maart
1824 in Nederland 4). De Nederlandse regering heeft zich op een belangrijk
moment van zijn Latijns-Amerikaanse politiek een goed beeld kunnen
vormen van de standpunten der grote mogendheden.
Op 9 februari 1824 verklaart de Spaanse regering de handel op de kolonien
vrij. De Nederlandse ambassadeur te Parijs ,Robert Fagel, zendt dit nieuws
naar Nederland, er aan toevoegend dat deze Spaanse stap een goede indruk
heeft gemaakt op de diplomaten van de continentale mogendheden in
France contre les revolutionaires d'Espagne'. (Colen brander, Gedenkstukken,
VIII, Deel I, p. 566-67.)
1) AR.A, B.Z., Inv. no 339, 4 maart 1823, no 578. B.Z. aan Londen, 4 maart
1823.
2) AR.A, B.Z., !nv. no 372, 27 januari 1824, no 3. Londen aan B.Z., 23 januari
1824. Falck is bij besluit van 21 november 1823 benoemd als pienipotentiarius
om gezamenlijk met Hendrik Fagei de onderhandelingen te hervatten met Engeland
over de Oost-Indische Zaken. De besprekingen worden op 13 maart 1824 afgerond
met de ondertekening van het Sumatra-tractaat. CA.R.A, S.S., Inv. no 5678,
21 november 1823, Z 10 geheirn). Reeds voor zijn vertrek naar Londen was Falck
op de hoogte van zijn benoeming tot ambassadeur, als opvolger van Hendrik
Fagel. Voor de officieIe benoerning op 30 maart 1824, is Falck actief ais 'tweede
ambassadeur' naast Fagel. CAR. Falck, Gedenkschriften, ed. Colen brander,
p. 203 en p. 404). Het benoemingsbesluit van De Quartel vindt men onder, A.R.A,
S.S., K.B. 26 januari 1824, Q geheirn. Voor meerdere gegevens verwijzen we naar
Hoofdstuk III.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 373, 9 februari 1824, no 9. Londen aan B.Z., 6 februari
1824.
4) AR.A., B.Z., Inv. no 376, 6 maart 1824, no 5. Londen aan B.Z., 2 maart 1824.
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Parijs. Ook Fagel acht deze stap beter dan de eigenzinnige keuze van
Engeland. Hij vindt het merkwaardig dat een land dat zich zo heeft verzet
tegen de erkenning van het ,gouvernement de fait dans la personne de
Bonaparte', thans de promotor is van de de facto erkenning der staten in
Latijns-Amerika. We beluisteren hier een soort conservatieve bezorgdheid
die we tot aan 1830 aantreffen bij Van Nagell, Van Maanen en Verstolk van
Soelen om de al te voortvarende politici als Falck, Appelius en in zekere
zin ook de koning binnen de grenzen te houden, die de Grote Alliantie voor
de Nederlandse zelfstandigheid wenselijk acht 1).
Wending in de Franse politiek
Na het rnislukken van een grote conferentie tracht Frankrijk alsnog door
het zenden van handelsagenten enige invloed te verkrijgen in Latijns-Amerika. Door een bericht van 3 juni 1824 in de Courier komt de koning op
de hoogte van het feit ,dat komrnissarissen welke vanwege Engeland en
Frankrijk naar Columbia gezonden zijn ... te Bogota en La Guyara aangekomen zijn' 2). Maar ook uit andere bron is de Nederlandse regering
bekend met een lichte wending in de Franse politiek. Baron van Heeckeren,
die Verstolk van Soelen is opgevolgd in St. Petersburg, schreef reeds op
15 januari 1824, dat de Russische regering zich krachtig verzet tegen de
Britse politiek om het door Spanje voorgestelde congres te negeren. Rusland is bovendien bevreesd voor een spoedige erkenning door Engeland van verschillende staten in Latijns-Amerika, waarbij de regering in
St. Petersburg het vermoeden heeft ,qu'alors la France ne differait longtemps
d'en faire autant' 3). Enige maanden later spreekt Baron van Heeckeren
van een ,divergence d'opinions entre les Cours de St. Petersbourg et des
Tuileries sur les conferences a tenir a Paris relativement aux affaires des
Colonies Espagnoles'. Rusland verdenkt de Fransen ervan het door Spanje
voorgestelde congres te traineren ,pour ne pas brusquer l'Angleterre' 4).
Britse toenadering tot Latijns-Amerika
De Britse regering wacht tot de laatste dag van 1824 met het besluit
Buenos Aires, Mexico en Columbia de facto te erkennen. We maakten reeds
melding van de handelsagenten die Engeland uitzond naar de nieuwe staten,
maar ook omgekeerd kozen deze landen Londen tot centrum van hun
1) AR.A, B.Z., Inv. no 375, 27 februari 1824, no 6. Parijs aan B.Z., 22 februari
1824. Zie voor de Spaanse verklaring ook C. K. Webster, p. 22.
2) A.R.A, B.Z., Inv. no 386, 12juni 1824, no. 11. De koning aan B.Z., 10 juni
1824.
8) AR.A, B.Z., Inv. no 386, 2 februari 1824, no 13. St. Petersburg aan B.Z.,
15 januari 1824.
4) AR.A., B.Z., Inv. no 383,14 mei 1824, no. 4. Parijs aan B.Z., 1 mei 1824. Met
name Villele tracht Frankrijk te bevrijden van de verantwoordelijkheid voor
Spanje, die verbonden was aan de interventie van 4 maart 1823. In dit verband
citeert Robertson een zin uit een brief van Villele aan Polignac, van 10 februari
1824: 'God geve dat de dode er niet in slaagt de levende te kwetsen'. (W. R.
Robertson, France, p. 294).
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Europese activiteiten. Zea verblijft namens Columbia reeds vanaf 1822 in
Londen, al is het moeilijk na te gaan welke status hij had. Zea had informele
contacten met Castlereagh maar heeft tevergeefs getracht in 1822 een
lening af te sluiten. Hij sterft in 1822. Zijn opvolger is Revenga, die echter
door Canning niet wordt ontvangen. Hurtado is de eerste die in 1824 als
officieus vertegenwoordiger van Columbia door de Britse regering wordt
erkend 1). Hij heeft frequent contact met Canning en de te Londen geaccrediteerde diplomaten, onder meer met Falck, aan wie hij verklaart, dat hij
streeft naar de erkenning van zijn land ,formellement et sans delai' 2). De
zaken van Mexico worden behartigd door generaal Michelena en E. de
Gorostiza; deze laatste zal in september 1824 een bezoek brengen aan de
Nederlanden om de regering te bewegen Mexico als onafhankelijke staat
te erkennen 3). De koers van Buenos Aires blijft nog steeds hoog genoteerd.
De Engelsen hebben er sinds 1805 belangrijke investeringen gedaan en de
Britse gemeenschap te Buenos Aires bekostigde sinds 1816 de kosten van
een informee1 consulaat van Staples 4). Na de onafhankelijkheidsverklaring
in 1816 blijft het nog weI onrustig, maar Dorrego weet in 1820 een stevig
gezag te vestigen 5). In 1823 wordt Woodbine Parish als consul naar Buenos
Aires gezonden, al wordt van de zijde van Buenos Aires pas na het sluiten
van het handelstractaat in 1825 een afgevaardigde benoemd voor GrootBrittannie 6).
Ook de verbinding en communicatie met Latijns-Amerika heeft de
aandacht gehad van de Britse vervoersdiensten. Op 24 september 1824
meldt W. May, dat ,het Post-Kantoor hede aan den Handel bekent gemaakt
heeft dat zij yder Eerste Woensdag in de maand, Brieven zullen aanneme,
en verzenden na Carthagena in Columbia, en na Vera Cruz en Alvarado
in Mexico per de JamaIca Packet, - en op den derde Woensdag in de
maand voor la Guyara in Columbia, om verzonden te worden door de
1) C. K. Webster, Deel I, p. 375-379.
2) A.R.A. , B.Z., Inv. no 390, 21 juli 1824, no 10. Londen aan B.Z., 20 juli 1824.

Reeds in 1823 heeft de Britse consul te Bogota, Hamilton een aantal 'Staatspapieren' vertaald onder de naam van Columbian State Papers. Het geheel bestaat uit
redevoeringen van de vice-president Santander en van de minister van Buitenlandse
Zaken, Pedro Gual. Het geschrift richt zich met een dank bare smeekbede tot de
Britse publieke opinie en de regering. Engeland wordt eer bewezen en dank gebracht, waarschijnlijk met de bedoeling om de staatkundige erkenning van Columbia door Groot-Brittannie te bespoedigen: ,In no country we have met with
friends so constant or so generous in the most balamitous and trying times of our
struggle'. De Columbian State Papers worden door W. May naar Nederland gezonden. De Columbiaanse afgevaardigde Revenga heeft W. May een zestal exemplaren overhandigd, daar ook de Nederlandse regering wordt geroemd vanwege
de loyale houding van gouverneur Cantzlaar. Voor het commentaar van de Nederlandse regering verwijzen we naar pp. 54-55. (A.R.A., B.Z., Inv. no 289,16 augustus
1823, no 3228. Londen aan B.Z., 12 augustus 1823).
3) Zie voor het bezoek van De Gorostiza, Hoofdstuk Ill, pp. 82-85.
4) H. S. Ferns, p. 90-91.
5) Ibid., p. 99.
6) Ibid., p. 113. Zie ook C. K. Webster, Deel I, p. 109.
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Leeward Island Packet, voor yder enkelde Breef -zal Drie Schellinge afgevraagd worden en anderen in evenredigheid' 1).
Canning, die zich beschouwt als pleitbezorger van de Britse handelsbelangen, wordt in deze strijd tegen de meer conservatieve groepering onder
leiding van Wellington gestimuieerd door een ,strong and determined
public opinion' 2). Falck signaleert de invloed van deze publieke opinie
meerdere malen. Op 11 juni 1824 schrijft hij dat ,la reconnaissance n'est
pas aussi prochaine que Ie public Ie croit et desire' 3). Enige dagen eerder
had hij het verslag overgezonden van een grote meeting van Britse kooplieden te Liverpool. Opnieuw is de regering in Londen bewerkt met een
petitie ,3. faire reconnaitre l'independance des nouveaux etats de l' Amerique'.
De Verenigde-Staten is door een systeem van verbodswetten als afzetmarkt
voor de Britse nijverheid verloren gegaan, terwijl de kansen in de nieuwe
staten van Latijns-Amerika dreigen te verminderen door de korting van
5 % die de Verenigde-Staten, na het sluiten van handelsverdragen in 1822,
genieten op de invoerrechten. Falck besluit dit verslag met een betekenisvol
zinnetje: ,l'importance commerciale s'accroit journellement' 4). Toch brengt
1824 nog de belangrijke beslissing in de Britse politiek. Op 31 december
1824 deelt Canning aan de Britse ambassadeur te Madrid, Bosanquet, mee,
dat Groot-Brittannie voornemens is om handelstractaten af te sluiten met
Buenos Aires, Mexico en Columbia, hetgeen Canning qualificeert als een
,diplomatick Recognition of the ,de facto' Governments of those three
countries' 5).
De politieke principes en practische regelingen van de Britse Latijns-Amerikaanse politiek zijn wat uitvoeriger besproken dan de standpunten der
andere mogendheden. Het archief van Buitenlandse Zaken bevat in deze
overvloedig materiaal; ook daar verloochent zich de Britse suprematie niet.
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 396, 28 september 1824, no 5. Londen aan B.Z., 24 september 1824.
2) C. K. Webster, p. 77. Een goed voorbeeld van de pressie die de Britse publieke
opinie uitoefende op de regering is het in 1824 verschenen boek van M. Beulloch,
eigenaar van het Mexicaans museum te Londen, dat een jaar later ook vertaald
wordt in het Nederlands : M. Beulloch, Mexiko in 1823 of beschrijving eener reis
door Nieuw-Spanje, twee deelen, Delft 1825. In een inleiding is Sir John Byerley
van mening, dat ,de erkenning der in de oude volksplantingen van Spanje gevestigde
gouvernementen een noodzakelijke en staatkundige maatregel is, die zo ze niet
spoedig plaatsvindt voor de Britse koophandel 'de nadeligste gevolgen zoude
hebben'. (p. 57-60 en p. 224). Het geschrift bevat verder een aantal redevoeringen
van Canning en Mackintosh in het parlement, en dan de tekst van het Polignacmemorandum van oktober 1823. Dit laatste stuk is op last van Canning in maart
1824 door de Britse consuls in Latijns-Amerika verspreid ter neutralisering van
de invloed van de Monroeleer. (C. K. Webster, p. 50).
3) A.R.A., B.Z., Inv. no. 386, 15 juni 1824, no. 3. Londen aan B.Z., 11 juni
1824.
4) A.R.A., B.Z., Inv. no 386, 14 juni 1824, no 18. Londen aan B.Z. 8 juni 1824.
5) C. K. Webster, DeellI, p. 429-431. Medio juni 1824 was William a Court als
Brits ambassadeur te Madrid opgevolgd door Bosanquet. A Court zelf was vertrokken naar Lissabon, evenzeer een belangrijke post, nu de Britse belangen
door de dreigende afscheiding van Brazilie van het moederland gevaar liepen.
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De wat grotere aandacht is ook verklaarbaar uit de invloed die met name
het Britse voorbeeld heeft gehad op de vorming van de Nederlandse politiek.
Bovendien biedt deze beschrijving een bescheiden mogelijkheid de Britse
en Nederlandse politiek met elkaar te vergelijken. Interessant is vooral
dat ook de Engelse politiek een vertragend element bevat. Aanvaardde
Engeland deze vertraging om dat zijn economische en maritieme macht
uiteindelijk toch de revenuen uit het Latijns-Amerikaanse avontuur zouden
doen afvloeien naar Londen? Behoefde Engeland daarom de continentale
mogendheden niet vroegtijdig te bruskeren? Of kon ook Canning uit de
onzekere situatie in de nieuwe gewesten te weinig steekhoudende argumenten
putten om de erkenning van deze staten aanvaardbaar te maken voor de
meer legalistische Wellington?
Het zijn een paar vragen, die ook bij de beoordeling van het Nederlandse
beleid aan de orde zullen komen. Het Nederlandse archiefmateriaal kan
ons op deze ,Britse vragen' geen antwoord geven. Het moet blijven bij de
vermelding dat Ferns en Webster het zoeken in een combinatie van deze
factoren. Het interessante is echter, dat de Nederlandse regering in de
Londense berichten een problematiek aantreft, die duidelijk verwante
trekken vertoont met de eigen vraagstukken, al is er een verschil in phase,
en was de Britse handel in staat zwaardere accenten te plaatsen in de strijd
der menigen, dan de koophandel in Nederland.
De si tuatie in 1825
Op enige passen afstand blijft Nederland Groot-Brittannie volgen.
Canning is zich daarvan bewust geweest, toen hij naast de grote mogendheden tevens de Zweedse ambassadeur en Falck persoonlijk op de hoogte
stelde van deze beslissende stap in het Britse beleid 1). De continentale
mogendheden waren ten zeerste verbolgen over de Britse toenadering tot
Latijns-Amerika, maar algemeen beschouwt men de ,bekering 'van GrootBrittannie als een vruchteloze zaak. De grootste aandacht besteden de
mogendheden van de Heilige Alliantie aan de staten van de tweede orde,
Zweden en Nederland, die de stap van Engeland dreigen na te volgen.
Speciaal de Nederlandse regering kan zich moeilijk onttrekken aan de
verwijten over gebrek aan goede trouw jegens de beginselen der Heilige
Alliantie, nu de Journal de Bruxelles op 3 januari 1825 een bericht overneemt uit de Constitutionel de Bogota van 7 oktober over de ontvangst
van een afgevaardigde van de Koning der Nederlanden. De Quartel heeft
volgens dit bericht gesproken over de verbondenheid van twee volken,
die het tyrannieke Spaanse bewind van zich hebben afgeworpen. De continentale mogendheden grepen dit bericht aan om te protesteren tegen dit
symptoom van ,Britse' politiek 2). ,Les propos de Ms. De Quartel a Bogota
1) A.R.A., B.Z., lov. no 406, 8 januari 1825, no 3. Londen aan B.Z., 4 januari

1825.
8) A. R. Falck, Gedenkschriften, ed. Colen brander, p. 302 en p. 601. De Oostenrijkse zaakgelastigde Mier becommentarieerde de uitzending van De Quartel als
een gevolg van de benoeming van Falck tot ambassadeur te Londen.
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ont mis tout Ie monde en defiance contre nous', schrijft Dedel uit Madrid 1).
Nederland fungeert als afieider voor de gevoe1ens van wrevel bij de continentale mogendheden over de stap van Groot-Brittannie. En met name
Rusland maakt zich emstig zorgen. De Russische keizer benadert de koning
om zich vooral niet los te maken van de alliantie der continentale mogendheden 2).
De Nederlandse regering reageert met een opvallende soberheid. De
uitlatingen van De Quartel zijn het gevolg van zijn onervarenheid in politieke
zaken. In feite is De Quartel door de gouverneur van Curar;:ao uitgezonden
om enkele kwesties van handelspolitieke aard te bespreken met de regering
van Columbia 3). De koning zet achter de schermen zijn werkzaamheden
rustig voort. Voor Nederland blijft gelden wat de zaakgelastigde te Stockholm, Schimmelpenninck van der Oye, ziet als het kenmerk van de Zweedse
politiek: ,Une tendance naturelle lui inspire vers l'Angleterre' 4).
De continentale mogendheden zijn eensgezind in hun gevoelens van afkeer
tegen Groot-Brittannie. In deze zin blijft het continentale front gesloten.
Bepaald minder eensgezind zijn deze mogendheden waar het gaat om de
behartiging van hun eigen Latijns-AllIerikaanse belangen. Naarmate deze
belangen belangrijker zijn, neemt de neiging af Spanje te blijven steunen in
zijn halsstarrige politiek. Pruisen is bepaald minder consequent in de aanvaarding van het IegitimiteitsbeginseI: ,Car la Prussie ... a par sa Compagnon d'Elberfeld beaucoup plus de rapports mercantiles avec les AllIeriques que la Russie et l' Autriche'. Al verklaart de Polignac aan Falck,
,qu'il n'y a pas la moindre difference entre les sentirnens des Quatre Cours',
dan slaat dit aIleen op de houding tegenover de dissidenten Zweden en
de Nederlanden 5).
Het eerste kwartaal van 1825 eindigt met weinig duidelijke beslissingen.
1) AR.A, B.Z., Inv. no 410,17 februari 1825, no 5. Madrid aan B.Z., 3 februari
1825.
2) AR.A, S.S., Inv. no 5683, 11 maart 1825, D 3 geheim. De confidentiele brief
van de Russische keizer is gericht aan de Prins van Oranje, die hij, ,quoique vous
soyez etranger it la politique', laat weten ,qu'on fait des efforts pour en trainer Ie
Roi a en faire de meme. C'est it lui it voir, s'il lui sera avantageux de se separer
totalement de l'Alliance du Continent et surtout pour une cause aussi injuste.'
Van Reede meent dat Nederland niet verplicht kan worden gesteld het Britse plan
openlijk af te keuren: er is geen enkele reden ,de varier en rien la conduite que Ie
Gouvemement des Pays-Bas s'est constamment imporee, savoir de bomer it l'instar
des autres Gouvememens Europeens, ses relations avec les Gouvememens de fait
qui existent dans l'Amerique meridionale it ce que ses interets commerciaux et les
besoins et les avantages de ses possessions Americaines et demandaient inevitablement de lui'. Ook Falck wordt te Londen door de Russische ambassadeur benaderd.
(AR.A, B.Z., Inv. no 414, 21 maart 1825, no 41). Men ziet hier hoe ook een klein
land een, door de grote mogendheden, geduchte politiek kan voeren.
3) Zie voor een uitvoeriger verslag van de intemationale reacties op het optreden
van De QuarteI, Hoofdstuk m.
4) AR.A, B.Z., Inv. no 412, 8 maart 1825, no 12. Stockholm aan B.Z., 22 februari 1825.
6) A.R.A, B.Z., Inv. no 414, 21 maart 1825, no 6. Londen aan B.Z., 15 maar!
1825.
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De mogendheden van de Heilige Alliantie geven de koning echter voldoende
speelruimte de Nederlandse politiek ten aanzien van Latijns-Amerika
nader te ontwikkelen. De uitvoering blijft een wat ,geheim 'karakter houden,
waardoor de afstand tot Groot-Brittannie formeel 2 a 3 jaar wordt, maar
feitelijk is dit verschil kleiner. De Britse politiek was inderdaad oppermachtig. De Britten hadden in de Napoleontische tijd een voorsprong verkregen,
die vergroot werd door de opkomende industriele nijverheid en de voortdurende suprematie van Engeland ter zee. De mogendheden van de Heilige
Alliantie moesten zich gewonnen geven, terwijl ook de Monroe-idealen van
de Verenigde Staten niet toereikend bleken de Britse hegemonie te doorbreken 1).
Wie rekening houdt met dit krachtenveld, raakt geboeid door de eigen
bijdrage van Nederland. De Nederlandse regering voert een zelfstandige
politiek, waarbij gestreefd wordt naar een optimale benutting van de mogelijkheden die beperkt worden door de internationale machtsverhoudingen
en door de situatie van handel en nijverheid in eigen land. We zullen deze
politiek nu meer van nabij in ogenschouw nemen.
2. Latijns-Amerika en de Nederlandse Handelspolitiek (1822-1825)
In de periode van 1822 tot 1825 heeft de koning een aantal belangrijke

initiatieven genomen om te komen tot een re-activering van handel en
nijverheid. Hij stelde zich voor om met name door de Nederlandsche
Randel-Maatschappij aan iedere Nederlander weer ,een ordentelijk bestaan'
te geven 2). Binnen dit kader wordt de Nederlandse handelspolitiek afgestemd op het openbreken van de beschermde continentale markten en op
het vinden van nieuwe markten voor de producten van de Nederlandse nijverheid. Tegen deze achtergrond zullen we thans de Nederlandse politiek
ten aanzien van de voormalige Spaans-Portugese kolonien in ogenschouw
nemen.
A. De Neutraliteitsverklaring van Nederland
In een uitvoerige nota van 22 april 1822 aan de koning heeft Falck zijn
visie gegeven op het conflict tussen Spanje en Columbia. De Nederlandse
handelsbelangen worden ernstig geschaad door de kaperijen in de Cura~aosche wateren. Ret niet toelaten van de Columbiaanse vlag in de Nederlandse havens kan bovendien worden uitgelegd als een vorm van partijdigheid, die Falck onverantwoord acht, nu er nog slechts sprake is van ,de
overblijfselen van het Spaansch Bestuur in Venezuela'. Vanaf 1816 heeft
1) s. F. Bemis, p. 69. Bemis geeft de volgende karakteristiek: ,That it was the
British navy that counted more than the republican ideals of President Monroe.
British predominance as a low-cost manufacturing nation and as a source of loans
to the new governments also proved irressistible'.
2) W. M. F. Mansvelt, p. 99. Mansvelt citeert uit het commentaar op de statuten dat de koning op 18 oktober 1824 heeft toegezonden aan de Nederlandsche
Handel-Maatschappij onder de titel: ,Overzigt van de Artikelen van Overeenkomst'.
ECON.-HIST. JAARBOEK XXIX
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Nederland Spanje gesteund: ,Wij hebben ailes gedaan wat bevonden worden
kan, niet van onzijdigen maar van geallieerden'. Deze steun aan Spanje
wordt iedere dag minder in overeenstemming met de feiten. Spanje zelf
heeft ,zedert 2 Jaarens, hetzij uit gebrek aan vaste wil, hetzij uit gebrek aan
vermogen, zelfs geen schijnbare poging aangewend' om de eigen onderdanen
tegemoet te komen. Terwille van Spanje heeft Nederland ,de gemeenschap'
met de Columbiaanse partij tot eigen nadeel vermeden. Dit heeft tot gevolg
gehad, dat St. Thomas profiteert van de vermindering der handelsbetrekkingen tussen Cura<;ao en de kust van Columbia. Falck is van mening dat
een voortgaan op deze weg ,eene geheel nutteloze opoffering (is) van ons
eigen welzijn'.
Hij bepleit een toenadering tot de Columbiaanse partij, die ,wij thans
nog dissidenten noemen', maar die spoedig als ,een onafhankelijke mogendheid zuilen worden erkend'. Falck acht het nodig het West-Indische station
te versterken met een tweetal schepen, en tevens te overwegen ,een vertrouwd
persoon van ooze kant naar Bolivar' af te vaardigen, zodat ,voiledige en
nauwkeurige berigten worden ingewonnen omtrent de voomemens dier
regering, omtrent de kracht en zamenstelling der jeugdige Republiek, en
omtrent de partij, die voor onze commercie in het aigemeen en voor onze kolonien in het bijzonder, van de zich vestigende orde van zaken kan worden getrokken'. Falck werkt dit voorstel niet verder uit, maar we kunnen er een
duidelijke aanwijzing in vinden van de ideeen, waaruit in 1824 de zending
van De Quartel geboren zal worden. Voor het moment acht de minister het
voldoende de Columbiaanse regering op de hoogte te steilen van het
Nederlandse voomemen de opstandige kolonie de status van belligerenten
te verlenen, met de verzekering, dat de ,schepen de vlag der nieuwe Republiek voerende voortaan op den zelfden voet in onze havens zuilen worden
toegelaten als die van andere natien met welke Nederland in vrede en goede
verstandhouding leeft' 1).
De strekking van Falck's voorstel is bepaald progressief. Het kan de
vergelijking met de Engelse maatregelen van eind april 1822, waarbij aan de
schepen van de opstandige gewesten de toegang werd verstrekt tot de
Britse havens, in aIle opzichten doorstaan. Maar het voorstel van Falck
stuit bij Van Nagell op ernstige bezwaren. Deze heeft van Robert Fagel
informaties ontvangen uit Parijs, dat Spanje aan de vooravond van Verona
bereid schijnt een vergelijk te treffen met zijn kolonien. Van Nageil erkent
dat Groot-Brittannie zijn havens heeft opengesteld, ,maar deze kon geen
kennis dragen van Spanje's voornemen tot een schikking te komen'. Hij
meent dan ook ,het opeozetten der Nederlandsche havens voor de Columbiaansche vlag, nog vooreerst als te voorbarig te mogen beschouwen' 2).
Dit ailes weerhoudt de koning er niet van, bij K.B. van 9 juli 1822 in
1) A.R.A, B.Z., Inv. no 258, 2 mei 1822, no 1693. P.O., N.N. en Kol. aan S.S.,
22 april 1822, no 300.
2) AR.A, S.S., Inv. no 1456, 9 juli 1822, no 24. B.Z. aan S.S., 30 mei 1822,
no. 214.
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grote lijnen het advies van Falck te prefereren boven het tot voorzichtigheid
manende commentaar van Baron van NageIl. Het West-Indische station
zal versterkt worden met de korvet de Eendragt, terwijl de Merkuur op
korte termijn als vierde vaartuig aan de vloot op Curaryao zal worden toegevoegd. De koning maakt een kleine restrictie op het voorstel van Falck
door de havens in Nederland nog niet open te stellen voor de Columbiaanse
schepen, maar deze faciliteiten aIleen te verlenen aan de haven van Curaryao.
Op deze wijze hoopt de koning de grote mogendheden de mogelijkheid te
ontnemen om zich te beklagen over de progressieve politiek van de staat,
waarover zij op het Weener Congres het voogdijschap hebben aanvaard.
Het Koninklijk Besluit bepaalt dan ook om ,aan onze gezagvoerders in de
West-Indien te kennen te geven, dat zij wederkerig de Columbiaanse schepen
binnen de havens zich · onder hun gezag bevindende, mogen toelaten en
vriendschappelijk behandelen' 1).
Op 18 oktober 1822 verstuurt Cantzlaar een schrijven aan de Columbiaanse regering, waarin hij mededelingen doet over de bescheiden erkenning
van Columbia door Curaryao. In het antwoord van 7 januari 1823 toont de
vice-president Santander zich zeer verheugd, waarbij hij meedeelt dat ,de
achtbare Luis Lopez Mendel benoemd is tot Onzen agent aan het hof van
Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden .. . zoodra onze onafhankelijkheid aldaar zal zijn erkend' 2). De Nederlandse regering gaat echter
voorlopig niet op deze avance in, zodat de achtenswaardige Luis Lopez
Mendel nimmer in de Nederlanden is gearriveerd.
Wapens en Kapers
Ter zelfder tijd wordt de Nederlandse regering belaagd door illegale
acties van de vertegenwoordigers der insurgenten in Europa. Van Maanen
openthetdebatmeteen opdracht aan de procureur-generaal ,Van der Fosse,
te Brussel om een onderzoek in te stellen naar wapenaankopen te Luik.
Het blijkt dan dat 'M.Zea, depute de la republique de Colombie', een order
heeft geplaatst voor 10.000 geweren bij de wapenhandelaar Renkins. De
betaling geschiedt door berniddeling van een Frans bankier vanuit Londen,
terwijl de wapens op korte terrnijn verscheept zullen worden naar Amerika.
De direkteur der politie te Antwerpen ,Kersjes, meldt op 3 augustus 1822,
dat het Nederlandse schip "Ellina", onder kapitein Berg, in opdracht van
de Britse wapenhandelaar ,Barrow, wapens aanvoert vanuit Londen, die
dan vanuit Antwerpen zuHen worden uitgeklaard naar de nieuwe wereld.
1) AR.A, S.S. Inv. no 1456, K.B. 9 juli 1822, no 24.
2) AR.A, B.Z., Inv. no 290, 13 september 1823, no 3584. Het antwoord van

de vice-president Santander wordt pas op 5 september 1823 toegezonden aan Van
NageH, tesamen met het advies dat Falck geeft op de in Engeland gepubliceerde
Columbian State Papers, en waarin de erkenning van Columbia door gouverneur
CantzIaar is opgenomen (zie pp. 40 en 55). Luis Lopez Mendel is mogelijk dezelfde
als Luis Lopez Mendez die reeds vanaf 1810, toen hij met Bolivar en Andres
Bello Londen bezocht, verbleef in het huis van Miranda, 27 Grafton Street,
dat sindsdien een centrum was van Columbiaanse activiteiten en sympatisanten.
(Alfred Hasbrouck, p. 44-45).
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Als bestemming wordt genoemd Buenos Aires, al geeft de schipper officieel
Rio de Janeiro op. Van Maanen zendt deze berichten naar de koning, die
inmiddels met Appelius een discussie heeft gevoerd over de uitvoer van
wapens naar Griekenland 1).
Appelius had van de koning de beslissing vemomen om in afwachting
van Hoogstdeszelfs beslissing in de daarbij verhandelde zaak ,geene verandering te doen plaats hebben in de gebruikelijke wijze van afgifte van
consenten, tot den uitvoer van wapenen'. Het betrof hier namelijk het
Griekse huis S. Paleologue dat wapens zond naar .Livomo en Marseille,
vanwaar ze dan verder werden verscheept naar Griekenland. In een schrijven
van 19 juli 1822 noemt Appelius een aantal van 4600 geweren, 1000 pistolen
en 1500 Nederlandse ponden kogels, die bij een eerste expeditie zijn uitgeklaard naar Livomo. Verder is er een geregelde wapenhandel met Texeira
de Mathos op St. Thomas. Appelius was geneigd beperkingen op te leggen
aan deze handel, totdat de koning de bovenvermelde beslissing neemt 2).
De koning verzoekt Appelius om samen met Van Maanen een gezamenlijk
advies op te stellen over de wapenhandel met opstandige gewesten in LatijnsAmerika en Griekenland.
Er doet zich een nieuwe ontwikkeling voor, wanneer de Noord-Amerikaanse gezant A. H. Everett op 14 augustus 1822 aan Van Nagell meedeelt,
dat het te Antwerpen liggende schip "New York" niet langer officieIe scheepspapieren heeft, maar toebehoort aan de Amerikaan Jones, die vermoedelijk
vaart in opdracht van de Columbiaanse regering. Van Maanen voegt daar
op 21 augustus 1822 aan toe dat de "New York" kennelijk van plan is
ammunitie over te nemen van de ,Vrouwe Ellina', terwijl er reeds matrozen
onderweg zijn vanuit Londen om het schip te bemannen. In1ichtingen van
Kersjes schijnen er op te wijzen dat het schip ter kaapvaart zal uitvaren.
Van Nagell en Van Maanen menen dat het bewapenen van een kaper in
1) AR.A., S.S. Inv. no. 5674, 5 augustus 1822, C 10 geheim. Le Clerq, procureur
te Luik aan Van Maanen, 261juli 1822. Van Maanen aan de Koning, 30juli 1822.
Van der Fosse aan Van Maanen, 6 augustus 1822. Kersjes aan Van Maanen,
3 augustus 1822.
2) AR.A, Justitie, Inv. no 490, 22 augustus 1822, Z2 geheirn. De Koning aan
Appelius, 22 juli 1822. Appelius aan de Koning, 19 juli 1822. J. H. Appelius (17671828) was een zoon van een Waalse dominee, die na zijn studie te Leiden in 1795
raadspensionaris werd van Zeeland. In 1798 was hij lid van de Nationale Vergadering en in 1803 werd hij aangesteld tot Raad van Financien. In 1809 werd hij minister van Financien en werd na de inIijving opgenomen in de ,Conseil d'Etat de la
Section des Finances'. Pas op 12 april 1814 keerde hij naar Nederland terug, waarna hij reeds op 16 mei 1814 benoemd werd tot comrnissaris-generaal van Financien te Brussel. In 1815 werd hij directeur-generaal van's Rijks indirecte belastingen. In 1820 minister van Staat, reeds toen belast met het Directoraat van de
Konvooien en Licenten; in 1824 volgde hij Eiout op als minister van Financien.
Hij overleed in 1828. Hij behoorde tot de groep ,Franse ambtenaren' die evenals
andere ,Leidse advocaten' door koning Willem I zijn gehandhaafd vanwege hun
bureaucratische ervaring in de napoleontische staatsinstellingen. In de aigemene
vergevingsgezinde vreugde om de nieuwe staat schaarde deze minzanIe man zich
achter de koning. (N.N.B.W., Deel VII, pp. 16-17).

NEDERLAND EN LATIJNS-AMERIKA

(1816-1826)

53

een Nederlandse haven voor de Columbiaanse regering strijdig is met
,onze vriendschappelijke betrekkingen tot Spanje'. Ze stellen voor beslag
te leggen op het schip 1).
Een nieuw feit komt op 8 augustus 1822 ter tafel, als Kersjes aan de
gouverneur van Antwerpen, Du Bus de Ghisignies, schrijft, dat het Nederlandse schip "Eugenic" onder kapitein Mazens met wapens en leer wi! vertrekken naar Buenos Aires. Op 12 augustus legt Du Bus dit voor aan Van
Maanen, er aan toevoegend dat de schipper als (gefingeerde) destinatie heeft
ingevuld Rio de Janeiro. Volgens Du Bus is ,een algemeene maatregel hier
zeer noodzakelijk' wil,het vaderland (niet) aan hevige onaangenaamheden
met bevriende mogendheden' worden blootgesteld. Op 16 augustus 1822
schrijft Du Bus dat de bevrachters ,de overtuiging hebben dat het Gouvernement zich nergens daartegen verzet, wanneer slechts de schijn vermeden
wierd, in de verklaringen alzoo een andere haven opgaven'. Van Maanen
vraagt daarop direct advies aan de koning, waarop de koning echter niet
ingaat. Hij verzoekt Van Maanen met Appelius tot overeenstemming te
komen, terwijl hij nu ook Falck en Van Nagell in het spel van consideratien
en advies betrekt 2).
Een vierde illegale daad komt op 18 september 1822 aan het licht, als Van
Maanen de brief doorstuurt van Van der Fosse, waarin deze melding maakt
van de binnenkomst van de Engelse kolonel Dolbell ,pour enroler des
hommes pour Ie service des Etats insurgees de l'Amerique meridionale'.
Dolbell schijnt reeds een vijftigtal soldaten te hebben geworven en in dienst
te staan van het Brits-Amerikaanse huis Barrow en Jones dat ook relaties
had tot de "New-York". Barrow heeft bovendien met Metcalf een handeIshuis in Antwerpen en hun veelsoortige relaties tot de partij der independenten zijn algemeen bekend 3). Op 19 september 1822 legt Van der Fosse
een verhoor over met de huzaar Doguier die door Dolbell benaderd is om
hem te vergezellen naar Latijns-Amerika: ,m'offrant de l'argent pour
engager des camarades a prendre Ie meme part'. Van Maanen spreekt over
,de misdaad van ronselarij' die reeds werkelijk aan de gang is 4).
Op 28 september 1822 benadert Van Maanen opnieuw de koning met
een mededeling van de procureur-crimineel van Zeeland, Ackermann, dat
de "New-York" thans voor Vlissingen ligt met langszij het Britse schip
Albion en het kofschip de "Vrouwe Ellina". Het vermoeden bestaat dat de
langszij liggende schepen wapens en manschappen zullen overzetten op de
1) AR.A, S.S., Inv. no 5674, 2 september 1822, Lii geheim. Everett aan Van
Maanen, 14 augustus 1822. Van Nagell en Van Maanen aan de Koning, 21 augustus 1822.
2) AR.A, S.S., Inv. no 5674, 1 september 1822, J 11 geheim. Kersjes aan Du
Bus, 8 augustus 1822. Du Bus aan Van Maanen, 12 augustus 1822. Idem, 16 augustus 1822. Van Maanen aan de Koning, 20 augustus 1822. De Koning aan Falck
en Van Nagell, 21 augustus 1822.
3) AR.A, S.S., Inv. no 5674, 21 september 1822, E 12 geheim. Van der Fosse
aan Van Maanen, 18 september 1822.
4) AR.A., S.S., Inv. no 5674, 22 september 1822, F 12 geheim. Van der Fosse
aan Van Maanen, 19 september 1822.
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"New York". Nog op dezelfde dag stuurt Van Maanen met spoed een missive naar de koning van de gouverneur van Zeeland Van Doorn, die meedeelt
dat de schepen weer zijn uitgevaren naar Antwerpen. Van Maanen stelt de
koning voor beslag te leggen op de "New York", temeer daar een verband
met de wervingsacties van Dolbell niet meer kan worden uitgesloten. De
koning voorziet dit manende geschrift van Van Maanen met een bekende
potlood-krabbel, die voor zover te ontcijferen hier voIgt: ,Voorlopig in
advies in afwagting van nadere berigten. Wanneer de New York aIleen uitzeild en het vertrekken van de Albion en Vrouwe Maria vertraagd worde
kan het best worden voorkomen . . .'. In ieder geval geen beslagname 1).
Van Maanen deelt de koning op 9 october mee dat Alfred Barrow is
gearresteerd en dat tegen Dolbell en anderen ,eene regterlijke instructie,
ter zake van misdaad van ronselarij te Antwerpen voomoemd, is gerequireerd en aangevangen' 2).
Alvorens nu het oordeel te beluisteren dat de diverse ministers hebben
gegeven, willen we de reeks feiten afronden met een protest van de Spaanse
gezant De Navia, die op 2 november 1822 Van Nagell op de hoogte stelt
van de binnenkomst van drie Britse schepen, die toebehoren aan Barclay
en Hering te Londen. De schepen zijn aangekocht om de blokkade van
Puerto Cabello te effectueren. Ze zijn naar Antwerpen gekomen om hier
bewapend te worden, nu daarvoor in Londen sedert de Enlistment Act
weinig kans voor is. Van Nagell geeft op 6 november 1822 een advies waarin
hij afwijzend beschikt om de ,uitrusting van de bedoelde kapers op den
Nederlandschen bodem toetestaan', ,temeer omdat Nederland geene de
minste staatkundige betrekkingen met Columbia onderhoudt'. De koning
gaat accoord en laat Van Maanen informeren of de schepen er werkelijk
aankomen. Op 3 december 1822 kan de procureur-crimineel in Zeeland nog
niets melden, wat wijst op een drietal aspirant-kapers. De schepen zijn
vermoedelijk uitgeweken naar ,eene Zweedsche haven', na Nederland de
belangrijkste continentale dissident. WeI deelt Ackermans mee dat de ,uitvoer van geweren naar New Orleans niet gering' is. Op 17 januari 1823
rondt Van Maanen deze speurtocht af met de mededeling, dat de Columbiaanse agenten kennelijk Hamburg als punt van actie hebben gekozen.
Er zijn nog een aantal wapenzendingen voor New Orleans, weshalve Van
Maanen nog eens de vrijheid neemt te verklaren ,dat het mij wenschelijk
zoude voorkomen, indien door geschikte maatreglen verzendingen van
wapenen waarvan dikwerf het doel zeer misdadig is, kan worden beperkt
of belet' 3).
1) AR.A, S.S., Inv. no. 5674, 29 september 1822, Q geheim. Ackerman aan
Van Maanen, 28 september 1822. Van Doorn aan Van Maanen, 27 september 1822.
Van Maanen aan de Koning, 28 september 1822.
2) AR.A, S.S., Inv. no 5675, 11 oktober 1822, J 13 geheim. Van Maanen aan
de Koning, 9 oktober 1822.
3) AR.A., S.S., Inv. no 5676, 28 januari 1823, M 1 geheim. De Navia aan Van
Nagell, 2 november 1822. Van Nagell aan de Koning, 6 november 1822. Van
Maanen aan de Koning, 3 december 1822. Idem, 17 januari 1823.
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Dat zijn de feiten: uitvoer van wapens naar Spaans-Amerika, uitvoer
naar Spaans-Amerika met een gefingeerde destinatie, ronselarij en het
uitrusten van kaperschepen. Wat het eerste feit betreft, de koning had door
zijn minimale besluit van 11 februari 1817 reeds duidelijk stelling genomen.
En ook inzake de ronselarij zijn er weinig moeilijkheden. AIle ministers zien
deze activiteit uiteraard als een misdaad die onder de hoede van Justitie
behandeld dient te worden. De standpunten zijn echter meer verdeeld waar
het de kwesties van het bewapenen van kapers betreft en zeker in de zaak
van de wapenuitvoer naar Spaansch-Amerika met een gefingeerde destinatie.
Het bewapenen van de "New-York" kon geen genade vinden in de ogen
van de Nederlandse regering, maar de koning heeft het in beslagnemen,
zoals door Van Nagell en Van Maanen was voorgesteld, niet opgevolgd.
Falck gaf op 26 augustus 1822 een aardig commentaar. Hij schrijft de
koning dat hij Jones kent, en dat deze hem op zijn spreekuur heeft bezocht.
Jones heeft veel relaties in de nieuwe wereld en heeft van de Britse marine
de schepen "Mosquito" en "Safier" gekocht, die herdoopt zijn in "New
York" en "New Orleans". Ze zijn naar Antwerpen gevaren om de goederen
in te laden die Zea had ingekocht te Luik, i.e. wapens. Verder wilde Jones
het schip bewapenen om zich in de Golf van Mexico te verdedigen tegen
Spaanse kapers. Zeer fraai merkt Falck op: ,Ilc erken, Sire, dat de ministers
welke aIleen op de handhaving der formen en van al de voorschriften tot de
goede policie en orde betrekkelijk te letten hebben, andere indrukken van
het gebeurde moesten bekomen dan hij wien de zorg toebetrouwd is voor
de belangen der Nationale Nijverheid'. De independenten hebben een
voorkeur voor Nederland en nu de afscheiding ,onvermijdelijk is', is het
niet verstandig door harde maatregelen de poort te sluiten. Falck stelt voor
de ,New York' te laten uitvaren mits het een neutrale haven kiest, en de
equipage gereduceerd wordt tot 35 man en het geschut beperkt blijft tot
zes stukken grof geschut. Een cautie van 20.000 gulden maakt dan een eind
aan alle onzekerheid. Van Maanen en Van Nagell verenigen zich met dit voorstel, ,daarlatende het een en ander, dat bij de praemissen dier voordragt
wordt aangevoerd'. Conform dit advies vaardigt de koning op 2 september
1822 Falck's advies uit als besluit 1).
En nu dan de gefingeerde destinatie. Nadat de koning aan Appelius en
Van Maanen het verzoek heeft gedaan voor een gemeenschappelijk advies,
is Appelius begonnen naar overeenstemming te zoeken met zijn ambtgenoot van Justitie. Op 10 augustus 1822 schrijft Appelius dat het zenden
van wapens naar Rio de Janeiro ,lijnregt inloopende tegens de intentien van
Zijne Majesteit' toch in overeenstemrning is met het besluit van 11 februari
1817. Appelius erkent dat de draagwijdte van dit besluit niet erg groot is,
daar de maatregel ,geene penaliteit bevat' voor hen die door de mazen van
het net glippen. Volgens Appelius gaat het de koning niet om het scheppen
van een waterdichte regeling: die zou alleen mogelijk zijn wanneer men zou
1) A.R.A., S.S., Inv.no 5674,2 september 1822, Lii geheim. Falck aan de Koning,
26 augustus 1822.
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terugvallen op het oorlogsrecht, waarin een driedubbele cautie normaal is.
Appelius voelt daar niet voor: ,daar evenwel de uitvoer van wapenen steeds
een tak van onzen handel heeft uitgemaakt, en die uitvoer voor ons van
zeer veel belang blijft, ook voor den bloei van onze belangrijke geweerfabrijken zoo zoude eene dergelijke maatregel, als zeer belemmerend voor
de commercie en nadelig aan den bloei der fabrijken' zijn 1). En op 22 juli
1822 had de koning reeds aan Appelius meegedeeld', ,om in afwachting
van Hoogstdeszelfs beslissing . . . geene verandering te doen plaats hebben ... 2).
En daar is het Van Maanen weI om begonnen. Steeds stuurt hij ,dringende
zaken' naar Appelius en de koning om een beslissing af te dwingen. Op 22
augustus 1822 schrijft hij aan Appelius, dat ,onze vriendschappelijke betrekkingen met sommige mogendheden niet behoren te worden opgeofferd
aan het belang van weinige handelaren', waarna hij verder gaat met de
affaire van de ,New York', om zo aan de hand van een ,kaperschip' een
algemene concessie op het stuk van wapenuitvoer te forceren 3). In een
schrijven van 10 september 1822, - nadat de koning reeds bij besluit van
2 september 1822 een tussenweg had geformuleerd in de zaak van de
,New York', - repliceert Appelius, dat openlijke zendingen ,alleronstaatkundigst zijn'. Hij doet weI een poging Van Maanen's bekommernis om de
internationale verhoudingen te begrijpen, maar meent met een beroep op
het gesprek tussen hernzelf en koning over de Griekse ladingen naar Livorno,
dat het niet verstandig is het belang van de wapenindustrie op te offeren
,aan een te vergedreven vrees voor Spanje'. Zolang wij niet ,directelijk en
gepremediteerd' uitvoer van wapens aan de opstandelingen hebben toegestaan, is er voor Spanje weinig reden om de Nederlanden aan te klagen.
En wat de moeilijkheden rond de ,New York' betreft, deze vallen sinds het
besluit van 12 februari 1822 onder Marine. De koning heeft in dat besluit
een richtlijn gegeven voor het bewapenen van koopvaardijschepen in
Nederlandse havens 4).
Inmiddels hebben Falck en Van Nagell al hun advies uitgebracht over de
,Eugenic' die al te duidelijk de destinatie heeft prijsgegeven. De koning had
deze zaak al uit het advies Appelius-Van Maanen verwijderd en ter beoordeling gelegd van Falck en Van Nagell: de beide bewindslieden komen tot
de eonclusie, dat de kapitein een cautie ter grootte van de dubbele waarde
moet storten, maar ze weigeren in te gaan op ,een algemeene maatregel'.
Interessant is de motivering die de tweede ondergetekende (i.e. Falck)
meent te moeten invoegen: volgens Falck heeft het Moederland al ,sedert
zeven of acht jaren, geen zweem van Gezag meer' in Buenos Aires. Ret
maakt dus weI enig versehil of men wapens vervoert naar Peru, Venezuela
1) A.R.A., S.S., Inv. no 5675, 24 october 1822, Q 13 geheim. Appelius aan Van
Maanen, 10 augustus 1822.
2) A.R.A., Justitie, Inv. no 490, 22 augustus 1822, Z 2 geheim. De Koning aan
Appelius, 22 juli 1822.
3) Ibid., Van Maanen aan Appelius, 22 augustus 1822.
4) Zie noot 1. Appelius aan Van Maanen, 10 september 1822.
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en Mexico, al is ook daar ,de Spaansche magt . . . wankelende' of naar
Buenos Aires, dat reeds de indruk vestigt ,van finaal tot onafhankelijkheid
te zijn gekomen'l). Ook hier haalt Van Maanen bakzeil. Het heeft niet
mogen baten dat het justitiele corps zoals de Antwerpse politie-functionaris
Kersjes verklaart, ,l'intention de S.M. relativement aux Colonies espagnols
insurgees a ete religieusement observee' 2).
Pas op 2 october 1822 komt het gemeenschappelijk rapport van Appelius
en Van Maanen bij de koning binnen: de beide bewindslieden zijn echter
ook dan niet verder gekomen dan het inzenden van een ,tweetalig' advies.
Daarop zendt de koning het door naar Van Nagell, die het regeringsstandpunt moetformuleren. Van Nagell dee It mee, uiteraard wat contre-coeur,"ik vermeene te mogen besluiten dat Hoogstdeszelfs bedoeling niet is dezen
handel aan grootere of meerdere maatregelen onderhevig te maken, dan
noodig zijn kunnen'. Van Nagell deelt mee dat er geen vertogen zijn binnengekomen van Spanje, en last dan een opmerking van Falck in - letterlijk
naar de tekst van zijn considerans in de nota van 26 augustus 1822. Falck's
standpunt wordt door Van Nagell geformuleerd als 's konings standpunt.
Men dient dit weI even te weten om niet tot de conclusie te komen dat
Van Nagell plots progressiefis geworden. Dezelfde Van Nagell zal namelijk
een jaar later nog schrijven dat hij geen weet heeft van de situatie te Buenos
Aires en Columbia, terwijl hij nu schrijft, dat ,Buenos Aires juist dat gedeelte van Zuid-Amerika is, waar het moederland sedert 7 of 8 jaren geen
zweem .. .' (Zie nota 26 augustus 1822) 3).
Met een enkele opmerking voert de koning dit proces ten einde: ,kopielijk
aan Justitie en Ontvangst onder kennisgeving dat Z.M. zich hiermede heeft
vereenigd, gewone kennisgeving aan Buitenlandse Zaken'. Met een paar
verbindende krabbels, die nog al eens gesierd worden met de qualificatie
,hanepoten' heeft de koning deze zaak afgewikkeld. Als een ambtenaar die
vlucht in de dossiers? Misschien is de qualificatie bestuurder-manager meer
adaequaat 4).
Tot slot de afwikkeling van het protest van De Navia. Nu de feiten niet
bewezen zijn, meent Falck dat er geen reden is, dat Nederland zich voor de
Heilige Alliantie neerbuigt. Hij wil slechts een kanttekening plaatsen bij de
notitie van Van Maanen: ,indien door geschikte maatregelen verzendingen
van wapenen, waarvan dikwerf het doel zeer misdadig is, kan worden
1) A.R.A., S.S., Inv. no 5674, 1 september 1822, J 11 geheim. Van Nagell en
Falck aan de Koning, 26 augustus 1822.
2) A.R.A., S.S., Inv. no 5675, 24 october 1822, 0 13 geheim. Kersjes aan Van
Maanen, 19 juli 1822. Kersjes legt hierbij een lijst over van aIle wapenuitvoer te
Antwerpen over het eerste halfjaar van 1822. De wapens zijn uitgeklaard naar ,La
France, l'Amerique Septentrionale, Ie Portugal et Ie Bresil". Bij de wapenhandelaars, wier visie ,diametralement opposee aux vues du Gouvemement' schijnt te
zijn, wordt ook de naam van Cenie genoemd.
3) Ibid., Van Nagell aan de Koning, 19 oktober 1822.
4) Ibid, 24 october 1822.
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beperkt .. .' 1). Wat ZOU er van onze wapenfabrieken overblijven, wanneer
de uitvoer van wapens beperkt zou blijven tot ,tijden van algemeene rust
en vrede .. . Het is juist bij het ontstaan van onlusten in andere oorden der
wereld dat er eenige ruimte in de bestellingen en dus voordeel voor de
leveranciers ontstaat'. In Frankrijk verheft zich geen stem tegen de wapenuitvoer naar Griekenland. Mocht Spanje met vertogen komen, dan is er
tijd genoeg ,naar gelang van de houding en gedrag van andere onzijdige
staten, deze of in te willigen, of beleefdelijk aftewijzen'. Falck loodst
met deze opmerking ook dit verzoek van Spanje in het dossier van de
,beminnelijke neutraliteit' 2).
Daarmee heeft Nederland duidelijk gekozen voor een officieel nietgeformuleerde neutraliteit. En wat de relatie tussen Van Maanen en de
koning betreft, de eerste laat zich kennen als de justicier die streeft naar een
kraakheldere rechtsstaat, waarbij het argument van het bruskeren der
Heilige Alliantie dienst doet als een rationalisatie. De koning blijft vrij, steeds het materiaal dat Justitie bovenbrengt, voorleggend aan andere
bewindslieden om het te beoordelen op de waarden, die vorm hadden
aangenomen in zijn politiek systhema. Van Maanen was een idealist in de
zin die Kierkegaard eens aangaf: iemand die maar een doel kent, i.c. de
properheid der rechtsstaat - en die zich niet wi! ,bevuilen'. Maar hij
was de mindere van hen die zagen, dat politiek beleid nog niet hoeft te
vervallen tot compromissen, zodra men zich engageert in de voor
Nederland geldende verhoudingen 3).
We willen nu het vervolg van de Latijns-Amerikaanse politiek nader in
ogenschouw nemen door eerst de handelspolitiek van de Nederlandse
regering te bespreken in relatie tot het welvaartsplan anna 1824.
B. De Nederlandse Handelspolitiek en het Verval van de Handel

(1822-1824)
De belangen van de Nederlandse handel hebben een belangrijke rol
gespeeld in de houding van de regering tegenover de revolutionaire gewesten
in Latijns-Amerika. Nederland deelt het optimisme van de andere Europese
landen. Latijns-Amerika lijkt voor de handel een winstgevend gewest.
Vanaf 1820 heeft de Nederlandse regering pogingen in het werk gesteld de
handel in deze de helpende hand te bieden. De speciale opdracht die Falck
heeft gegeven aan Wappers Melis om bij zijn bezoek aan Rio de Janeiro
vooral te letten op uitbreidingsmogelijkheden voor de handel, kan men
beschouwen als een eerste poging om nieuwe afzetgebieden te vinden voor
1) A.R.A., S.S., Inv. no 5676, 28 januari 1823, M 1 geheim. Van Maanen aan de
Koning, 17 januari 1823.
2) Ibid., Falck aan de Koning, 25 januari 1823.
3) Sociologisch kan men in Van Maanen een representant zien van de bureaucratische bourgeoisie, die de koning bij de ordening van de centrale staat grote
diensten heeft bewezen, maar die mogelijk na 1830 het initiatief van's konings inspirerende politiek hebben geofferd aan de degelijke gang van het verkleinde en
commercieIe Holland.
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de producten van de Nederlandse nijverheid. In hetzelfde jaar (1820) komt
Falck ook in contact met een failliete scheepsreder uit Brugge ,DelescIuze,
en met de Antwerpse kolonel ,Rottiers, die in het Russische leger heeft
gediend en onder meer gestationeerd is geweest aan de Zwarte Zee. Falck
stelt de koning voor de beide heren een subsidie te geven van 7000,- gulden
om een eerste-reis mogelijk te maken naar de Zwarte Zee. Tijdens dit bezoek
kunnen DelescIuze en Rottiers de mogelijkheid onderzoeken van een handelsetablissement voor de handel op Zuid-Rusland en Azie. De reactie van Van
Nagell is weinig bemoedigend, zodat de koning dit verzoek niet ontvankelijk
verklaart 1). Falck blijft echter zoeken naar nieuwe mogelijkheden. In
1820 heeft hij te Gent nog een Nijverheidstentoonstelling ingericht.
Tariefwetgeving
De kansen voor de nijverheid worden beslissend groter door de beginselenwet van 1821 en de tariefwet van 1822. In de tarieven van 1816 en 1819
was gepoogd de vrijhandelswensen van het Noorden te verzoenen met het
verlangen van de Zuidelijke provincies op bescherming van de nijverheid.
De accijnzen op koffie en suiker hadden echter in het Noorden kwaad
bloed gezet. De tienjaarlijkse begroting wordt eind 1819 verworpen, zodat
de koning zijn toevlucht moet nemen tot een gemengde commissie uit
Noord en Zuid onder voorzitterschap van Roell 2). Bij Koninklijk Besluit
van 23 januari 1820 krijgt de commissie de taak het vertrouwen te herstellen
tussen regering en onderdanen en voorstellen te doen voor de behartiging
van de belangen van het agrarisch-commercieele Noorden en het meer
industriele Zuiden 3). Vit deze commissierapporten en uit de adviezen van
Gogel en van zijn ministers, destilleerde de koning de beginselenwet
1) N. W. Posthumus, Twee rapporten van A. R. Falck over een poging in 1820/21
gedaan tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen met de aan de Zwarte Zee
gelegen havens. Economisch-Historisch Jaarboek, Deel I, 1915, p. 241 -250. Zie
ook A. R. Falck, Gedenkschriften, ed. Colen brander, p. 256.
2) Roell was in 1817 ontslagen als minister van Binnenlandse Zaken. Volgens
Colen brander omdat hij zich tegenover buitenlandse diplomaten kritisch had
uitgelaten over het samengaan van Noord en Zuid in een staatsrechtelijk verband
en daarbij had gepleit voor een duale monarchie. (H. T. Colen brander, Willem I,
Deel II, p. 21). Gerretson vermeldt dat Roell, twee jaar later dan Colen brander
aanneemt, in 1819 benoemd is tot lid van de Kabinetsraad. Roell is dus niet opgeofferd. Volgens Gerretson is Roell mede om gezondheidsredenen afgetreden. De
verwerping van zijn voorstel om een verbod in te stellen op de uitvoer van aardappelen (1817) heeft mogelijk zijn heengaan bespoedigd. In ieder geval heeft de
koning hem de portefeuille van Financien in 1828 na de dood van Appelius aangeboden, en in 1830 na het ontslag van Van Maanen de portefeuille van Justitie.
Beide malen weigert Roell, maar desondanks aanhoort de koning ook in de benauwde septemberdagen ,met de meeste oplettendheid de redenen (die hem in
ieder geval al sinds 1828 bekend waren, de J.) welke ik tegens de aanvaarding van
de gedagte betrekking uitbragt'. (Gerretson, Gesprekken, p. 136,188 en 190). Deze
wijze van luisteren komt in al de gesprekken van Roell met de koning naar voren.
Ze zijn symptomatisch voor de koning als manager, als bestuurder, als koning, in
volgorde van een adaequate omschrijving van's konings bezig zijn.
3) H. R. C. Wright, Free Trade, p. 112.
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van 1821 en de tariefwet van 1822. In dit verband zijn we vooral geinteresseerd in Art. 12 van de beginselenwet:
,Uit de opbrengst der in- en uitgaande rechten wordt jaarlijks een bedrag
van f 1.300.000 in een Fonds der Nijverheid gestort, bestemd tot aanmoediging van fabrieken, trafieken, rederijen, visscherij en landbouw'. In
de nogalliberale tariefwet van 1822 wordt deze regeling overgenomen om
de nadelige gevolgen van dit tarief op de ontwikkeling van de nijverheid
zoveel mogelijk te compenseren 1). Tevens biedt deze wet de mogelijkheid
om op basis van dit liberale tarief handelsbesprekingen te openen met
Frankrijk, Pruisen, Engeland en Rusland om verzachting te krijgen voor
hoge rechten die deze landen heffen op de Nederlandse producten en de
mogelijke afschaffing te bepleiten van de verbodsbepalingen. Mochten
deze landen niet ingaan op het liberale Nederlandse aanbod, dan dreigde de
Nederlandse regering met retorsieve maatregelen. De tariefwet biedt de
Nederlandse regering de mogelijkheid ,om in bijzondere gevallen en wanneer
zulks ter bevordering van handel en fabrieken vereischt wordt, den invoer
van voortbrengselen van nijverheid te bezwaren of te verbieden, welke uit
die landen afkomstig zijn, alwaar men de producten der Nederlandsche
nijvelheid bovenmatig belast of verboden heeft' 2).
De onderhandelingen over handelstractaten met Engeland, Pruisen,
Frankrijk en Rusland hebben hoegenaamd geen resultaat opgeleverd. Ten
aanzien van Frankrijk was de regering zelfs genoodzaakt om op 20 augustus
1823 een verbod uit te vaardigen op de invoer over land van Franse wijnen,
glaswerk en laken; maar desondanks ontdekken we in deze tariefwetgeving
als overheersend motief het zoeken naar afzetmarkten voor de in Nederland
opgeslagen buitenlandse goederen en voor de producten van de Nederlandse
nijverheid. Al blijft het de vraag of, gezien de nog zwakke positie van de
Nederlandse nijverheid, het paard niet achter de wagen werd gespannen 3).
Andere maatregelen ter stimulering van de economische welvaart zijn de
oprichting van de ,AIgemeene Maatschappij ter bevordering van de Volksvlijt' (1822), die door het verstrekken van credieten fungeert als industriebank
voor de Belgische Nijverheid, het Amortisatie-Syndicaat (1822), waardoor
de koning de financieIe middelen krijgt voor buitengewone uitgaven, zoals
voor de aanleg van wegen en kanalen, en de premiering van de Nederlandse
scheepsbouw. Ook deze laatste maatregel is een gevolg van de tariefwet.
De goederen die door Nederlandse schepen werden aangevoerd, worden
1) H. T. Colenbrander, Willem I, Deel II, p. 130. Falck heeft ons een typisch
,noordelijk' commentaar nagelaten in zijn Gedenkschriften: ,De handel kon niet
anders dan gebaat worden door het verlagen van het tarief, en wat hierdoor aan
zoogenaamde bescherming voor het fabriekswezen verloren ging, dacht men te
vergoeden door de uitdeeling van premien, waartoe niet minder dan dertien tonnen
gouds zouden worden afgezonderd'. (A. R. Falck, Gedenkschriften, p. 253).
3) N. W. Posthumus, Documenten betreffende de Buitenlandsche handelspolitiek
van Nederland in de 1ge eeuw, Deel I, 's-Gravenhage 1919, p. 77.
3) R. Demoulin, Guillaume 1er, geeft een uitvoerig verslag van deze besprekingen,
p. 125-140.
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minder belast door een reductie op de betaalde rechten. Bovendien zijn in
1823 gelden in de vorm van premies ten goede gekomen aan de Nederlandse scheepsbouw 1).
Verval der handel
Toch biedt de situatie van de handel weinig reden tot tevredenheid. In
1819 klaagt de Amsterdamse Kamer van Koophandel dat de linnenhandel
naar Amerika, die steunde op het appretage- en sorteringsbedrijf van ruwe,
vooral Duitse linnens, is opgeofferd aan de beschermde inheemse industrie,
die slechts een soort van lijnwaad produceert 2). Met name de Duitse handelslieden kiezen voor een rechtstreekse vaart op Latijns-Amerika. Ze beheersen
zelfs de linnenmarkt op Cura<;ao. Algemeen klaagt men over de verplaatsing
van de Amsterdamse handel naar Bremen, Hamburg en de havens van
Groot-Brittannie, Londen en Liverpool 3).
Deze teruggang van de handel geeft vooral in Amsterdam stof tot uitvoerige gedachtenwisselingen, zowel binnen de Amsterdamse Kamer als
ook in een grote serie pamfietten 4). Het is interessant om, v66r de koning
zijn antwoord formuieert in de oprichtingsakte van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, een aantal opmerkingen te noteren van Nederlandse
bewindslieden aan de hand van de besprekingen van een voorstel van
Falck. In 1823 heeft Falck gepoogd de koning te winnen voor zijn plan
om in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen stapelmarkten te creeren van
Noordse producten ten behoeve van de Amerikaanse handel. Falck was
benaderd door de Antwerpse assuradeur ,Deiehaye, en de Venlose koopman
,Lenssens, die aanvankelijk goede zaken had gemaakt met leveranties aan
het occupatie-Ieger in Frankrijk', maar daama bepaald niet gelukkig was
geweest met handelsondememingen op de Oostzee en Rusland. In een
nota van 4 juni 1823 aan de koning heeft Falck zijn voorstel nader uitgewerkt 5).
Stapeimarkt van Noordse producten
We zuIlen thans ietwat uitvoerig aandacht besteden aan dit project van
de Noordse stapelmarkt. De vaak onderling afwijkende adviezen en zienswijzen van ministers en deskundigen geven een indruk van de gedachtenwisselingen die tussen de koning en zijn adviseurs hebben plaatsgevonden.
1)

R. Demoulin, Guillaume Ier, p. 123.

2) J. C. Westermann, Gedenkboek, DeelI, p. 158.
3) Ibid., p. 166.
4) Ibid., p. 169.
5) A.R.A., S.S., Inv. no 1790, 21 oktober 1823, B 5.

P.O., N.N. en Kol., aan S.S.,
4 juni 1823, no 395. Falck ontving op zijn spreekuur vele kooplieden en ook personen uit wetenschappelijke en letterkundige kringen, die hem een gunst vroegen
of zijn bemiddeling inriepen voor een verzoek aan de koning. Deze wijze van
werken, vaak met individuele kooplieden en verkenners, ten beho~ve van handel
en nijverheid, onderkennen we ook in de missies van Wappers Melis en later van
De Quartel, en tevens in zijn plannen voor de vestiging van een handelsetablissement aan de Zwarte Zee.
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De gesprekken over het ,Noordse' plan worden gecompleteerd met een
enquete onder de Amsterdamse kooplieden over het verval van de handel.
Op deze wijze kreeg de koning een inzicht in de toestand van de handel.
De aanvoer van suiker, koffie, tabak en katoen is met name te Amsterdam belangrijk afgenomen. De Amerikanen kunnen te Amsterdam geen retourlading
krijgen, terwijl het varen in ballast naar Riga, Gothenburg en Kronstadt uiteraard onvoordelig is. Deze reis is voor de Amerikaanse schepen weinig aantrekkelijk, temeer daar ze niet in staat zijn de tocht in het ijsvrije jaargetijde
vice versa naar de Oostzee te volbrengen. In vele gevallen hebben de Amerikanen de havens van Londen, Hamburg en Bremen verkozen, waar
(kennelijk) weI retourladingen aanwezig zijn. Falck ziet in het voorstel
van Delehaye en Lenssen een mogelijkheid om de handel op Amerika weer
te stimuleren. Ben stapelmarkt van Zweeds ijzer en Russisch laken zal de
Amerikanen voldoende mogelijkheden bieden voor retourladingen om de
Nederlandse havens weer aan te doen. Lenssen en Delahaye willen daartoe
een maatschappij oprichten met een kapitaal van 15.000.000 en verwachten
dat de koning voor een bedrag van 1500.000 zal inschrijven, zodat geldschieters uit de kringen van de belanghebbenden over de brug zullen komen.
Ben geregelde toevoer van producten wi! men verzekeren door de vestiging
van een handelshuis te St. Petersburg. Op deze wijze, aldus Falck, zullen de
Nederlandse havens weer als ,rniddenpunt' fungeren tussen Amerika en de
landen aan de Oostzee. Hij beseft dat het stimuleren van een handelsproject
met geld uit de schatkist enige bevreemding zal wekken. Maar de ruime
doelstelling van het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid
en het geringe gedeeIte dat van de 11.300.000 over 1823 is uitgekeerd, 1470.000, waarvan/285.000 aan de Belgische nijverheid, - geven voldoende ruimte voor een lening van/400.000, waarvan dan 1200.000 kan worden
geboekt op de rekening over 1824.
Amsterdamse kooplieden over het verval
van de handel
De koning heeft het voorstel van Falck niet direct beantwoord. Tijdens
een bezoek aan Amsterdam in juni-juli 1823, waar de koning zich heeft
onderhouden met kooplieden over het verval van de Amsterdamse handel,
heeft hij mogelijk ook dit voorstel ter sprake gebracht. De precieze gang
van zaken is niet te achterhalen, maar merkwaardigerwijs zit een deel der
stukken over het verval der Amsterdamse handel in het dossier van Lenssen
en Delehaye. Daaronder is een pro-memorie van de gouverneur van NoordHolland ,A. W. N. Tets van Goudriaan, van 22 juni 1823, die een overzicht
geeft van de oorzaken der malaise in de Amsterdamse haven. Van Tets noemt
het verval van de tweede hand, de achteruitgang van de handel op WestIndie, waardoor de suikerraffinaderijen het ruwe product meestentijds
moeten aanvoeren uit Antwerpen, de vele kosten aan havengelden, paal- en
kaaygelden, en dan het vellies dat voortvloeit uit het overstorten der ladingen
in zolderschuiten, voor ze in de pakhuizen liggen. Als remedie bepleit Van
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Tets de ,oprigting van eenige handelmaatschappij, dat is de associatie van
eenige grote huizen tot een bepaald doel' 1).
Het is niet bekend of Van Tets deze missive heeft vervaardigd als inleiding
op het bezoek van de koning aan Amsterdam, dan weI als een weergave van
het besprokene achteraf. Van Tets vraagt de koning toestemrning om de
Amsterdamse kooplieden H. J. Huijdekoper, A. van der Hoop, C. Crommelin, H. J. Swarts, J. J. Voute en N. J. Fabius te enqueteren over de oorzaken
van het verval van de Amsterdamse handel. Mogelijk is de koning ervan
uitgegaan dat het project van Lenssen en Delehaye een onderdeel zou kunnen vormen van een herstelplan. Van Tets heeft de opdracht tot dit onderzoek op 29 september 1823 ontvangen. De koning vraagt daarbij de Amsterdamse kooplieden hem in te lichten over de oorzaken van de ,min
voordelige Staat van de Nederlandsche handel in het algemeen, vergeleken
bij hetgeen hij te voren was en weer bijzonder de kwijnende toestand der
handelsbetrekkingen van de hoofdstad'. De resultaten worden op 12
februari 1824 door de Staatssecretarie toegezonden aan Reinhold als
minister van Buitenlandse Zaken a.i .• terwijl ook Roell op 16 maart 1824 de
antwoorden ontvangt om ze te voorzien van zijn consideratien en advies 2).
Algemeen zijn de kooplieden van mening dat de handel zich verplaatst heeft
naar Bremen, Hamburg en Londen. De tussenschakel Amsterdam wordt
gemeden, nu tussen de landen een rechtstreekse handel tot ontwikkeling
is gekomen.
De Amsterdamse Kamer van Koophandel ziet de oorzaak van het verval
van deze handelstak in de hoge rechten die Nederland is gaan heffen ter bescherming van de eigen textielnijverheid. Huijdekoper geeft toe dat met name
in de Napoleontische tijd onder de dwang der omstandigheden rechtstreekse
verbindingen zijn tot stand gekomen tussen Hamburg en Bremen met Spanje
en Portugal. Dit heeft zich na de oorlog gecontinueerd en ,nu doen zij hetzelfde met de van het moederland afgescheurde Spaansche en Portuguesche
kolonien' 3) . Huijdekoper gaat overigens in dit verband niet dieper op de oorzaken van het ontstaan van de rechtstreekse handel in. Algemeen zijn de
kooplieden geneigd het verbodsstelsel in de nabuurlanden en de tariefwetten
in eigen land aansprakelijk te stellen voor het verval. Voute ziet de hoofdoorzaak in het Nederlandse tariefstelsel, ,ter ingebeelde bevoordeeling der
Ibid., Van Tets aan de Koning, 22 juni 1823, no 81.
2) AR.A, S.S. , Inv. no 5679, 3 maart 1824, A 3. S.S. aan B.Z., 12 februari 1824.

1)

Ook aanwezig: A.R.A., B.Z., Inv. no 374,14 februari 1824 no 2. Zie ook Collectie
Roell,n041. Deel der antwoorden is door Colen brander afgedrukt, Gedenkstukken,
VIll, Deel II, p. 327-333. Van Nagell werd op 1 januari 1824 opgevolgd door J. G.
Reinhold, voormalig gezant bij het Hof van Toscane en ten Vaticane. Op 23 mei
1824 maakt Reinhold plaats voor W. F. van Reede, die op 23 juni 1825 zijn functie
overdraagt aan P.c.G. de Coninck. Op 1 december 1825 komt Verstolk van Soelen
aan Buitenlandse Zaken die deze post tot 1841 bezet. (A J. H. van Ette, Onze
Ministers sinds 1798, Alphen aan de Rijn, 1948).
3) H. T. Colenbrander, Gedenkstukken, VIII, DeellI, p. 329. Zie ook AR.A,
Collectie Roell, no 41. Memories en beschouwingen over de middelen, welke den
handel in de hoofdstad zouden kunnen doen herleven - 1824.
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Zuydelijke fabrieken'. Algemeen wordt de handel beschouwt als de hoofdbron van welvaart. Een anonieme schrijver die in 1824 een pamflet uitgeeft,
,lets over en voor den Koophandel van Amsterdam', wenst de ,fabrijken en
trafijken ailes goeds' toe, maar blijft van mening dat ,fabrijken aileen daar in
voorspoed toenemen, alwaar het den handel weI gaat: - het is aileen in den
boezem van den handel dat zij bloeijen kunnen' 1).
Een tweede reeks van oorzaken wordt gezocht in de organisatie der
handel, die hoge kosten veroorzaakt door de vele soorten liggelden en de
noodzaak tot het verladen der goederen voor ze in de pakhuizen gearriveerd
zijn. Ook de opslag is te Amsterdam veel kostbaarder dan elders, zoals te
Antwerpen.
Verbeteringen verwachten deze kooplieden van een etfectievere organisatie en rationalisering der handelsgebruiken en uiteraard in een nog verdergaande liberalisering van het tarief van 1822. Daarnaast zal de regering
bij de grote mogendheden moeten aandringen op verlaging van de invoerrechten en afschaffing van de verbodswetten. Slechts een enkele wijst op
het zoeken naar nieuwe afzetmarkten, zoals Crommelin die pleit voor de
openlegging van de handel op Duitsland en Zwitserland, terwijl Huijdekoper een herleving van de handel met Latijns-Amerika na de vrijwording
van deze staten voor mogelijk houdt. Deze laatste gedachte wordt het
meest duidelijk uitgesproken door Van der Hoop die pleit voor ,het aanknoopen van relatien met de van Spanje afgescheurde landen, in ZuidAmerika, op het voorbeeld van Engeland' 2).
Slot
We willen thans nog even ingaan op de adviezen van enkele ministers op
het project van de Noordse stapeImarkt. Elout, als minister van Financien,
beschouwt het koophandel drijven met fondsen van de schatkist strijdig
met Art. 12 van de beginselenwet van 12juli 1821. De handel zal zelf moeten
zorgen voor de financiering van zijn projecten 3). Het nieuwe ontwerp van
Delehaye en Lenssen dat op 23 juli 1823 wordt overhandigd aan Falck wil
aan het etablissement te St. Petersburg nog een filiaal toevoegen in Odessa
voor de handel op de Zwarte Zee en Centraal-Azie, een soort reproductie
van Falck's Zwarte-Zee-plannen. Maar ook voor dit project kan Elout geen
andere qualificatie vinden dan te spreken van een ,primitief ontwerp' 4).
1) lets over en voor den Koophandel van Amsterdam, Amsterdam 1824. p. 52-53.
De schrijver wit de oorzaken van het verval der handel opsporen ,vooral en in het
bijzonder met betrekking tot Amsterdam'. De formulering komt enigszins overeen
met de nota van de koning van 29 september 1823, die hij aan Van Tets laat
versturen. Mogelijk heeft deze anonymus deel uitgemaakt van de geenqueteerde
kooplieden te Amsterdam. Het parnflet is eind 1824 verschenen.
2) H. T. Colen brander, Gedenkstukken, VIII, DeellI, p. 330-331. Hoegenaamd
niets wordt gezegd over het industriele karakter van de Britse nijverheid. Een
actieve ingreep van de Overheid wordt evenmin bepleit.
3) A.R.A., 8.8., Inv. no 1790,21 oktober 1823, B 5. Fin. aan 8.8., 28 juli 1823,
no 888.
') Ibid., 19 augustus 1823, no 954.
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Ook Roell, die sedert zijn ontslag als minister van Binnenlandse Zaken,
als minister van Staat door de koning voortdurend is geconsulteerd over
tariefaangelegenheden en handelsprojecten, acht het plan in een nota
van 19 augustus 1823 niet haalbaar. Het echec van andere maatschappijen,
zoals de ,Maatschappij van Oost-Indischen Handel' van den Broeke en
Co., van de ,Haring-visscherij Compagnie te Embden' en van de reeds
ontbonden Maatschappij voor de Walvisvangst, hebben bewezen dat
,juist in de afzonderlijke en niet-maatschappelijke behandelingen der
belangen van de ondememers, (dat) de oplossing (daarvan) te vinden is'.
Roell acht de verzwakking van de handelsgeest voor ,geen gering gedeelte een gevolg der omstandigheden' - ,de rechtstreekse handel', waarbij
Amsterdam als schakel uit de intemationale handelsketen werd verwijderd,
is de grote oorzaak van het verval. De rechtstreekse handel is een gevolg
van het verbodsstelsel in vele nabuurlanden, zodat volgens Roell de eigenlijke oorzaak buiten de Nederlandse grenzen ligt. Ret plan van Lenssen
en Delehaye acht hij alleen haalbaar, wanneer kleinere maatschappijen
en particulieren die flexibeler kunnen reageren op schommelingen in de
handelsbehoeften, door een octrooi worden uitgeschakeld 1).
Falck moduleert daarop zijn voorstel en voelt na lezing van deze adviezen
weinig voor een consequente verdediging van het plan, dat hij ,den 4de Juny
1.1 ... met huiverigheid deed' 2). De koning gaat accoord met zijn voorstel
om Lenssen en Delehaye een premie te verstrekken van f 5.000 voor een
reis naar St. Petersburg om de waarde van hun Russische plannen ter
plaatse te onderzoeken 3).
Zoals we hieronder (paragraaf 2 sub D) nader zullen aantonen, bieden
deze visies in onvoldoende mate uitzicht op adaequate maatregelen om de
crisis te boven te komen. Deze gesprekken tonen ODS weI hoe de koning
en zijn ministers geleidelijk zijn toegegroeid naar een afgeronde visie, waaruit in de jaren 1824-1825 een instelling als de N.R.M. is voortgekomen.
Roell en Blout zagen praktisch of principieel geen ruimte voor overheidssteun. Van Tets dacht aan een sterke maatschappij in een samengaan van
particuliere ondememingen, terwijl Wappers Melis reeds in 1820 de wenselijkheid had geopperd om de handel door overheidsingrijpen te activeren
om zo de koning tegemoet te komen in zijn ,sollicitude patemelle'. Als
minister van Nationale Nijverheid en Kolonien heeft Falck vanaf 1820
overheidssteun aan handel en nijverheid bepleit en gerealiseerd. De
problematiek vanoverheid enparticulier initiatief, en van handel en nijverheid,
waarop wij binnen het kader van deze publicatie niet verder kunnen ingaan,
maakt deze gesprekken tot exemplarische gebeurtenissen van Nederlands
1) Ibid., Roell aan de koning, 19 augustus 1823. Zie ook Collectie Roell, no 110.
Rapporten van mr. A. R. Falck, minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale
Nijverheid en de Kolonien, en van Mr. W. F. Roell, over de aanvraag van de
heeren Lenssen en Delehaye om ondersteuning uit de schatkist te mogen genieten
tot bevordering van den handel op ,Amerika, juni-augustus 1823.
2) Ibid., P.O., N.N. en Kol., aan 8.8., 19 september 1823, no 739.
3) Ibid., K.B. 21 oktober 1823, no 135.
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worsteling om zijn economische zelfstandigheid. De handel op LatijnsAmerika heeft in deze gedachtenwisselingen een belangrijke plaats ingenomen.
C. De Latijns-Amerikaanse politiek (1823-1824)
Columbian State Papers
De Columbian State Papers zijn op 12 augustus 1823 door de consulgeneraal te Londen ,W. May, naar Nederland gezonden. De Columbiaanse
vice-president Santander maakt daarin melding van de toelating van de
Columbiaanse vlag in de haven van Cura<;ao. Deze erkenning wordt door
Santander nogal breed uitgemeten: ,The Governor and rear-admiral of the
island of Cura<;ao adressed a note which (?) this view to the secretary of
State for Foreign Affairs in date of Oct. 16, 1822, expressing the wishes of
his Majesty the King of the Netherlands to encourage the relations, which
are in fact forming' 1).
Op 16 augustus 1823 vraagt de koning Van Nagell zijn gedachten op
papier te zetten over deze officiele verklaring van de Columbiaanse regering.
Van Nagell antwoordt dat hij geen kennis draagt van de vermelde missive
van de gouverneur van Cura<;ao, ,tenzij dezelve een gevolg zouden mogen
geweest zijn van Hoogstdeszelfs Besluit van den 9 July des vorigen jaars'.
De koning kan zich dan beter informeren bij de minister onder wiens
departement Cura<;ao ressorteert. - Van Nagell ziet echter geen reden,
,zoo lang een moederland zelf niet eenigen stap gedaan zal hebben tot
emancipatie van Zuid-Amerika', als eerste Europese mogendheid Columbia
als ,eenen vrijen staat' te erkennen 2). Falck zendt het officiele antwoord
van de Columbiaanse regering van 7 januari 1823 aan de koning en Van
Nagell met de opmerking dat hij zich in het algemeen weI accoord kan
verklaren met de gedachtengang van Van Nagell en dat de mededeling over
Nederland in de Columbian State Papers' geene bijzondere beschikking
vordert'. Volgens Falck zijn de schrijvers wei wat te veel vooruitgelopen
op ,de door Columbia zoo zeer verlangde toekomst'. Maar dat het voor
Falck een reele toekomst is, was al gebleken uit zijn nota van 22 april 1822
over de neutraliteitsverldaring van Nederland 3).
Voorstel van de koning van 12 november 1823
Het verschil in visie tussen Van Nagell en Falck komt veel nadrukkelijker
naar voren bij de volgende belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse
politiek ten aanzien van Latijns-Amerika. Op 12 november 1823 schrijft
de koning aan de ministers Falck en Van Nagell, dat hij ,van de zijde des
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 289, 16 augustus 1823, no 3228. Londen aan B.Z.,
12 augustus 1823. Zie voor de verdere bespreking van de Columbian State Papers,
pp. 45 en 5l.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 341, 19 augustus 1823, no 2330. B.Z. aan S.S., 19 augustus 1823.
8) A.R.A., B.Z., Inv. no 290, 13 september 1823, no 3584. P.O., N.N. en Kol.
aan S.S., 5 september 1823.
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handels' benaderd is om ,op het voorbeeld van Engeland' over te gaan tot
,het aanknoopen van betrekkingen met de zich van Spanje onafhankelijk
verklaard hebbende Staten van Amerika en de benoeming van Nederlandsche
agenten voor die gewesten'. Hij verzoekt de bewindslieden betreffende dit
voorstel om hun consideratien en advies 1).
Is hier werkelijk, zoals de koning wi! laten voorkomen, sprake van een
zelfstandig initiatief van de handel? Vit de archieven is het niet duidelijk
geworden waarom de koning hier spreekt over een actie van de handel.
In het dossier van de Staatssecretarie is geen enkele verwijziging te vinden
naar een schriftelijk vastgelegd verzoek. WeI heeft de koning in de maand
juni of juli 1823 een bezoek gebracht aan Amsterdam, waar hij gesproken
heeft over het verval van de handel. Daarnaast hebben we gewezen op de
pro-memorie van Van Tets van Goudriaan van 22 juni 1823, die aanleiding
gaf tot gesprekken met Amsterdamse kooplieden. Het lijkt echter niet
waarschijnlijk dat de resultaten van deze enquete voor de l2e november
1823 in het bezit waren van de koning, daar ze pas op 12 februari 1824
worden toegezonden aan Reinhold, en op 16 maart 1824 aan Roell 2).
Bovendien bevatten deze antwoorden weI veel opmerkingen ook over het
verval van de handel op West-Indie en Latijns-Amerika, maar geen van
allen formuleert expliciet het voorstel zoals de koning dat op 12 november
1823 doet toekomen aan Van Nagell en Falck. Het meest nabij komt de
opmerking van A. van der Hoop. J. Cz. ,het aanknoopen van relatien met
de van Spanje afgescheurde landen in Zuid-Amerika, op 't voorbeeld van
Engeland, is ook van groot belang' 3). Is hier sprake van een initiatief van
de koning, waarbij hij mogelijk gestimuleerd is door opmerkingen van
kooplieden tijdens zijn bezoek aan Amsterdam? Of heeft een gesprek met
Falck de koning tot deze formulering gebracht? In ieder geval blijkt uit de
antwoorden dat Falck de bedoelingen van de koning beter heeft verstaan
dan Van Nagell. Maar over de initiator van dit voorstel tasten wij ten dele
in het duister. Gezien het antwoord van Falck en het vroege tijdstip waarop
de koning zijn verregaand en duidelijk voorstel formuleert, zijn wij geneigd
de koning en Falck te zien als initiators. De handel zal mogelijk gefungeerd
hebben als stimulator, zodat de uitdrukking ,van de zijde des handels'
dient om het persoonlijke in het initiatief van de koning ietwat te versluieren
en daardoor mogelijk op de ministers een wat zakelijker indruk maakt.
De bijdrage van Van Nagell
Het antwoord op de missive van 12 november 1823 is ondertekend door
Van Nagell en door Van Ewijck, namens de in Engeland verblijvende
Falck en wordt de koning toegezonden op 20 december 1823. De missive
is samengesteld uit twee onafhankelijk van elkaar geschreven nota's, zodat
AR.A., S.S., Inv. no 5678, 12 november 1823, R 10 geheim.
Nader onderzoek heeft dit bevestigd. De nota is binnengekomen op 28 januari
1824.
3) AR.A Collectie Roell, no 41. Ook H. T. Colenbrander, Gedenkstukken,
VIII, Deel II, p. 330.
1)
2)
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de antwoorden van Falck en Van Nagell duidelijk van elkaar zijn te ondet.
scheiden 1).
Van Nagell voelt zich eigenlijk niet competent in deze te adviseren. Hij
weet niet ,of onze handelsvaart op de in deze bedoelde Staten reeds van dien
aard is' om een dergelijke stap te rechtvaardigen. WeI ziet hij enkele bezwaren. De kosten die aan de vestiging van consulaten zijn verbonden,
worden voor Engeland geschat op ,7 en een half ton gouds per jaar' en al
zal dit voor Nederland ongetwijfeld minder zijn, dan nog blijft een post op
de begroting van Buitenlandse Zaken twijfelachtig, gezien 's Konings plan
tot bezuiniging. Van Nagell acht het dan ook logisch, dat nu de aanvraag
door de handel is gedaan, deze ook zelf zal moeten voorzien in de kosten 2).
In eerste instantie komt Van Nagel1 niet verder en stuurt het voorstel
van de koning met zijn eigen bedenkingen naar zijn ambtgenoot van het
Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien, in de veronderstelling dat zodra Falck zijn Latijns-Amerikaanse kaarten op tafel
heeft gelegd het commentaar van Buitenlandsche Zaken beter tot zijn
recht zal komen. Falck stelt Van Nagell gerust op het punt van de handelsrelaties met Latijns-Amerika. Deze hebben reeds ,eenen niet onbelangrijken
omvang', met name ,Buenos Aires en door het intermediair van Cura<;ao
(met) de landen der Columbiaansche Republiek'. Met Mexico is nog geen
handel gedreven, terwijl slechts een enkel schip is uitgevaren naar Peru en
Chili. Maar's konings korvet de Lynx zal ,na Kaap Hoorn te zijn omgezeild,
deze gewesten mede bezoeken'.
Bijdrage van Falck
Voor Falck is dit trouwens niet zo belangrijk. Voor hem is de maatstaf
voor het aanknopen van betrekkingen met deze staten niet gelegen in ,de
tegenwoordige uitgebreidheid van onzen handel', maar in het feit of ,dezelve
(voor uitbreiding) vatbaar geacht worden kan'. WeI schijnen de nieuwe
staten niet geneigd ,de eene handeldrijvende natie boven de andere te be1) De nota van Van Ewijck die gedateerd is op 15 december 1823, is door Falck
nog voor zijn vertrek naar Londen vervaardigd. Vit Londen schrijft Falck op
13 januari 1824: ,Het deswege door het departement voor het Publieke Onderwijs,
de Nationale Nijverheid en de Kolonien op de 15e der gemelde maand aan den
minister van Buitenlandsche Zaken geschrevene, is van mij zelven afkomstig'.
(AR.A, B.Z., Inv. no 372, 28 januari 1824, no 3. Londen aan B.Z., 13 januari
1824). In zijn Gedenkschriften heeft Falck een opmerking gemaakt over de verhouding met Van Nagell. Bij zijn vertrek naar Londen in november 1823 voor
de onderhandelingen over het Oost-Indisch tractaat neemt hij zich voor Elout
als waamemend minister van zijn departementen op de hoogte te houden van
de gang van zaken en niet het departement van Buitenlandse Zaken, ,bij welk
hoofd de oppervlakkigheid ene gewoonte, ja eene soort van plichtsbetrachting
geworden is in elk geval dat niet regstreeks en uitsluitend tot zijn eigen polder
behoort'. (AR. Falck, Gedenkschriften, p. 282). We verwijzen tevens naar Falck's
comrnentaar op het verwerpen van zijn Zwarte Zee-plannen door Van Nagell
(p. 21) en naar zijn comrnentaar op het ontbreken van instructies voor Mollerus
als gezant te Rio de Janeiro (p. 15).
2) AR.A., B.Z., Inv. no 343, 20 december 1823, no 3436. B.Z. aan P.O., N.N.
en Kol., 15 november 1823.
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voordeelen', maar het ,ruime debiet voor de voortbrengselen van onze
Nijverheid' kan slechts gerealiseerd worden als wij vroegtijdig de strijd
aanbinden met Engeland en de Verenigde-Staten. Falck is echter bereid
met Van Nagell het zenden van speciale agenten en bezoldigde consuls als
te voorbarig te beschouwen, maar mogelijk beschikt de ,commercie te
Amsterdam en vooral te Antwerpen' over geschikte personen die ,buiten
bezwaar van het rijk' het consulaat te Buenos Aires op zich willen nemen.
Voor Caracas of La Guyara en Carthagena kan de ,gouverneur van Cura~o
candidaten ... opgeven of zelfs provinsionele aanstellingen .. . doen', al
vindt Falck het noodzakelijk vooraf de Columbiaanse regering te polsen
door de "afvaardiging van eenen zendeling ad hoc'. ,De kapitein-luitenant
ter Zee De Quartel komt mij voor hiertoe met vrucht te kunnen worden
gebruikt. Rij is de Spaansche taal magtig ... en met verschillende reclamatien bij de autoriteiten op de vaste kust belast geweest'. Daarna zou
De Quartel naar Mexico kunnen reizen, mits ,de zaken van Mexico eenige
vastigheid (te) vertoonen'. Ten aanzien van Chili en Peru kan men wachten
met het maken van plannen, totdat de kapitein-Iuitenant Willink met zijn
korvet de "Lynx" het verslag over zijn bezoeken aan Valparaiso en Lima
heeft ingeleverd.
Uit dit antwoord van Falck blijkt onomstotelijk dat hij een reele kijk
had op de toekomstige ontwikkelingen. In vergelijking met zijn missive
van 22 april 1822 heeft deze bewindsman zijn ideeen nader uitgewerkt.
Ret belangrijkste motief voor Falck is dat Nederland niet bij de grote
handelsmogendheden mag achterblijven. Ret zenden van speciale agenten
wil hij verschuiven naar een volgende phase, maar de functie van een
verkennende missie staat hem duidelijk voor ogen. Falck beschouwt Buenos
Aires, Columbia en Mexico, in deze volgorde, als de drie belangrijkste en
meest ontwikkelde staten. Maar het achterland zal hij niet vergeten, ook
Peru en Chili zijn reeds in zijn plan opgenomen. Een consul te Buenos Aires
acht hij een eerste stap ter verwezenlijking van een netwerk van consulaire
posten. De Quartel zal bij zijn bezoek aan Columbia en Mexico de voorbereidingen treffen voor de vestiging van consulaten, waarbij ter wille van
een snelle uitvoering de gouverneur van Cura9ao het recht moet worden
verleend op provisionele aanstellingen 1).
Van Nagell neemt met vreugde kennis van Falck's mededeling dat de
bandel op Latijns-Amerika ,reeds eenen niet onbelangrijke omvang' beeft.
Van Nagell komt ecbter tot een precies tegengestelde interpretatie. Deze
groei is mogelijk gebleken ,ook zonder de hulp van eenen consul'. De handel
heeft zicb nog nimmer beklaagd over bet gemis van een consul te Buenos
Aires, zodat Van Nagell bet voorstel van Falck meent te moeten afwijzen.
Er is echter nog een tweede reden die het voeren van een actieve LatijnsAmerikaanse politiek thans minder gewenst maakt. De minister gaat
namelijk uitvoerig in op de bemiddelingsvoorstellen, die Chateaubriand
onder meer heeft voorgelegd aan de Russische regering. Opnieuw beroept
1)

Ibid., P.O., N.N. en Kol. aan B.Z., 15 december 1823.

70

NEDERLAND EN LATUNS-AMBRIKA

(1816-1826)

Van Nagell zich op de politiek van de Heilige Alliantie om de actieve Falck
in toom te houden 1). Hij beschouwt het zenden van consuls als een onderdeel van een de facto erkenning (phase 3) 2). Het land waar de consul zich
wi! vestigen, zal daartoe een exequatur moeten afgeven, terwijl men tevens
de kans loopt dat de nieuwe staten zullen overgaan tot het zenden van
vertegenwoordigers met een gemodereerde diplomatieke status naar de
Nederlanden. Van Nagell kiest voor een behoedzame politiek. De zending
van De Quartellijkt hem voorlopig voldoende: ,Op die wijze zal men de
gouvernementen in goede stemming houden en tijd winnen' 3).
Falck betoont bepaald minder eerbied voor de legitirniteits-principes van
de Heilige Alliantie. Op 13 januari 1824 schrijft hij uit Londen dat het
berniddelingsvoorstel van Frankrijk en Rusland weinig kans op succes
heeft. De ,voortdurende magteloosheid van het schiereiland, zelfs na de
dubbelde restauratie' is een belangrijke belemmering voor een vergelijk, die
nog versterkt wordt door de ,stelliger gezindheid van Groot-Brittannie en
van de Verenigde Staten' zich niet met deze pogingen in te laten. Falck kiest
onomwonden voor de belangen van de handel: ,Mijn persoonlijke eerbied voor
de Leden van het Heilig Verbond verbiedt rnij te vreezen dat iemand hunner
het Nederlandsche gouvernement laken of veroordeelen zal, indien het, ten
behoeve zijner handeldrijvende onderdanen, den weg inslaat dien de twee
voornaamste zeemogendheden naar rijp overleg, begonnen hebben te
banen'. Hij beseft echter dat de koning beter in staat is te beoordelen met
welke behoedzaamheid de Latijns-Amerikaanse politiek binnen ,Hoogstdeszelfs politiek systhema' kan worden ingevoegd. De benoeming van een
consul te Buenos Aires kan rnisschien nog even wachten, maar een speciale
1) w. S. Robertson, France, p. 275. Van Nagell doelt hier op informatieve besprekingen tussen Frankrijk en Rusland in november 1823, die tot doel hadden
om in het kader van Frankrijk's interventie Spanje te bewegen tot een gesprek met
de opstandige gewesten. Een voljaar later, aan de voor-avond van Engeland's erkenning van Buenos Aires, Columbia en Mexico, op 26 december 1824 nodigt
Spanje zelf, na geprest te zijn door Frankrijk, de mogendheden der Grote Alliantie
uit voor een formele bemiddeling (Zie p. 43).
2) Zie voor verschillende phasen der erkenning p. 34, noot 3.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 343, 20 december 1823, no 3436. B.Z. aan S.S., 20 december 1823. Van Nagell had overigens weI gelijk. De nieuwe staten wilden in het
zenden van consuls een staatkundige erkenning zien. De Europese mogendheden
maakten in de benoemingsbrieven van de uit te zenden consuls meestal geen melding
van de door de jonge staten zo op prijs gestelde formele autoriteit in hun land. Door
aanduidingen als de ,provincie van Venezuela' of louter ,Columbia' trachten de
Europese mogendheden de uitdrukking ,RepubJiek Columbia' te ornzeilen. De
Quartel kreeg van de autoriteiten te Bogota geen exequatur voor Van Raders en
Brooke Penny, resp. consuls te La Guyara en Maracaibo, daar ze aangesteld waren
door de gouverneur van CUra9ao (zie p. 91). Pas in 1827 kwamen deze exequaturs af.
De Nederlandse regering die ook toen in deze maatregel geen staatkundige erkenning zag, was verheugd dat de Columbiaanse afgevaardigde voor de Nederlanden
door binnenlandse moeilijkheden niet naar Nederland kon afreizen. (K. H. Corporaal, p. 72-73). De Latijns-Amerikaanse staten hebben hun staatkundige erkenning
willen afkopen tegen handelsconcessies aan de Europese mogendheden. (Zie daarvoor de nota-Zea, p. 26).
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missie onder verantwoordelijkheid van de gouverneur van Curat;ao zal pas
bekend worden op het moment dat ook de continentale mogendheden bebben
ingezien, dat het onmogelijk is ,Brazilien wederom aan Portugal te knopen,
en om te maken dat Ferdinand VIle anders dan in naam Koning der
Indien zij'. Voor Falck is het verzet van de Heilige Alliantie een achterhoedegevecht van legitimisten tegen de nieuwe orde die zich zal voltrekken. In een schets voor de instructie van De Quartel refereert hij
aan de mededinging van Groot-Brittannie en de Verenigde Staten, die de
Nederlanden dwingen betrekkingen aan te knopen met deze staten, terwijl
deze staten zodra ,cornmerciele speculatien eene .. . expeditie mogten doen
beramen', de zekerheid moeten hebben dat schepen en schepelingen in de
Nederlandse haven onder bescherming staan van ,onze vrijgevige wetten' 1).
De tegenstelling tussen Falck en Van Nagell verliest veel van zijn betekenis
door het aftreden van de minister van Buitenlandse Zaken op 1 januari 1824.
Van Nagell maakt plaats voor Reinhold, die bepaald minder vergaande
consequenties trekt uit het legitimiteitsbeginsel : ,Si monsieur de Nagell
soutient qu'envoyer des consuls aux republiques susdites, c'est trancher
Ie noeud et prendre fait et cause pour elle contre la Metropole, je ne puis
etre de son advis'. Door het zenden van consuls erkent men het bestaan van
de nieuwe staten, ,mais en reconnaissant son existence, on ne reconnaissait
pas pour cela sa legitimit6'. 2)
Zo ontvangt de koning op 22 januari 1824 een eensluidend advies op zijn
vraag van 12 november 1823. Nederland kiest voor het bestaan van de
nieuwe staten, en in afwachting van verdere stappen, waartoe de ontwikkeling wordt afgewacht in Groot-Brittannie, zullen zoveel mogelijk practische
maatregelen worden getroffen, die de belangen van de handel ten goede
komen en niet strijdig zijn met de neutraliteitsverklaring van Nederland
in het conflict tussen Spanje en zijn kolonien. Een conflict ook tussen de
continentale mogendheden en de handeldrijvende staten, Engeland en de
Verenigde-Staten. De koning neemt op 26 januari het besluit de kapiteinlui tenant De Quartel ter beschikking te stellen van de gouverneur van Curat;ao voor het volvoeren van al die opdrachten, die in het belang der handel
van Nederland vanuit Curat;ao kunnen worden ondernomen 3). Opnieuw
wordt de politieke verantwoordelijkheid ontJopen door de reis van De
Quartel te laten ressorteren onder het gouvernement op Curat;ao, maar de
facto heeft Nederland zich op de weg begeven, die de Nederlandse politiek
losmaakt van het continentale systeem. Er blijft een tegenwicht; het verschil
in zienswijze tussen Van Nagell en Falck komt voort uit verschillende
politieke krachten. Tot 1830 zal de Nederlandse politiek in zijn optreden
bepaald worden door de continentale-politieke krachten versus de ver1) A.R.A., B.Z., Inv. no 343, 28 januari 1824, no 5. Londen aan B.Z. 13 januari

1824.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 372, 22 januari 1824, no 14. B.Z. aan S.S., 22 januari

1824.
3) A.R.A.,

8.8., 26 januari 1824, Q geheim.
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langens van de commercie. De handel wilde Groot-Brittannie volgen in de
exploratie van markten in dit ,revolutionnaire' werelddeel. Het is een schema,
dat mogelijk de feiten ordent; de betrekkingen met de continentale mogendheden zijn uiteraard ook van betekenis voor de Nederlandse handel en
nijverheid, terwijl de nieuwe staten uit de economische betrekkingen met
de Nederlanden gaarne politieke consequenties trokken. Op dat moment
staat de Nederlandse regering voor het dilemma, of het bruskeren der
Heilige Alliantie wei voldoende gecompenseerd zal worden door de handelswinsten in deze nog zo instabiele gewesten. In de tegenstelling tussen Iegalisten en commercieelen zien we echter niet meer dan een aanduiding van
twee krachtenvelden, die terwille van de analyse gesitueerd worden als elkaar
bestrijdende partijen. We willen nu de ontwikkelingen in het handelspolitieke ,systhema' nader onder de loupe nemen.
D . Pogingen tot Herstel van de Handel (1824-1825)
Te midden van de voorbereidingen van de reis van kapitein-Iuitenant
De Quartel beeft de koning bet gesprek met zijn ministers over het berstel
van bet verval van de handel ingeleid met de missive van 12 februari 1824,
waarin de koning begint met een samenvatting van de oorzaken van bet
verval, zoals de Amsterdamse kooplieden die naar voren hebben gebracht.
De koning onderscbeidt een zestal oorzaken:
a. Het stelsel van verbodswetten dat thans door geheel Europa waart, heeft
de Amsterdamse handel van de intemationale markt verdreven.
b. De langdurige oorlogen in de periode 1780-1784 en 1795-1813, tezamen
met bet continentale stelsel, hebben deze uitschakeling van de Amsterdamse haven bevorderd.
c. Het verlies van vele belangrijke kolonien, zoals Essequibo, Demerary
en Berbice, waardoor de handel in suiker, koffij, tabak en katoen grotendeels is gerumeerd.
d. De ,tijdelijke en ontmoedigende geest van het publiek'.
e. De vlucht in de effectenhandel.
f. De weelderige Ievenswijze van de kooplieden 1).
Wij willen in deze publicatie niet stiIstaan bij de vraag of deze analyse
logisch verantwoord en feitelijk juist en volledig is.
Het gaat ons hier om het oordeeI van de diverse groeperingen zelf. Interessant nu is, dat de koning bij een opsomming van de middelen tot herstel
veeI verder gaat dan de resultaten van de enquete rechtvaardigen. De koning
gaat veeI uitvoeriger dan de kooplieden in op de handeIsbesprekingen met
nabuurlanden, om te komen tot verlaging der rechten en tot afschaffing der
verbodswetten. Op basis van de tariefwet van 1822 was de regering begin
1823 begonnen met deze besprekingen 2) .
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 374,14 februari 1824, no 2. S.S.aanB.Z., 12februari 1824.
2) N. W. Posthumus, Recueil de Documents Internationaux reIatifs a l'Histoire
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Ook thans pleit de koning voor ,diplomatische onderhandelingen' om
het nemen van retorsieve maatregelen zoveel mogelijk te blijven zien als
een noodmaatregel. Daarnaast legt hij het accent op het entameren van
nieuwe handelsbetrekkingen. De natie zal vertegenwoordigingen moeten
vestigen in Constantinopel en Washington en voorts zouden er ,relaties
aangeknoopt (moeten worden) met en agenten of consuls worden benoemd
in de zich onafhankelijk verklaard hebbende Staten van Spaansch Amerika'.
Daarnaast denkt de koning aan uitbreiding van de handel met Duitsland
en Zwitserland. Men ziet hier duidelijk dat het Latijns-Amerikaanse beleid
een geintegreerd onderdeel vormt van de totale Nederlandse handelspolitiek
die weer ingeweven was in het economische reconstructie-plan.
Ten aanzien van Latijns-Amerika erkent de koning, dat er reeds een
belangrijke beslissing is gevallen (i.e. de missie van De Quartel) maar ,de
vraag is, wat daaraan nog verder gedaan zoude kunnen worden'. Alvorens
de ontwikkeling op dit punt verder te volgen, zullen we onze aandacht
richten op het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid en de
N.H.M. We zullen zien dat ook bij deze semi-overheidsinstelling een
grote plaats is ingeruimd voor Latijns-Amerika 1).
Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid
Het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid was ontstaan uit
de liberale tariefwet van 1822 ter compensatie van de nog jonge Nederlandse
nijverheid. Het fonds wilde de invoering van nieuwe technische procede's
stimuleren en de modernisering van de industrie, zoals de ijzer- en katoenindustrie, door premies op gang brengen 2). Spoedig wordt het Fonds ook
voor andere activiteiten aangesproken. Elout had bij de bespreking van het
project van de stapelmarkt van Noordse producten er weI opgewezen dat
het niet juist was handel te drijven met geld uit de schatkist, maar bij de
besprekingen over de kosten van consulaten en de honorering van De
Quartel komt de zaak opnieuw ter tafel. Van Nagell had het gehele LatijnsAmerikaanse project al direct bezwaard met zijn opmerking over de hoge
kosten van het Britse consulaire apparaat, waarvan ook een fractie moeilijk op zijn begroting kon worden ondergebracht, gezien 's konings plan tot
bezuiniging. Reinhold is bepaald progressiever, en benadert op 5 februari
1824 de minister van het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en
de Kolonien met het verzoek of uit het Fonds ,voor premien tot ondersteuning van sommige takken van Nationale Nijverheid en om in het algemeen
te strekken tot aanmoediging van fabrieken, trafieken, reederijen, visserijen,
Economique de 1814 a 1924, Tome I, Amsterdam 1925. Posthumus drukt een
missive arYan Van Nagell en Falck, waarin deze een overzicht geven van de hande1sbesprekingen met Pruisen, Frankrijk, Rusland en Engeland. 'Naar aanleiding der
wet, die den 26en augustus 1.1. werd uitgevaardigd' geven zij enkele adviezen over
de punten die in schrijvens aan deze buitenlandse mogendheden moeten worden
vermeld. In het begin van 1823 zijn deze verzoeken toegezonden aan de legaties te
Berlijn, Londen, Parijs en St. Petersburg. (Posthumus, Recueil, p. 226-p. 233).
1) A.R.A., S.S., Inv. no. 5679, 3 maart 1824, A 3. S.S. aan B.Z., 12 februari 1824.
2) R. Demoulin, Guillaume 1er, p. 125-126, en p. 166-174.
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en landbouw, nog een gedeelte disponibel is en zoo ja, of niet het bedrag
daarvan geheel of ten deele zoude kunnen worden afgezonderd om van
hetzelve gebruik te maken, hetzij dan tot bezoldiging van Nederlandsche
commerciele agenten in Zuid-Amerika, indien dit te eniger tijd tot bevordering der handelsbetrekkingen gevorderd zoude worde, hetzij tot het
vinden van bijdragen voor de appointementen ter missien bij de Vereenigde
Staten en de Porte'.
De Staatssecretarie neemt de suggestie van Reinhold over door op 14
februari 1824 met het voorstel te komen deze missies te zien als dienstig voor
handel en industrie en de kosten die er aan verbonden zijn te laten betalen
uit het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid 1). Een deel van
het tractement van De Quartel wordt door het Fonds beschikbaar gesteld,
terwijl Reinhold in zijn antwoord op de nota over het verval van de handel,
op 28 februari 1824 aan de Staatssecretarie kan meedelen, dat door de
referendaris-inspecteur Netscher goedgunstig is beschikt op zijn verzoek
van 5 februari 1824: ,Voor de uitgaven welke van de bedoelde aanstellingen
casu quo het gevolg zoude kunnen zijn, bij raming een post van 50.000
van het voomoemde fonds heeft uitgetrokken' 2).
Deze belangrijke stappen van de Nederlandse regering worden min of meer
gerechtvaardigd door het besluit van de Spaanse regering van 9 februari
1824 om de handel op zijn kolonien vrij te verklaren, terwijl het mislukken
van Chateaubriand's pogingen de Spaanse kwestie voor te leggen aan een
congres mede de machteloosheid van Spanje en zijn bondgenoten illustreert.
De Nederlandse regering zet zijn gedachtenwisselingen over het herstel van
de vervallen handel dan ook voort: in een missive van 28 februari 1824
geeft Reinhold een uitvoerig antwoord op de nota van de koning van
1) R. Demoulin, Guillaume ler, p. 174. Demoulin beschouwt de Staatssecretarie
als initiator van dit voorstel van 14 februari 1814, waarin wordt voorgesteld
100.000 per jaar beschikbaar te stell en voor de bekostiging van het consulaire
apparaat in Latijns-Amerika. De gedachte wordt echter op 5 februari ook gelanceerd door Reinhold.
2) AR.A, B.Z., Inv. no 375, 28 februari 1824, no 17. B.Z., aan S.S., 28 februari
1824. Mr. J. F. Netscher was reeds onder Goldberg verbonden aan het Directoraat
van Koophandel en Kolonien, en wordt in 1818 onder Falck ,commissaris voor de
Nationale Nijverheid'. (AR. Falck, Gedenkscbriften, p. 230) Falck noemt bern
weI wat ,forsch en heerschzuchtig', terwijl hij minder ver ging in de ,begunstiging
van het fabrijkwezen' dan de voorkeur van de koning zou hebben toegelaten.
Falck noemt hem echter een ,steeds even ijverigen en trouwen als verstandigen
medehelper'. Met Van der Fosse, de gouverneur van Henegouwen, voert hij in 1824
besprekingen te Parijs over de retorsieve maatregeIen jegens Frankrijk van 20 augustus 1823. (Demoulin, Guillaume ler, p. 130) .EnkeIe brieven over deze mislukte
onderhandelingen, gewisseId tussen Falck en Netscher, vindt men in Falck's Gedenkschriften, p. 430-435. Netscber heeft steeds het beheer gehouden over het
Fonds ter Bevordering van de Nationale Nijverheid. Demoulin bespreekt een rapport van Netscher aan de koning van 20 februari 1830, waarin hij een overzicht
geeft van de uitgaven van het Fonds over de jaren 1823-1830. Over deze jaren beeft
bet Fonds 12.027.721,58 gulden uitgegeven, waarvan 165.938,04 aan de legatie
te Constantinopel, 107.214,61 aan zendingen buitenlands (Verveer en De QuarteI
o.a.) en 499.330,38 gulden voor consulaten, waarvan het grootste deeI voor LatijnsAmerika. (AR.A, S.S., Inv. no. 3349,20 februari 1830, no 30).
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12 februari. De belangrijkste oorzaak van het verval ziet Reinhold in de
,tijdelijke en ontmoedigende geest van het handelend publiek', maar de
,wegruiming daarvan hangt hoofdzakelijk van onze kooplieden af'. Volgens
Reinhold ligt hier geen regeringstaak. WeI acht hij het doorbreken van deze
passieve toestand belangrijker dan ,aile diplomatieke onderhandelingen en
aile zendingen van ministers en consuls naar Europeesche en Overzeesche
landen'. De pogingen om tot schikkingen te komen met Engeland, Frankrijk, Pruisen en Rusland beloven trouwens weinig resultaat op te leveren.
Grotere mogelijkheden doen zich voor in de nieuwe wereld. In Washington
wordt het hoog tijd dat er een opvolger komt voor De Quabeck, die reeds
in het voorjaar van 1820 vertrokken is. Reinhold acht een diplomatieke
vertegenwoordiger thans ,dubbel belangrijk', uit ,hoofde van de betrekkingen
tussen Noord- met Zuid-Amerika waardoor Washington kan fungeren als
een belangrijke informatiebron over die betrekkingen', en om ,bekend te
raken met den toenemenden voortgang der verandering van zaken in de
nieuwe wereld en met de bevestiging van de staten, die zich aldaar opdoen
... '. Reinhold beschouwt de staten ,de facto reeds onafhankelijk' en nu
Spanje de handel heeft vrijgegeven, moeten aile ,bedenkingen ... wegvailen ... over de al of niet raadzaamheid om zich in handelsbetrekkingen
in te laten' met deze staten. In het door de regering te vormen systhema
acht Reinhold ,de benoeming van commerciele agenten' een eerste vereiste,
terwijl de ,vertooning van onze koningsvlag in die gewesten' een gepaste publiciteit kan krijgen ,langs den weg der Kamers van Koophandel' 1).
De koning antwoordt reeds op 3 maart 1824 met het verzoek voorstellen
te ontvangen met ,opgaven van de personen' die voor het vervullen van
de functies van handelsagent in Latijns-Amerika, ,nu of later' in aanmerking
komen 2).
Nederlandsche Handel-Maatschappij
Het is moeilijk na te gaan op welke wijze deze gesprekken mede van
invloed zijn geweest bij het ontwerpen van het grondplan der Nederlandsche
Handel-Maatschappij. De motieven en doeistellingen die bij de oprichting
van dit semi-overheidsorgaan ,om nieuw leven te geven aan alles' hebben
gewerkt zijn voldoende bekend geworden door de studie van Mansvelt 3).
De N. H. M.
In het kader van deze publicatie willen we zonder voorbij te zien aan de
voornaamste doelstelling van de N.H.M. - het weer in de hand nemen
van de handel op Oost-Indie - de aandacht vestigen op de Latijns-Amerikaanse aspecten die ook een rol hebben gespeeld bij de plannen van de
koning. De N.H.M. was niet aIleen bedoeld als ,Indische Maatschappij',
maar zou tevens fungeren als een ,algemeen Nederlandsch ex- en import1)

A.R.A., B.Z., Inv. no 375, 28 februari 1824, no 17. B.Z. aan 8.8., 28 februari

1824.
2)
3)

A.R.A., 8.8., Inv. no 5679, 3 maart 1824, A 3. 8.8. aan B.Z., 3 maart 1824.
W. M. F. Mansvelt, p. 66.
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lichaam'. Binnen het kader van de N.H.M. zou daartoe een net van agenten
binnenlands en buitenlands worden uitgezet, om handel en industrie behulpzaam te zijn deel te nemen aan het activeringsproces ,in den uitgestrekten
zin des woords' 1). De koning had een handelsstrategie voor ogen, waarbij
over de gehele wereld consulaire posten zouden worden uitgezet. In het
commentaar dat hij schreef op de Statuten, - koninklijk goedgekeurd op
18 augustus 1824, - is hij uitvoerig ingegaan op de positie van Nederland
in de wereld. Het commentaar onder de titel ,Overzigt van de Artikelen van
Overeenkomst' is de Directie van de N.H.M. toegezonden op 18 oktober
1824. Aan de hand van deze overwegingen kon de N.H.M. het huishoudelijk
reglement ontwerpen om te komen tot de concretisering van de statutair vastgelegde doelstelling 2).
De koning geeft in dit Overzigt de lijnen aan voor de inrichting van de
binnenlandse inlichtingendienst, waama hij overgaat tot enkele opmerkingen
over de inrichting van de dienst in het buitenland. Het systeem zal gelden
voor Europa en de overzeesche bezittingen ,en misschien ook (voor) de
havens der Noord-Amerikaansche Verenigde Staten'. Wat de andere
werelddelen betreft, denkt de koning met name aan ,Zuid-Amerika, San
Domingo en Brazilie als mede aan Egypte'. Hij adviseert, gezien de hoge
kosten aan bezoldiging en uitrusting, ,het Nederlandsch Consulaat en het
Agentschap der Nederlandsche Handel-Maatschappij' te combineren.
(Commentaar op art. 50 van de Statuten).
Aansluitend op de visie van de Amsterdamse kooplieden hoopt de koning
dat het Duitse achterland de rechtstreekse route van Hamburg en Bremen
naar de afzetgebieden overzee zal opgeven voor de handelsroute door
Nederland ,ten einde van de Nederlanden de stapelplaats te maken van den
handel van dat gedeelte van Europa'. De loop der rivieren zijn een door de
1) Ibid., p. 84. De koning heeft aanvankelijk nogal 'n uitvoerig ontwerp gemaakt
op basis van brieven van Muntinghe. Elout heeft dit ontwerp belangrijk ingekort
uit propagandistische overwegingen. Een deel der artikelen werd overgebracht
naar de Statuten ,Overzigt van de Artikelen van Overeenkornst'. Artikel 9 werd
uitgebreid met ,als mede de vaart en handel op aile andere gedeelten van Indien
en omliggende plaatsen, de theehandel op China en de visscherijen in de Indische
Zeeen'. Bovendien werd het getal van de Kamers van Koophandel, waar men zou
kunnen intekenen, uitgebreid met Leiden om het even wicht tussen Noord en Zuid
te handhaven. In het dossier is ook een werkpapier bewaard gebleven als aanwijzing
voor De Mey ofElout, waarop onder meer staat: ,Ornliggende plaatsen is dat ook
Zuid-Arnerika?' CAR.A, S.S., Inv. no 1927,29 maart 1824, no 163).
2) Ibid., p. 82-83. De vindplaats van het Overzigt van de Artikelen van Overeenkornst' is: A.R.A., S.S., Inv. no 5681, 6 october 1824, V 9 geheim. Het stuk wordt
op 18 october 1824 toegezonden aan de N.H.M. In de Statuten zelf is dit
nog iets duidelijker aangegeven: De Maatschappij zal "als eene haren hoofdhandelingen beschouwen het opkopen uit de fabrieken en trafieken van aIle goederen en voorwerpen die voor de Oost-Indischen en Arnerikaanschen handel
dienstig kunnen wezen ... Het Rijk zal in overleg treden met de Maatschappij, om
het zij door de tusschenkomst van Handels of Diplomatieke Agenten aile mogelijke
middelen aan te wenden om de Buitenlandsche betrekkingen te beschermen, aan
te kweeken en uit te breiden'. CA.R.A, S.S., Inv. no 1927,29 maart 1824, no 163.).
Hier;ontmoeten we een koning die regeert met inzicht in de bestaande verhoudingen.
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natuur gegeven aanwijzing dat ,de Nederlanden door de Voorzienigheid
bestemd (is) om het middelpunt te zijn van den handel, van een gedeelte
van Europa met de overzeesche havens en landstreken en bijzonderlijk met
de andere werelddelen'. Met name de ,Rhynsche West-Indische Compagnie'
te Elberfeld zou beter over Nederland handel kunnen drijven met LatijnsAmerika. Detijd van het Hollandse monopolie is weI voorbij, maar de
N.H.M. beschikt over aIle middelen om Nederland weer een plaats te geven
temidden der andere handeldrijvende naties. Voorwaarde daartoe is ook het
onderzoeken van de nieuwe vervoersmogelijkheden, waardoor een geregelde correspondentie met Indie en Amerika tot stand kan komen. De
communicatie heeft op velerlei terrein de voortdurende aandacht gehad
van de koning. (Commentaar op art. 69).
Het gaat de koning om de stimulering van de ,handel over den gehelen
aardbol'. De Latijns-Amerikaanse landen nemen daarbij een belangrijke
plaats in: hij beschouwt ,de Levantschen handel met den Amerikaanschen
handel' als even belangrijk ,als die van Oost-Indie'. Egypte zal de katoen
kunnen leveren voor de textielnijverheid, terwijl de handel op LatijnsAmerika een noodzakelijk complement vormt, en voorwaarde is voor het
herstel, van de handel op Indie. De handel op de ,Oost-kust van Amerika,
de Levant en de Noord- en Westkust van Mrika kan vaker per jaar geschieden en vraagt minder kapitaal'. Als belangrijkste heroveringspunt op de
naburen ziet de koning de handel in linnen en granen. De eerste is thans in
handen der Britten en Hamburgers, de tweede wordt vooral uitgeoefend
door de Noord-Amerikanen en ,kapenaren'. (Commentaar op art. 80 en
art. 82). Zeer terecht merkt Mansvelt op dat 's konings polsstok rond
1824 nog te kort was om de sprong naar Indie te maken in de vorm van een
sterk ,pacte colonial'. De textielnijverheid en de scheepsbouw waren nog te
weinig ontwikkeld. Nederland zou als aanloop voor de grote sprong voorwaarts, eerst een plaats moeten verwerven in de katoen- en opiumhandel
door de vaart op de Levant, Egypte, China, Amerika en West-Indie, alsmede
op de kust van West-Mrika weer in de hand te nemen 1).
In deze grootse poging om ,iedere Nederlander een ordentelijk bestaan'
te verschaffen is een mime plaats ingemimd voor de nieuwe staten in LatijnsAmerika. Van de vijf directoraten binnen de N.H.M. zal het vierde onder
de Antwerpenaar Cenie zich bezighouden met ,geheel Noord- en ZuidAmerika, West-Indie, de Antillen en de Ar;:orische eilanden' 2). Geen land
scheen meer in aanmerking te komen voor winstgevende handelsexpedities
dan Latijns-Amerika. De vestiging van vrije handelsrelaties met deze jonge
en rijke staten zou Nederland een plaats geven in de westelijke hemisfeer,
waardoor de veeleisender aanpak van de handel op de Oost zou worden
voorbereid 3). De N.H.M. zou de Nederlandse suprematie van de 18e
1) W. M. F. Mansvelt, p. 90. Voor het commentaar: A.R.A., S.S., mv. no 5681,
6 oktober 1824, V 9 geheim.
2) Ibid., p. 99 en p. 91-92.
3) Ibid., p. 131.
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eeuwse handel in huiden, cacao en tabak weer moeten herstellen 1). We
zullen binnen deze publica tie de resultaten van deze p1annen laten rusten.
Mansvelt heeft over het echec bericht 2). Mogelijk dat na een hernieuwd
onderzoek van het archiefmateriaal meer kan worden gezegd over de dieperliggende oorzaken van het mislukken van deze verwachtingsvolle plannen.
Misschien ten overvloede, maar duidelijk wordt weI uit deze feiten hoe
belangrijk de plaats is van de nieuwe staten in Latijns-Amerika in het plan
tot reactivering van handel en nijverheid. Ret zenden van consuls en handelsagenten naar Latijns-Amerika, de N.R.M. en het Fonds ter Bevordering
van de Nationale Nijverheid, de tariefwetgeving van 1822 en de handelsbesprekingen met Rusland, Engeland, Pruisen en Frankrijk, het Amortisatie-syndicaat en de Algemeene Maatschappij ter bevordering van de Volksvlijt, behoren tot een reeks van maatregelen ,qui s'inserent logiquement
dans la politique d'expansion economique' 3).
We zullen thans nog enkele opmerkingen maken over de afronding der
plannen met betrekking tot Latijns-Amerika.
E. De Latijns-Amerikaanse Politiek (1824-1825)
De Nederlandse regering heeft met de missie De Quartel een eerste stap
gezet op het pad dat Groot-Brittannie en de Verenigde-Staten ,begonnen
waren te banen'. Ret uitzenden van handelsagenten is de tweede stap die
de Nederlandse regering in overweging neemt. De gouverneur van Cura~o
zou ,provisionele' aanstellingen mogen doen voor de vaste kust van Columbia, terwijl de handel vanuit Nederland een geschikte candidaat voor
het consulaat te Buenos Aires zou kunnen aanbieden.
Bij drage van Reinhold
In een missive van 3 april 1824 is Reinhold verder ingegaan op het verzoek
van de koning van 3 maart, wat er na de zending van De Quartel nog
verder gedaan kan worden. Ret herstel van de gezantschappen te Washington en Constantinopel acht Reinhold ,ten voordeele der handelsbetrekkingen', maar tevens in het belang van een onafhankelijke staatkunde.
Nu de grote mogendheden de ontwikkelingen in de internationale politiek
aan zich trekken, dient Nederland meer dan ooit te waken voor zijn onafhankelijkheid. ,Constantinopel en Washington' zijn ,gewigtige posten van
observatie': Constantinopel voor de situatie in Griekenland en Egypte,
Washington ,uit hoofde der groote veranderingen welke over de gehele
nieuwe wereld plaats hebben'. Ais candidaten voor gezant te Washington
worden genoemd De Quabeck en Crommelin. Mochten deze weigeren dan
zou men kunnen uitzien naar iemand ,buiten den kring der tegenwoordige
diplomatieke agenten', ,die met den algemeenen en bijzonderen staat van
den handel' bekend is.
1) Ibid., p. 141.
2) Ibid., Zie p. 154, 159, 162 en 173-174.
3) R. Demoulin, Guillaume ler, p. 141.
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Zich rechtstreeks tot Latijns-Amerika wendend, herhaalt Reinhold zijn
voorstel tot het zenden van consuls. De uitvoering zal de Nederlandse
regering nog enige hoofdbrekens kosten. Het zenden van handelsagenten,
i.c. consuls met een vaste standplaats en regeimatige behartiging der handelsbelangen dwingt de regering tot het nemen van grotere financiele en politieke
risico's dan een eenmalige zending als die van De Quartet. Daarbij gaat de
,vastigheid' der nieuwe staten een belangrijke rol spelen. Ook in het vervolg
van de besprekingen speelt de verwevenheid van politieke en economische
motieven een belangrijke roll).
Columbia
De gegevens van De Quartel zouden de basis moe ten vormen van het
zenden van handelsagenten naar Columbia. Falck had vroegtijdig gewezen
op de betekenis van Mexico en Buenos Aires. Uit het mislukken van Chateaubriand's bemiddelingsvoorstellen leidt Falck af, dat het ,wederom
blijkbaarder is geworden welke partij de Britsche regering ten aanzien der
nieuwe Amerikaansche Staten kiezen zal'. Hij is waarschijnlijk ook op de
hoogte geweest van de benoeming van Woodbine Parish in oktober 1823
tot consul-generaal in Buenos Aires en hij aarzelt dan ook niet ,te adviseren
tot de benoeming van een Nederlandschen consul te Buenos Aires' 2). In
1813 was Falck in contact gekomen met een zekere Higgins, in verband met
Falck's reis naar Rusland, om zakelijke belangen te behartigen voor het
negotiehuis J. van de Poll, P. Wendorp en H. Croese Edsz. Falck strandt
in Gothenburg zodat de reis een jaar later door Higgins wordt gemaakt.
Falck acht de keuze van Higgins voor het consulaat te Buenos Aires verantwoord nu deze ,zijn betrekking (opzicht op uitgestrekte ijzermijnen in
Siberie) moede was' 3). Hij is geen ,alledaagsche koopman', maar iemand
,die behalve het mercantiele in het groot, de behandeling van nog andere
zaken verstaat' 2).
Met de ,nog andere zaken' doelt Falck op politieke kwesties. Dat de
Nederlandse regering met het zenden van consuls ook politieke belangen
op het oog had, zal blijken uit het bezoek van de Mexicaanse afgevaardigde
De Gorostiza aan Nederland 4).
De verkenningstocht van kapitein Willink rond Kaap Hoom levert
informaties op over de toestand in Buenos Aires. Even schijnt het of men
in de heer Joh. Zimmerman te Buenos Aires een consul-generaal kan vinden,
1) AR.A., B.Z., Iov. no 379, 3 april 1824, no 26 geheim. B.Z. aan S.S., 3 april
1824.
2) AR.A, B.Z., Iov. no 375, 28 februari 1824, no 17. Londen aan B.Z., 12 februari 1824.
3) A R. Falck, Gedenkschriften ed. Colen brander, p. 69-72. Higgins was in
contact gekomen met de Russische Hofbankier Rail die hem had verzocht het toezicht te willen uitoefenen op 'de ondoelmatig ontgonnen of achteloos bearbeid(e)'
ijzermijnen. Riggings was van Madeira geboortig, ,de Spaansche taal machtig en
Roomsch'.
4) Zie p. 82.
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maar bij nadere informatie blijkt deze koopman niet geschikt 1). Uit het
beleefdheidsbezoek dat kapitein Willink aflegt bij de ,kapitein-generaal
Gouverneur van Buenos Aires', blijkt dat deze staat streeft naar ,vriendschappelijke handelsbetrekkingen met geheel Europa'. De handel van
Nederland op die staat rechtvaardigt een consul, die daar met veel egards
ontvangen zal worden. Volgens Reinhold is ,die gezindheid nu evenwel
meer stellig aangekondigd' 2). ,Vooreerst (komt dan ook) in aanmerking
de Staat van Rio de la Plata'. In Peru, alhoewel ook daar nog gevochten
wordt, kan men rekening houden met het zegevieren der onafhankelijkheid.
In Mexico heeft Spanje ,niets meer dan het fort Vera Cruz', en alhoewel
Spanje ,nog het meest op de herwinning van dat land rekent', zal ,de vrage
meestal beslist zijn voor dhr. Higgins of eenig ander Nederlandsch agent
in die streken aangekomen zij'. Welke taak Higgins zal worden opgedragen,
kan rustig worden overgelaten aan Cantzlaar die beter dan het moederland
kan beslissen welke oplossing de ,practicabelste zoude bevonden worden'.
Zolang de rnissie van De Quartel voortduurt, lijken verdergaande stappen
met betrekking tot Columbia niet noodzakelijk.
Het was Reinhold's laatste bijdrage tot het Latijns-Amerikaanse probleem. Bepaald een progressief intermezzo voor hij op 16 mei 1824 zal
worden opgevolgd door Graaf W. F. van Reede.
Enige maanden later wordt de vertegenwoordiging in Columbia opnieuw
actueel. De koning komt op de hoogte van de berichten in de Courier van
3 en 4 juni 1824, waarin melding wordt gemaakt van de aankornst van
Britse en Franse comrnissarissen voor de handel te La Guyara en Bogota.
De koning verzoekt Van Reede een opgave te willen verstrekken van
personen ,die de belangen van Nederland in dat gedeelte van Zuid-Amerika'
kunnen behartigen. Van Reede beroept zich op het uitblijven van berichten
van De Quartel om het antwoord schuldig te blijven: ,Behalve nu, dat ik
in waarheid niemand zoude weten' is hij van mening dat ,alvorens in dezen
eenigen verderen stap te doen, het raadzaam wezen zal... de berigten
1) A.R.A., B.Z., Iov. no 379, lO april 1824, no 18. B.Z. aan S.S., 10 april 1824.
Het verslag van Willink is gedateerd Buenos Aires 23 december 1823. De koning
werd getrofi'en door een ogenschijnlijk onbetekende opmerking: ,De Heer Joh.
Zimmerman, koopman alhier waaraan de meeste der Nederlandse koopvaarders
geadresseerd worden, heeft zich met het waarnemen der zaken van de Lynx gechargeerd'. Op 14 april 1824 verzoekt de koning aan Reinhold nadere informaties:
,Of die Heer een Hollander is en om verder nopens denzelven alle zoodanige bijzonderheden te vememen als geschikt zijn zouden zich enigszins nader met dien
persoon bekend te maken'. De minister van Marine J. C. van der Hoop verstrekt
de inlichtingen. Zimmerman blijkt reeds acht jaar in Buenos Aires te zijn en nauw
verbonden met de heer Busch ,aan wiens huis van commercie de meeste Hollandsche schepen worden geconsigneerd'. Busch is van Duitse nationaliteit en behartigt
onder meer de belangen van de Amsterdamse koopman J. Sigrist. (A.R.A., B.Z.,
Iov. no 382, 5 mei 1824, no 8). Van de reis naar Peru en Chili had Falck te grote
verwachtingen. Meer gegevens dan wij vermeld hebben zijn niet door kapitein
Willink verzameld.
2) A.R.A., B.Z., Iov. no 379, 3 april 1824, no 26 geheim. B.Z. aan S.S., 3 april
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af te wachten van den Schout bij Nacht Cantzlaar betreffende de maatregelen' die hij wenselijk acht voor Columbia 1).
Pas een vol jaar later in juni 1825 komen de berichten van De Quartel
over zijn wedervaren te Bogota naar Nederland. De gebrekkige communicatie met de nieuwe wereld, de ziekte van De Quartel op de terugreis naar
Cura9ao en het vergaan van de "Zeeleeuw" hebben de uitvoering van het
regeringsplan vertraagd. Bij de voorbereidingen heeft de regering weinig
steun ondervonden van de missie-De Quartel. Ook het aftreden van Reinhold veroorzaakt door de inwerkperiode van Van Reede enige vertraging.
De vele mutaties in de bezetting van het ministerie van Buitenlandse Zaken
zijn een instabiele factor geweest in het regeringsbeleid in de jaren 18241826. Pas door de benoeming van Verstolk van Soelen komt er weer een
continue lijn in het buitenlandse beleid, al klinkt het geluid van Verstolk
wat conservatief 2). Daardoor is de koning gedwongen de zaken steeds
weer te activeren. Het verzoek van de koning om een lijst met capabele
mensen voor de bezetting van het consulaire apparaat dateert al van 3
maart 1824, maar Reinhold heeft deze zaak niet meer kunnen afronden.
Nadat de koning Van Reede ,wederom onderhouden heeft over het organiseeren der consulaten in Zuid-Amerika', mede ,in verband met de oprigting
der Handels-Maatschappij', komt Van Reede op 18 september 1824 met
een lijst met candidaten, die hij voor advies toezendt aan Elout als minister
van Nationale Nijverheid en Kolonien 3). Van Reede acht dit logisch, ,vermits het hier de belangen geldt van den hande1'.
Hij herhaalt de opmerkingen van Van Nagell en Reinhold: Columbia
1) A.R.A., B.Z, Inv. no 386, 12 juni 1824, no 11. De koning aan B.Z., 10 juni
1824. GraafW. F. van Reede (1770-1838) koos een militaire loopbaan en was onder
meer gouverneur van Prins Frederik. Na zijn ministersschap van 16 mei 1824 tot
23 juni 1825 werd hij in 1829 opperkamerheer van de koning en in 1835 benoemd
tot voorzitter der Eerste Kamer. (P. C. Molhuysen en P. J. Blok, DeellII, p.loo51006).
2) Zie daarvoor Verstolk's adviezen over het vrijhavenplan voor Curac;ao.
(Hoofdstuk III).
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 395,18 september 1824, no 10. B.Z. aan N.N. en Kol.,
18 september 1824. Vit deze lijst zijn een aantal interessante bijzonderheden af te
leiden. Vanaf 1814 exploiteert J. H. Freese voor Freese, Blanckenhagen en Dahmer
te Rio de Janeiro een handelshuis. Hij is voor het consulaat aanbevolen door kooplieden van Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en de Zaan; voor Bahia en Marahao
worden twee inheemse personen candidaat gesteld. Van de vijf andere candidaten
voor Rio is Charles Hindrichs een Duitser, John Harris een Brit, terwijl daarnaast
de Fransman Themenin genoemd wordt en dan verder twee onbetekenende Nederlanders Van den Corput en Holwercia. Voor Buenos Aires, de reeds afgewezen
Gillet uit Antwerpen en Zimmerman, en dan drie door Falck gepousseerde figuren:
Higgins, de failliet gegane voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel
Severeyn, en dan Stappaert Diercx uit Antwerpen, die eveneens ,ongelukkig is geweest in zijne eigene speculatien'. Voor de andere posten worden genoemd de
Duitser Busch en twee door de koning aanbevolen candida ten Travers en Horstman. De lijst wordt besloten met een zekere Mollerus die als consul te Marseille
te kennen heeft gegeven ,dat hij op eene of andere wijze op eenen voordeeligen voet
verplaatst wil worden' en een zekere Prioux die zich heeft aangemeld. Mogelijk
zou van zijn diensten ,partij getrokken kunnen worden in Zuid-Amerika'.
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zal moeten wachten tot berichten van De Quartel zijn binnengekomen,
terwijl Chili, Peru en Mexico ,nog niet die vastigheid schijnen verkregen te
hebben' die het zenden van consuls rechtvaardigt. Van Reede heeft bepaald
niet voldoonde kennis genomen van de inzichten van Falck begin 1824 over
de gang van zaken in Mexico. Enkele weken later wordt Van Reede gedwongen zich een beter oordeel te vormen over de toostand in Mexico, wanneer
De Gorostiza vanuit de Vieux Doolen in een kort briefje aan de minister
om een onderhoud vraagt. Wat de lijst met candidaten betreft, deze bevat
een 18-tal namen, waarvan slechts Higgins en Travers een benoeming
zullen krijgen, respectievelijk voor Mexico en Guatemala. Zeven candidaten
hebben zelfs geen Nederlandse nationaliteit, hetgeen duidelijk wijst op een
tekort aan geschikte personen voor de consulaire dienst in de nieuwe
wereld 1).
Mexico
De Nederlandse regering had met uitzondering van Falck, tot nu toe vooral zijn aandacht gericht op Columbia en Buenos Aires. Door het bezoek
van De Gorostiza, optredend namens generaal Michelena te Londen, stijgt
de koerswaarde van Mexico. Michelena had tot taak vanuit Londen pol itieke en commercieele betrekkingen met Engeland en de continentale
mogendheden aan te knopen. De Gorostiza fungeerde als een soort wegbereider die namens hem het pad moest effenen op het vaste land. Het
eerste land dat met een bezoek vereerd wordt is Nederland. Op 25 september
1824 ontvangt Graaf van Reede het schrijven van De Gorostiza, waarin deze
om een onderhoud vraagt ,de favoriser les relations commerciales entre les
deux nations'. De wat verbaasde minister laat De Gorostiza bij zich aan
huis komen om vooral de nadruk te leggen op het particuliere karakter.
Over dit onderhoud brengt Van Reede verslag uit aan de koning 2). Mexico
beschouwt de Nederlanden na Engeland als het gunstigst gestemd jegens
de nieuwe staten. De Gorostiza neemt een volmacht mee van Michelena,
waarin deze hem opdraagt zich ,te begeven naar het Hof van Holland en
aldaar en bij deszelfs gouvernement de staatkundige en commercieele
belangen der republiek door, aile zoodanige middelen voor te staan'. Mexico
acht de Nederlanden een belangrijke partner, vanwege de ,topografische
ligging ... deszelfs maritieme gewigt ... mitsgaders de verlichting van hun
gouvernement'. ,De commercieele belangen van een handeldrijvend yolk
zoo als dat van Holland' zullen niet ongevoolig blijven voor de voordelen,
die de Nederlandse handel tegemoet zuilen komen, zo het bij ,de eersten'
behoort om contact te leggen met Mexico. De Gorostiza legt daarbij sterk
de nadruk op de staatkundige erkenning. Nu ,sedert drie jaren geen Spaansche soldaat meer den Mexicaanschen grond ontwijdt', de onafhankelijkheid van Mexico reeds door de Verenigde Staten is erkend, en het
orrmogelijk is geworden door het memorandum van Canning en Polignac
1

Zie pag. 81, noot 3.

2) A.R.A., B.Z., !nv. no 396, 26 september 1824, no 1 geheim. De Gorostiza aan
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(october 1823), ,dat eeniger handelnatie zich menge in onze geschillen'
acht De Gorostiza geen ,voldoende reden aanwezig die verhinderen zoude
om over te gaan tot de staatkundige erkenning'. Intern is de toestand
gestabiliseerd door de gevangenneming en fusillering van keizer Iturbide 1).
Men vindt in dit schrijven dezelfde elementen als in de Columbian State
Papers, die in 1823 aanleiding waren tot uitvoerige gedachtenwisselingen
binnen de Nederlandse regering. De nieuwe staten leggen sterk het accent
op de staatkundige erkenning, terwijl de Europese mogendheden bedacht
zijn op mogelijke handelsvoordelen, zonder daarbij politiek in opspraak
te raken. Van Reede wijst een staatkundige erkenning van de hand, daar
,Mexico's onafhankelijkheid noch door geenen Staat van Europa aanerkend'
is. WeI is hij van mening dat alles wat op de handel betrekking kan hebben
,den grootsten aandagt verdienden' 2). In eerste instantie vraagt de koning
advies aan zijn kernkabinet De Mey van Streefkerk, Van Reede en Elout.
Deze zijn unaniem van mening dat De Gorostiza geen officiele status kan
krijgen, maar als particulier aIle bewegingsvrijheid moet genieten om kennis
te maken met de N.H.M. en de handel. Verder zal Falck op de hoogte
moeten worden gesteld van het bezoek van De Gorostiza, terwijl Cantzlaar
aangeschreven moet worden, de zending van De Quartel nu definitief uit
te breiden met een reis naar Mexico 3).
Ondanks de uitvoerige machtiging die De Gorostiza meebrengt, wenst
de koning in een missive van 8 october 1824 aan Van Reede opheldering
over de status van de Mexicaanse bezoeker. Falck zal daartoe bij Michelena
moeten informeren of ,de Heer E. de Gorostiza wezenlijk belast is met de
commissie' naar de Nederlanden. Mocht dit waar zijn, dan staat Mexico
in een andere verhouding tot Nederland als Columbia en Buenos Aires.
Bij de andere staten heeft Nederland de eerste stappen gezet, ,terwijl
daartegen de regering van Mexico zulks niet heeft afgewacht, maar hare
1) AR.A, B.Z., Inv. no 397, 7 october 1824, no 24. Op deze datum zendt Van
Reede een vertaling van De Gorostiza's machtiging naar de koning. Iturbide was
in 1820 aanvoerder van de royalistische troepen, die voor de Spaanse vice-koning
de revolutionnaire troepen in de bergen moest bestrijden. Hij sloot echter in het
geheim vrede met de opstandelingen en proc1ameerde op 24 februari 1821 de onafhankelijkheid in Iguala. De uit Spanje gezonden Juan O'DonjiI ondertekende op
24 augustus 1821 het verdrag van Cordoba, waarbij er tussen Mexico en Spanje
een personele unie zou komen, of eventueel een duale monarchie onder een Spaanse
Bourbon. De Spaanse Cortez verwierp het verdrag waarop Iturbide werd uitgeroepen tot keizer Agustin I. Hij kampte echter zowel met een gebrek aan financien als met ontevredenheid onder de royalisten, die zijn regering te weinig Spaans
vonden terwijl de republikeinen protesteerden tegen zijn verkapte Spaanse regeringsvorm. Op 7 april 1823 moest Iturbide het hoofd buigen voor de volkswil.
Hij kreeg een vrijgeleide naar Italie, maar werd terechtgesteld toen hij illegaal
Mexico weer wilde binnenkomen. CW. S. Robertson, History, p. 164-166, en p. 451-

452).
2) AR.A, B.Z., Inv. no 396, 26 september 1824, no 1 geheim. Uit het commentaar van Van Reede op het eerste bezoek van De Gorostiza.
3) AR.A, B.Z., Inv. no 396, 29 september 1824, no 15. Hier vindt men het verzoek van de koning van 29 september 1824 en het verslag van Van Reede van de
bespreking aan de koning.
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genegenheid daartoe zelve heeft te kennen gegeven'. De koning wenst het
accent te leggen op de handelsbetrekkingen, daar Nederland niet kan
vooruitlopen ,op hetgeen door andere mogendheden en in het bijzonder door
Engeland zal worden gedaan'. Toch wenst hij dat in het antwoord aan
De Gorostiza de nadruk wordt gelegd op de toestemming van de Nederlandse regering dat De Gorostiza zich geheel vrij kan bewegen, mits hij afziet
van het ,deploijeren van eenig publiek karakter'. Hij wordt verwezen naar
de N.H.M., terwijl de koning in een toevoeging iets laat doorschemeren
van andere dan economische bedoelingen. De minister kan aan De Gorostiza meedelen dat Nederland vriendschappelijke gevoelens koestert jegens
Mexico, daarbij de hoop uitsprekend dat deze informele betrekkingen
spoedig ,in officiele konden worden veranderd'. Daarnaast lijkt het de
koning zinvol, aansluitend op Falck's qualificatie van Higgins, een consulgeneraal te benoemen voor Mexico, ,die tevens de geschiktheid zoude hebben
om ook buiten de kring van handelsbetrekkingen casu quo werkzaam te
kunnen zijn' 1). Hoe zeer de Nederlandse politiek afgestemd bleef op het
voorbeeld van Groot-Brittannie moge blijken uit de vragen die de koning
aan Falck wi! voorleggen. Allereerst wi! de koning weten of ,de Koning van
Engeland iemand derwaarts zond, die eene hoogere qualiteit had dan de
verdere agenten'. Voorts wenst de koning ingelicht te worden over de status
van Michelena, ,op welke (wijze) dezelve in Engeland gezien is en behandeld
wordt' daar het voor de Nederlandse regering een maatstaf kan zijn voor
haar eigen homling. AIle inlichtingen ,nopens hetgeen door Engeland met
opzigt tot Mexico gedaan is' zijn waardevol. Tevens dient Falck de Britse
regering te polsen over haar Latijns-Amerikaanse politiek om te komen tot
,eene gelijke behandeling' 2).
Op 14 oktober 1824 bevestigt Falck de juistheid van de zienswijze van
de Nederlandse regering. Ook Engeland is nog afkerig van een staatkundige
erkenning. WeI dragen de Britse handelsagenten de titel van chief-commissary, maar Hervey die gepleit heeft voor regeringsinterventie bij de totstandkoming van een Britse lening aan Mexico is teruggeroepen en vervangen door Morier. De geldlening wordt door de Engelse regering als een
zuiver particuliere aangelegenheid gezien. Het optreden van Hervey
wordt beschouwd als een afwijking van ,die omzichtigheid welke men voor
alsnog in de onderhandelingen met de nieuwe Amerikaansche Staten raadzaam acht'. Veranderingen in de particuliere status van Michelena zullen
door Falck ogenblikkelijk aan de regering worden gerapporteerd om
Nederland ,steeds denzelfden tred te doen houden als (in) Engeland' 3).
Nog voor het antwoord van Falck binnen is gekomen, wenst de koning
een voordracht te ontvangen van Van Reede voor de post van consul1) A.R.A., B.Z., Inv. no 397, 8 oktober 1824, no 1. S.S. aan B.Z., 8 oktober 1824.
2) Ibid., B.Z. aan Londen, 8 oktober 1824, no 135. In dit schrijven is de visie

van de koning weergegeven.
3) A.R.A., B.Z., Inv. no 398, 19 oktober 1824, no 10. Londen aan B.Z., 14 oktober 1824, no 152.

NEDERLAND EN LATUNS-AMERIKA

(1816-1826)

85

generaal te Mexico 1). Van Reede laat zich daarover bij missive van 19
oktober informeren door Elout die in zijn schrijven van 21 oktober 1824
enige slagen om de arm houdt. Zolang Falck niet heeft geantwoord kan men
volgens Elout toch moeilijk de status bepalen van een eventuele afgezant.
Wat de persoon betreft kan hij op de lijst van candidaten slechts een geschikt bevinden, namelijk Higgins. Na het vertrek van Falck in november
1823 naar Engeland heeft het ministerie van Nijverheid en Kolonien zich
weinig beijverd voor het vinden van nieuwe candidaten 2). Van Reede brengt
een gematigd advies uit en stelt voor De Gorostiza in Nederland te laten
blijven ,zonder eenig openlijk karakter', aIs een soort De Quartel voor
Nederland. Na de overkomst van Higgins uit St. Petersburg en de binnenkomst van de berichten van De Quartei kan er een beslissing genomen
worden. De koning gaat met deze gang van zaken accoord, zodat Van
Reede dit besluit uitvoert en Elout op de hoogte stelt 3). We hebben wat
langer bij deze Mexicaanse zaak stilgestaan, omdat het een goed voorbeeld
biedt van de Nederlandse gang van zaken. We onderkennen de stimulerende
en steeds weer ingrijpende koning, toch nimmer doortastend. Falck fungeert
als de goed-ingelichte stuwer die vanuit Londen de Nederlandse regering
op de hoogte houdt. Het geheel wordt gecompleteerd door een aantal
bedachtzame ministers, die de stoutmoedige voorstellen steeds weer inpassen
in de verhoudingen, die nationaal-economisch en internationaal-politiek
geboden waren.
3. Conclusie

In het voetspoor van Groot-Brittannie behoort Nederland met Zweden
tot de geduchte mogendheden van de tweede orde, die zich afzetten tegen
de oude staatkunde van Europa. De mogendheden van de Heilige Alliantie
vrezen algemeen de Latijns-Amerikaanse politiek van Nederland 4).
Hoe nauw deze internationale politiek van Nederland gelieerd is tot de
handelspolitiek hebben we kunnen zien aan het voorstel van Reinhold, die
mede ter activering van de handellegaties wilde (her)openen te Washington
en Constantinopel. Voor de bezetting van de post te Washington dacht hij
zonodig aan personen buiten de kring der diplomaten.
Veel duidelijker komt dit verband naar voren in de bespreking van de
Latijns-Amerikaanse aspecten van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
en van het Fonds ter bevordering van de Nationale Nijverheid. Ais voorstap
voor het herstel van de handel op Oost-Indie heeft de koning een zwaar
accent geplaatst op Latijns-Amerika. De N.H.M. wordt op 6 november
1) A.R.A,B.Z.,Inv.no 398,19 oktober 1824, no 23/4. Het verzoek van de koning
is van 16 oktober 1824. De briefaan Elout van 19 oktober 1824.
2) AR.A, B.Z., Inv. no 399,21 oktober 1824, no 4. N.N. en Kol. aan B.Z.
21 oktober 1824, no 26.
3) AR.A, B.Z., lov. no 399, 250ktober 1824, no 7. B.Z. aan S.S., 25 oktober
1824. Ret bericht aan Elout: AR.A, B.Z., lov. no 339, 29 oktober 1824, no 13.
4) Zie met name de internationale reacties op het optreden van De Quartel te
Bogota. (pp. 47-48 en pp. 106-108).
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1824 reeds op de hoogte gesteld van het bezoek van De Gorostiza aan
Nederland. Nadat Elout de N.H.M . dank heeft gebracht voor zijn plan
een drietal expedities uit te zenden naar Indie, wijst de minister op de
mogelijkheid van een expeditie naar Mexico door bemiddeling van De
Gorostiza 1). Op 1 december 1824 zendt de regering de eerste berichten
van De Quartel naar de Directie, benevens de lijst van consulaire candidaten
voor Latijns-Amerika, die op 18 september 1824 door Van Reede is samengesteld 2).
Na een verslag van de missie van De Quartel zullen wij in een slotconclusie, op basis van het thans bewerkte materiaal, een voorlopige evaluatie geven van het Latijns-Amerikaanse beleid van Nederland.
HOOFDSTUK III
DE MISSIE VAN DE QUARTEL (1824-1826)
1. Inleiding
Voorbereiding
De achtergronden van de reis van de kapitein-Iuitenant De Quartel
kwamen bij de beschrijving van de economisch-politieke situatie in de
jaren 1822-1825 reeds aan de orde. Belangrijke momenten waren uiteraard
de nota van Cantzlaar d.d. 25 januari 1822, waarin hij zijn minister Falck
om nieuwe instructies vroeg en het antwoord op deze missive, dat door
Falck op de 22e april 1822 werd vervaardigd. Daarin lag de gedachte aan
een speciale zending reeds vervat ; Nederland zou, aldus Falck, meer gehoor
hebben gevonden voor zijn klachten bij het Columbiaanse gezag, "indien
men of een amerikaansche zendeling bij ons had willen toestaan of een
vertrouwd persoon van onzen kant naar Bolivar afvaardigden om zich
voorlopig over de onderlingen betrekkingen te verstaan" 3).
Ook de eerste missie, die De Quartel namens het gouvemement van
Cura9ao ondemam naar La Guyara, werd reeds vermeld. Cantzlaar stelde
blijkbaar vertrouwen in hem. Geboren in 1782, kwam De Quartel in 1802
met het fregat Kenau Hasselaar naar Cura9ao om de bij de vrede van
Amiens teruggegeven kolonie weer van de Engelsen over te nemen. Hij
keerde in 1807 naar Nederland terug. In 1816 was hij kommandant van de
Haay, die met het oorlogsschip Euridice, de Prins van Oranje vergezelde
bij het vervoer van de gouvemementsambtenaren naar West-Indie. Daarop
moet hij nogmaals teruggekeerd zijn naar Nederland, want het oorlogsschip
de Merkuur, dat de huiswaarts kerende Euridice in 1819 verving, stond
onder zijn bevel 4).
1) AR.A, Kol., Inv. no 4183, 6 november 1824, no 33 geheim. Kol. aan de
N.H.M., 6 november 1824.
2) AR.A, Kol., Inv. no 4183, 1 december 1824, no 38 geheim. Kol. aan de
N.H.M. december 1824.
8) AR.A., B.Z., Inv. no 258, 2 mei 1822, no 1693. Missive P.O., N.N. en Kol.,
22 april 1822, no 300.
') B. de Gaay Fortman, Cura~o en Onderhoorige eilanden, De West-Indische
Gids, Jrg. 9, 1927/1928, p. 6 en p. 242.
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In de antwoorden van Falck en Van Nagell op het schrijven van de
Staatssecretarie van 12 november 1823 wordt de door Falck in april 1822
gelanceerde idee nader omlijnd. De Quartel wordt dan naar voren geschoven
als candidaat voor een speciale zending bij het Columbiaanse gouvernement,
die immers door zijn missie bij de autoriteiten op de vaste kust, ter plaatse
bekend was.
De diverse adviezen en meningen kwamen reeds ter sprake, zodat we
met verwijzing naar het besprokene in Hoofdstuk II 1) kunnen overstappen
naar het Koninklijk Besluit van 26 januari 1824. Daarin bepaalde de
koning de kapitein-Iuitenant ter zee De Quartel ,voorlopig voor den tijd
van twee jaar ter beschikking te stellen van Onzen gouverneur van Cura<;ao
tot volbrenging van alle zoodanige commissien als door dezen aan hem
zullen worden opgedragen'. De missie van De Quartel was de eerste stap
om de ,betrekkingen met de nieuwe zich in Amerika vormende Staten'
gestalte te geven 2). De verantwoordelijkheid voor de missie werd officieel in
handen gelegd van Cantzlaar; dit om zich veilig te stellen tegen eventuele
vertogen van de Heilige Alliantie.

FinanciiHe Status
De financiele condities, waarop De Quartel zijn reis aanvaardde, hebben
de speciale aandacht van het kabinet gehad. Reinhold had voorgesteld
het non-activiteitstractement in te trekken, maar Elout, als waarnemend
minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien, kon daar niet mee accoord gaan. In zijn advies van 10 februari 1824
aan Reinhold stelt Elout zelfs voor De Quartel te bezoldigen op de voet
van kolonel ,als zijnde een rang hooger dan hij nu bekleedt' 3). De koning
gaat met deze laatste toevoeging niet accoord, maar De Quartel zal zijn
activiteitstractement in de rang van kapitein-Iuitenant van 15.000 volledig
behouden ; 13.600 zal hem worden betaald uit het Fonds tot bevordering
van de Nationale Nijverheid, terwijl de resterende 11.400 als non-activiteitstractement voor rekening komt van het ministerie van Marine. Voor de
reis naar Cura<;ao zal De Quartel een toelage krijgen van 11.000, terwijl
hij de verdere reiskosten kan declareren bij de gouverneur van Cura<;ao,
die voor de uit te betalen bedragen wissels kan trekken op het departement
van het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien 4).
Instructie
Op 8 mei 1824 arriveert De Quartel op Cura<;ao, waarbij hij namens
Elout aan Cantzlaar ,eene resolutie en eene missive, beiden van den 19
februari dezes jaars' overhandigt.
Zie pp. 49, 66-72.
S.S., K.B. 26 januari 1824, Q geheim.
3) AR.A, B.Z., Inv. no 374, 12 februari 1824, no IS geheim. Missive P.O.,
N.N. en Kol. aan B.Z., 10 februari 1824, no 34. Elout, minister van Financien,
was tijdens Falck's verblijf te Londen voor de onderhandelingen over het Sumatratractaat, waamemend minister van het Publieke Onderwijs, Nationale Nijverheid
en Kolonien.
4) A.R.A, S.S., Inv. no 5679, 13 februari 1824, P 2.
1)

2) AR.A,
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Op basis van deze bescheiden heeft Cantzlaar op 14 mei 1824 de instructie
voor De Quartel vervaardigd 1). Deze bescheiden zelf zijn in hun authentieke
vorm niet meer aanwezig, maar weI een missive van Falck uit Londen van
22 januari 1824, waarin deze de vrijheid neemt een schets van de instructie
naar Nederland te zenden, die dan door de ,schranderheid en omzigtigheid'
van Cantzlaar aangepast kan worden aan de situatie ter plaatse. Elout heeft
deze missive van Falck waarschijnlijk doorgezonden aan Cantzlaar daar de
kern van De Quartel's instructie is samengesteld uit de opmerking van
Falck, ,dat alle twijfel weggenomen worde of Nederland weI evenzeer als
Noord-Amerika en Groot-Brittannie gezind zoude zijn om in vriendschappelijke betrekkingen te staan tot de Columbiaansche republiek' 2). In artikel
VI vinden we de uitwerking van Falck's gedachten. Daarin wordt het doel
van de missie als voIgt aangegeven:
a. Het verkrijgen van commerciele voordelen voor Nederland en zijn
kolonien.
b. De toestemming van het opperbestuur van Columbia te verkrijgen voor
het plaatsen van consuls, met name te La Guyara en Puerto Cabello.
(Zie ook Art. III)
c. De situatie zowel politiek als commercieel in ogenschouw nemen, ook
van de andere Staten in Zuid-Amerika 3).
De Quartel zal deze aspecten omzichtig ter sprake moeten brengen.
,Gelukkig' beschikte Cantzlaar over een tweetal kwesties die besproken
moesten worden en dus dienst konden doen als voorwendsel om de eigenlijke contacten mogelijk te maken. Allereerst waren er vragen over de
handel op de Indiaanse kust. Deze was vooral voor Aruba belangrijk door
de aanvoer van geitenvellen en verfhout. Er was nimmer een geregeld Spaans
bestuur geweest, maar Columbia beschouwde het thans als zijn grondgebied. Men moest voor het drijven van handel op deze kust een pas kopen
in de meest nabijgelegen haven van Columbia, hetgeen extra kosten en
vervoer met zich bracht. Bij de overtreding van dit gebod waren meerdere
malen schepen van Cura~o gekaapt, waarna schip en lading waren verbeurdverklaard.
Het tweede punt van bespreking was de kwestie van de additionele rechren. Goederen die niet rechtstreeks uit het moederland werden aangevoerd,
maar via de eilanden in het Caraibisch gebied, werden bij invoer in Columbia
extra belast met een 5 % hefting. Dit systeem dat door Columbia was
ingesteld om de rechtstreekse handel met de Verenigde Staten en Europa
te bevorderen, werkte uiteraard ten nadele van Cura9ao. (Art. III en Art.
VIII) In zijn schrijven van 24 mei 1824 schrijft de Iandvoogd aan Elout,
dat hij zich door deze hangende zaken ,in de gelegenheid yond, om .. .
eene bezending aan het Columbiaansche gouvernement te doen'. Het
1) A.R.A., B.Z., Iov. no 389, 20 juli 1824, no 27. Schrijven Cura<;ao, 2e mei 1824,
no 6/1. Iostructie bijlage Cura<,:ao, 14 mei 1824.
2) A.R.A" B.Z., Iov. no 372, 28 januari 1824, no 5.
3) Zie voor de volledige tekst onder de Bijlagen (pp. 127-133).
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vermelde in Art. VI moet als kern van de instructie worden beschouwd,
maar de bespreking van deze ,additionele' kwesties moet dienen om het
,Columbiaansche gouvernement ... in het denkbeeld te laten' alsof hier
sprake zou zijn van 'n ,handelstechnische' missie. Pas als het gewenste
klimaat geschapen is, kan hij de eigenlijke bedoeling van zijn missie openbaren.
Cantzlaar's visie vooraf
Cantzlaar blijkt evenals Falck een voorstander te zijn van de benoeming
van consuls. Hij laatDe Quartel over La Guyara reizen'om van de Intendant
de toestemming te krijgen daar ,provisioneel' een handelsagent te mogen
benoemen. De Quartel kan daarna te Bogota het exequatur trachten te
verkrijgen voor een consul. De gouverneur betwijfelt enigszins of dit zal
lukken, daar de Columbianen ,niet weinig van het karakter van derzelver
voormalige beheerschers hebben overgehouden'. Mocht die toestemming
echter afkomen, dan wenst hij ook consuls te Carthagena, MaracaIbo,
Puerto Cabello en Rio de la Hache. Deze consuls zullen echter een bezoldiging van's Rijkswege moeten krijgen, daar het ,Europese' systeem,
waarbij het consulaatschap een ,benefice' is, in deze gebieden niet hanteerbaar is. De inkomsten uit de handel zijn ,in geenen deele toereikend en ik
durf zeggen noemenswaardig'. De toestand in Columbia wordt door de
gouverneur beschreven als rustig en bestendig. De onafhankelijkheid is een
feit en men beschikt over ,rijke bronnen van hulpmiddelen'. ,Maar het
volkskarakter zelf levert zeer vele zwarigheden aan den kiemenden voorspoed, daar de afkeer aan en de ijverzuchtigheid jegens vreemdelingen,
waarschijnlijk nog lang het algemeen welzijn zullen vertragen'.
In deze beschouwing vinden we gedachten over de potentiele rijkdom in
deze gewesten, waarbij echter gevreesd wordt voor een weinig doelmatige
exploitatie, gelet op het weinig actieve karakter van de bevolking, de
gebrekkige verbindingen en de geringe ontwikkeling van de handel. We
zullen dit beeld ook aantreffen bij De Quartel en andere waarnemers; het
beeld dat de actieve Europeaan zich vormde in contact met een minder
ontwikkelde samenleving 1).
2. De Reis door Columbia
De Route
Op 22 mei 1824 vertrekt De Quartel met de korvet "De Eendragt" van
Cura~o naar La Guyara. Hij dineert zeer ,minzaam' bij de komrnandant
van La Guyara en ontmoet bij die gelegenheid de Franse verkenner Chasseriaud en de Britse consul. Voor deze laatste is ,het bord voor zijn deur weI
gereed, hangt echter nu in mijn slaapvertrek en zulks omdat men van het
hoofdbestuur van Santa Fe de Bogota geene orders desaangaande ontvangen heeft.' De Quartel concludeert hieruit ,dat wij geene consuls zullen
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 389, 20 juli 1824, no 27. Schrijven Curat;ao, 24 mei
1824, no 6/1.
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kunnen zenden ... dan na mijn terugkomst van Santa Fe de Bogota' 1).
Op 2 juni arriveert hij te Caracas en stelt aan Cantzlaar voor de havenmeester van Cura9liO W. J. L. van Raders 2) te benoemen tot handelsagent
te La Guyara, waartoe de landvoogd op 10 juni 1824 besluit. Op 11 juni
concipieert Cantzlaar een instructie voor Van Raders, waarvan Art. 3 het
memoreren waard is:
,Te trachten de inzigten van vreemde gezanten en agenten in Columbia
te doorgronden en daarvan partij te trekken of dezelve tegen te werken,
wanneer zij voor de belangen van Nederland en deszelfs kolonien schadelijke strekking hebben' 3).
De Quartel wijzigt zijn reisschema en keert terug naar Cura9lio. Cantzlaar
had hem in de instructie de ruimte gelaten voor kleine afwijkingen van de
aangegeven reisroute. Op grond van vroegere inzichten en zijn eerste gesprekken te La Guyara ontvouwt De Quartel in een rapport van 21 juni
1824 zijn gedachten over de handel en de vrijhaven Cura<;ao. Wij komen
daar nader op terug. Enkele dagen later vertrekt De Quartel naar Puerto
Cabello, waar hij op 28 juni arriveert, terwijl hij ook Valencia bezoekt.
,Tot mijn leedwezen heb ik nog geen enkelde Hollander aangetroffen' en De
Quartel ziet zich genoodzaakt een zekere Michelena als handelsagent voor
Puerto Cabello aan de gouverneur voor te stellen 4). Deze kan daar echter
niet mee accoord gaan. Slechts voor Brooke Penny maakt hij een uitzondering. Deze Engelsman wordt op 12 juli 1824 tot handelsagent te Maracaibo
aangesteld, vanwege zijn grote kennis van de handel in verfhout op Rio de la
Hache, zijn ,relatien tot Jamaica', terwijl hij ,sints geruimen tijd voor
Cura<;aosche huizen den handel hier gedirigeert' heeft 5). Vanuit Puerto
Cabello zeilt De Quartel naar Aruba vanwaar hij op 24 juli oversteekt naar
Maracaibo, waar hij op 31 juli ,in de brandende hitte' een bezoek brengt
aan de Intendant. De Quartel kan meteen in actie komen. Er wordt een
Hollandse golet vastgehouden, die geen pas had voor de vaart op de Indiaanse kust. Hij protesteert en wacht met de uitreiking van de aanstelling
van E. Brooke Penny. Zo nodig zal hij terugkeren, want ,om liaisons te
vormen met eene natie die geene de minste egards voor Z. M. den Koning
betoond, zoude strijdig wezen met het gevoel van eer en in geenen deelen
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 389, 20 juli 1824, no 27. Schrijven La Guyara, 29 mei
1824.
2) W. J. L. van Raders, 1794-1868 verbleef ook gedurende het tussenbewind der
Britten op St. Martin. In 1816 werd hij daar eerst kommies van in- en uitklaring
en lid van de raad van civiele en criminele justitie. In 1823 havenmeester te Curayao,
en het jaar daarop handelsagent, later consul te La Guyara. (p. C. Molhuysen en
P. J. Blok, Deel IX, p. 834.)
3) A.R.A., Kol., Inv. no 3758, 17 september 1824, no 20 geheim. Curayao,
27 juli 1824, no 6/3 geheim.
4) Ibid., Puerto Cabello, 28 juni 1824.
5) A.R.A., Kol., Inv. no 3759, 30 augustus 1825, no 45 geheim. Curayao, 17 februari 1825, no 7/4 geheim. Bijlage Maracaibo, 11 augustus 1824.
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gewis beantwoorden aan het verlangen van Hoogstdenzelven'l). Gelukkig
keert de zaak ten goede en kan hij Brooke Penny zijn aanstelling uitreiken.
Via Seyba en Merida trekt De Quartel op muilezels naar Bogota. De
toestand in bet binnenland is erg primitief. La Seyba ,was slegts een plein
waar twee reyen hutten stonden ten getalle van 40 van welke men een ter
onzer beschikking stelde . . . wij stapten onze rieten stulp binnen en namen
er ons nachtverblijf, armoede rond om ons en met moeite kregen wij het
hoog nodige' 2).
Op 19 september 1824 arriveert De Quartel in Bogota. Hij legt bezoeken
af bij Poinsett, de Amerikaanse ambassadeur en bij de Britse Consul J. P.
Hamilton. Verder meldt hij over hun activiteiten weinig. Hij legt zijn bezoek
af bij de Vice-President Santander, waarbij De Quartel uit het antwoord op
zijn toespraak meent te mogen afleiden, dat ,consuls toegelaten zijn' 2). Maar
het bezoek aan de minister van Buitenlandse Zaken ,Gual, werkt in deze
ontnuchterend. Men was slechts bereid ,de benoemde Heeren als handelsagenten voor de Nederlanden' te erkennen. De autoriteiten te La Guyara
en Maracaibo zullen aangeschreven worden ,de Heeren Van Raders en Penny met distinctie te bebandelen'. Deze maatregel ,is ook geobserveerd voor
de Britsche consuls, welke ook geen Exequatur bekomen hebben' 3). De
Quartel adviseert Cantzlaar ook handelsagenten te benoemen te Carthagena,
op de landengte van Panama en in de Havannah 2).
De bespreking van de additionele rechten leverde geen resultaten op.
Columbia streefde doelbewust naar uitbreiding van de rechtstreekse handel
door middel van handelsverdragen met Groot-Brittannie en de Verenigde
Staten. Met dit laatste land werd tijdens het verblijf van De Quartel inderdaad een handelstractaat gesloten 2). Voor speciale voorzieningen voor het
Caraibische gebied was geen plaats. De Quartel had dit overigens reeds
voorzien. In het tussentijds rapport van 21 juni 1824 acht De Quartel de
kans op succes te Bogota bij de bespreking van de additionele rechten niet
bijster groot: ,waarvan egter het resultaat van non-reussiten niet twijfelachtig kan zijn, aangezien niet kan vermoeden men ten onzen aanzien meer
dan voor anderen natien zou willen doen' 4).
De ontvangst van De Quartel bij de Vice-President Santander is beschreven in de Constitutionel de Bogota van 7 october 1824. De Quartel wordt
daar ,commissaire de S. M. Ie Roi des Pays-Bas' genoemd, terwijl hij openlijk verklaart, dat Nederland op dezeIfde voet wi! staan met Columbia als
Groot-Brittannie. De Quartel spreekt zijn diepe respect uit voor Bolivar,
- Ie heros du continent meridional de l' Amerique' - die de ketenen van
zijn medeburgers heeft verbroken. Santander antwoordde onder meer,
dat men gecharmeerd was door de goede bedoelingen van onze koning,
,digne descendant d'une prince qui Ie premier, avait donne un exemple
1) Ibid., Maracaibo, 4 augustus 1824.
2) Ibid., Bogota, 15 oktober 1824.
8) Ibid., Bogota, 7 oktober 1824.

') A.R.A., Kol., Inv. no. 3758, 17 september 1824, no 20 geheim. Cura911o,
27 juli 1824, no 6/3 geheim. Bijlage 21 juni 1824.
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pratique, dans l'histoire modeme, d'une resistance soutenue contre la
tyrannie et l'oppression de l'Espagne'. De Quartel wenstte tenslotte Columbia een bestendigheid toe ,pareille a celIe de Palestine sous Ie regne du
sage Salomon' 1).
In deze geest schreef hij op 7 november zijn laatste bericht uit Bogota.
De Quartel acht ,eenige schilderijen, welke onze Historie ten tijden der
Spanjaarden voorstellen' passende geschenken voor Columbia. Beide
landen kregen hun vrijheid door een revolutie tegen Spanje 2). De Quartel
keert over de Zulia naar Carthagena terug. Hij wordt gekweld door hevige
koortsen en bivakkeert weken in erbarmelijke omstandigheden, voor hij
verzwakt op 24 februari 1825 op Curar;ao voet aan wal zet. Pas op 28 juni
1825 is hij in staat het tweede deel van zijn taak, de reis naar Mexico, te
volbrengen.
Handelsmogelijkheden
In de brieven die De Quartel aan Cantzlaar schreef, treffen we vele notities aan, waaruit we ons een beeld kunnen vormen van de situatie in Columbia.
Nederland en de andere naties
Bij de observaties van De Quartel komt zeer duidelijk de relatieve achterstand van Nederland naar voren in verhouding tot andere staten. Na zijn
bezoek aan Caracas, schrijft hij op 3 juni 1824: ,Fransche, Engelsche en
Amerikaansche kooplieden hebben deze provintien weI doorkruist'. En
in het tussentijds rapport, dat hij op 21 juni 1824 op Cura9ao vervaardigt,
bepleit hij een rechtstreekse handel op de Columbiaanse kust, gepaard
gaande met de vestiging van handels-etablissementen. ,Veele vreemdelingen
zijn reeds geetablisseerd sints lange. Engeland, Frankrijk, America en
Duitschland hebben aanzienlijke debouches gehad voor hunnen goederen
en van de Nederlanden ziet men geen mensch'. De Quartel richt met name
een verwijt tot de Cura9aose handelshuizen, die hun relaties in het moederland niet op de hoogte hebben gesteld van de vestigingsmogelijkheden in
Columbia.
Ook de gebieden rond Puerto Cabello en Valencia zijn ,alreeds langs
allen zijden met vreemdelingen opgevult' (28 juni 1824). En vanuit Maracaibo stuurt hij couranten op die melding maken van de aanvoer van
Franse en Engelse goederen op de markt van Bogota (11 augustus 1824).
Ook te Carthagena bevindt zich geen ,enkele Hollander' en zo wij er een
handelsagent zouden benoemen, dan moet deze ,knap zijn om tegen den
Engelschen invloed te kunnen opzeilen' (Bogota, 7 october 1824). Te
Bogota hebben zich ,verschillende vreemdelingen geetablisseerd, Duitschers, Engelschen en Franschen'. Een Hamburgs schip heeft voor Britse
1) Het verslag van de Constitutionel de Bogota verscheen op 3 januari 1825 in
de Journal de Bruxelles.
2) A.R.A., Kol., Inv. no 3759, 30 augustus 1825, no 45 geheim. Cura~ao, 17 februari 1825, no 7/4 geheim. Bijlage Bogota, 7 november 1824.
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rekening ten behoove van Bogota een grote partij goederen aangevoord,
maar de Nederlanders zijn nog niet op de markt verschenen. Britse en Hamburgse firma's hebben concessies gekregen voor de stoomvaart op de Zulia
en de Orinoco (Bogota, 7 november).
Wij besluiten dit korte overzicht met een opmerking uit een schrijven
van 31 augustus 1824 uit St. Jozef de Cucuta : ,Op allen plaatsen, waar wij
halt gemaakt hebben, om van muilezels te veranderen, hebben wij Engelsche,
Fransche en Amerikaansche gooderen gezien, egter of men brillante zaken
doet twijfel ik hard, rnijns inziens kan zulks niet, want de inwoonderen
zijn meest arm'.
Rijkdom van het land en volkskarakter
Deze laatste opmerking toont een nieuw facet van het beeld, dat uit de
papieren van De Quartel naar voren komt. Het is de vreemdelingen sinds
kort toegestaan handel te drijven, hetgeen tot een vrij omvangrijke vestiging
heeft geleid van buitenlanders, maar deze worden in hun activiteiten geremd
door een zekere achterdochtigheid bij de inheemse bestuurders en door de
geringe koopkracht van de grotendeels arme en uitgedunde bevolking: ,Bij
veele is het principe van egoisme het heerschende'. (MaracaIbo, 11 augustus).
En vanuit Bogota schrijft hij op 7 november : ,Er is geen energie in de
menschen hier om iets te proberen'. Brooke Penny heeft grote verwachtingen van het land, ,dat in bevolking en welvaart toeneemt', zodat ,de
hulpbronnen weldra menigvuldiger zullen worden' 1). Maar dit is het enthousiasme van de begindagen. Van Raders spreekt ook van onuitputtelijke
bronnen van welvaart, die echter door de geringe bevolking, nog uitgedund
door de oorlog, niet benut kunnen worden 2).
Mogelijk Nederlands antwoord
Wat waren volgens De Quartel de mogelijkheden voor Nederland?
Voor een bloeiende handel binnen dit uitgestrekte gebied moet er aan een
paar essentieele voorwaarden worden voldaan. De eerste noodzakelijke stap
is het uitzetten van een net van handelsagenten, eventueel consuls. Iedere
haven biedt te weinig retouren aan, en ook de opname-capaciteit is vaak
gering en te afhankelijk van het seizoen. Men zal dus van haven tot haven
moeten trekken, en daarbij kunnen de handelsagenten met hun relaties ter
plaatse en hun inlichtingen aan elkaar, de nodige steun geven aan de kooplieden. De Quartel denkt daarbij vooral aan ,jongelieden van Cura<,:ao',
die immers gewend zijn aan het klimaat en de handelsgewoonten (MaracaIbo, 11 augustus). Binnenlands is de toestand nog zeer prirnitief. De
goederen worden daar via een douane-ambtenaar, ,aan wiens woning een
aantal koopmanschappen gedeponeerd waren', naar MaracaIbo verzonden.
Wil Nederland nog enige kans op succes hebben, dan zal het voorbeeld
van de buitenlandse handelshuizen gevolgd moeten worden. Ook voor het
1) Ibid., Brooke Penny aan De Quartel, Maracaibo, 10 augustus 1824.

2) Ibid., Van Raders aan Cantziaar, La Guyara, 22 september 1824.
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binnenland zal men personen uit moeten zenden ,om de zaken hier te dirigeren'. (Bogota, 7 october). Met name voor Bogota wordt het tijd dat een
vestiging van een Hollands huis spoedig werkelijkheid wordt. ,Het beste zal
zijn een knap mensch uit te zenden, die ijverig en kundig zij en de Spaansche
taal magtig; allen Engelschen en Franschen huizen hebben dus gedaan'.
Plaatst men een consul, dan ,zou het noodwendig convenieren zo hij
koopman zij' (Bogota, 7 november).
Wanneer aan deze voorwaarden zal zijn voldaan, welke reele mogelijkheden zijn er dan? Wat het goederen-pakket aangaat, is De Quartel geneigd
- ,den handel hier nieuw zijnde' - alles te proberen. Als retouren kan
men rekenen op meel, cacao, papilon, indigo, verfhout en koffie. Op grond
van deze inlichtingen is de NHM er inderdaad toe overgegaan om eind
1825 een aantal expedities naar Zuid-Amerika en West-Indie uit te zenden.
Mansvelt vermeldt de samenstelling van de lading, die inderdaad geleek
op een soort warenhuis onder directie van een supercarga 1). Vit de gebleken
resultaten kon men dan tot een beter marktbeeld komen.
In de trant van het gevarieerde goederen-pakket zag De Quartel ook
mogelijkheden voor een emigratie van landbouwers en diverse soorten
van rniddenstanders: ,Een goede glazenmaker en schilder zou hier zijn brood
wei vinden; eene marchande de mode die tevens dames-klederen kon maken
zou van pas hier zijn. Een gehuwde vrouw met haar man en twee winkeldochters' zouden een ,mooye winkel kunnen opzetten'. De Quartel raadt
aan de materialen vanuit Europa mee te nemen, zodat het dan ook
,van belang kan zijn een timmerman en metselaar mede te brengen'.
Deze vestiging wil hij afronden met ,een goed logement' (Bogota, 7 november).
Eindrapport
Op 24 februari 1825 komt De Quartel op Cura<;ao aan. Ter afsluiting
formuleert hij zijn gedachten over de juist ten einde volbrachte reis. Het
gouvemement van Columbia beschikt thans over voldoende stabiliteit.
Het wordt nu noodzakelijk, dat Nederland zijn achterstand bij andere
mogendheden inhaalt. Waar ,de bevolking geenzints proportioneel aan het
grondgebied is', is het te ,wenschen dat verschillende natien er naar toe
ernigreeren en zulks grotendeels bestaande uit de werkenden klassen'. Hier
ligt ook voor Nederland de kans: ,zonder aanzienlijken ernigratien zullen
wij nog lange moeten werken om op eenen gelijken voet met anderen natien
te staan; de aanzienlijke landerijen, die men aanbiedt tegens weinig geld
is iets zeer aanlokkelijk en thans mij voorkomende de belangrijkste speculatie'. Hij ,kan geen brillant vooruitzigt voorstellen voor den handel'.
Columbia heeft vooral belangstelling voor het stijven der schatkist door de
invoerrechten. ,De Engelsche en Fransche huizen hebben hier alles overvoerd, ook begint Hamburg zulks mede te doen'. De retourlading blijft
1) W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
1924, Deel I, p. 131-132.
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bet zwakke punt, zolang niet een Nederlandse kolonie zicb in Columbia
gevestigd heeft. De Quartel vestigt tenslotte de aandacht op een consulaat
voor Panama.
Panamakanaal
Voorlopig is er nog niet veel handel, maar ,het plan daar zijnde om den
Pacifieke met den Atlantischen Oceaan door een Kanaal zoo mogelijk in
communicatie te brengen, of om een Karreweg om bet transport der
goederen van den eenen naar den anderen zijde der landengte' aan te leggen,
biedt voldoende aanleiding om permanent een vertegenwoordiger te hebben
op deze landengte. Dit is de eerste keer dat de Nederlandsche regering op
de hoogte gesteld wordt van een dergelijk plan. Het is waarschijnlijk dat
deze opmerking niet is opgemerkt tussen de vele andere notities 1).
Conclusie
Uit het eerste deel van de missie van De Quartel is het gevaarlijk al te
vergaande conclusies te trekken. Allereerst komt men onder de indruk van
de fysieke omstandigheden waaronder de reis is uitgevoerd. De reis van
Maracaibo naar Bogota wordt door De Quartel gescbat op 30 dagen per
muilezel. De wegen zijn meest slecht, terwijl de hygienische omstandigheden
veel te wensen overlaten. Veelal moest bij ovemachten in hutten en bij viel
berhaaldelijk ten prooi aan hoge koortsen. Wanneer men daamaast beseft,
dat bet bier iemand betreft zonder commercieele scholing, dan worden zijn
soms wat al te vrijmoedige daden en weinig systematische waarnemingen
begrijpelijk. In het bovenstaande hebben wij getracht enige ordening aan te
brengen in de veelsoortigheid van zijn waamemingen. Bepaald systematischer
is de bijdrage van Van Raders. Ter complementering van het beeld willen
wij thans enkele van zijn notities weergeven.
Bijdrage Van Raders
Vanuit La Guyara onderboudt Van Raders een rechtstreekse en regelmatige briefwisseling met Cantzlaar. De overvoering van de markt wordt al
voelbaar. Eindjuli schrijft hij aan Cantzlaar: ,De commercie is tegenwoordig
niet in den bloeyendsten staat'. In de haven van La Guyara zijn in het
eerste half jaar van 1824 vijf vaartuigen aangekomen uit Hamburg en Bremen, een zestal uit Engeland, uit Frankrijk twee brikken en een schoener,
die ,genoegzame fondsen' hebben om zich van een retourlading te voorzien,
en verder acht schepen uit Gibraltar meest onder Amerikaanse en Engelse
vlag. ,Een groot gedeelte dezer ladingen blijven nog onverkocht'. Evenals
De Quartel pleit bij voor een flexibel systeem van lossen en laden. De
Nederlanders kunnen hun lading lossen in La Guyara en daama vertrekken
met een lading cacao voor Bordeaux en Bayonne. Teruggekeerd met een
lading uit deze havens in La Guyara, is het weI haast zeker dat er een lading
1) A.R.A., Kol., Inv. no. 3759, 30 augustus 1825, no 45 geheim. Cura9ao,
24 Februari 1824.
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gereed is gekomen voor Nederland. Van Raders waarschuwt nadrukkelijk
de markt niet te overvoeren, ,dewijl de invoer het vertier ligt te boven kan
gaan'l).
De nieuwe staat wordt met ,eene scheuring' bedreigd, terwijl Van Raders
wat de economische situatie betreft, op de ,voor een Europeaan niet te
verbeelden' toestand der arbeidende klasse wijst. Dit maakt het noodzakelijk belangrijke industriele ondernemingen als de mijnen ,te verpachten'
aan de Engelsen.
Het voordeel zal naar Engeland vloeien, terwijl het in Columbia de ,uitbreiding van het vernuft en de nijverheid danig zal stremmen'. De nieuwe
staat tracht door invoerrechten en verpachtingen het hoofd boven water
te houden.
Voordat er echter sprake kan zijn van een wederzijds handelsverkeer,
zal er veel moeten veranderen in de economische structuur. Wei zijn
er vele handelshuizen gevestigd vanuit Engeland, Duitsland en Frankrijk.
Maar met name uit Frankrijk kwamen er toch meest winkeliers. Het idee
van De Quartel om een soort Nederlandse nederzetting te vestigen, paste
kennelijk bij de nog weinig ontwikkelde situatie 2).
Gelijk De Quartel ziet ook Van Raders kansen voor ,den ondernemenden
Nederlander'. Maar dan zouden onze bevrachters minder hoge vrachtprijzen moeten berekenen dan zij gewoon zijn. Zij zouden ,gemeenlijk meer
dan eens zoo veel verdienen of liever berekenen' als de buitenlandse cargadoor. Een verwante opmerking was gemaakt door De Quartel. ,Dat onze
kooplieden tog goed toezien de articulen - wei geconditioneerd zijn, b.v.
dat de kelderflesschen goed digt zijn, de botervaten inhouden hetgeen zij
opgeven, de linnen de ellen maten houden, want zedert eenige tijd zijn daar
vele klagten over geweest, zoodat men zeide niet meer op de Hollandsche
trouw aan te kunnen gaan' (21 juni 1824 te Cura~ao).
Cantzlaar's visie achteraf
Op 17 februari 1825 geeft Cantzlaar een overzicht van de missie van
De Quartel naar Columbia. Na het mislukken van de onderhandelingen
over de additionele rechten en de toelating van consuls te hebben gememoreerd, bespreekt Cantzlaar de interne situatie van Columbia. De slag bij
Ayacucho op 9 december 1824 heeft het vasteland van Zuid-Amerika
definitief van Spaanse troepen gezuiverd. De gouverneur hoopt dat ,hetzelve
niet wederom door aanvallen van buiten en door burgeroorlogen of binnenlandsche onlusten geschokt wordt'.
Wat het aantal consulaten betreft, wenst hij nu niet verder te gaan dan
de benoemingen van handelsagenten te MaracaIbo en La Guyara. De in
zijn schrijven van 24 Mei 1824 genoemde plaatsen Carthagena, Puerto
Cavello en Rio de la Hache komen in aanmerking bij ,toeneming of uitbreiding des Nederlandschen handels'.
1) Ibid., Cura~o, 17 Februari 1825, no 7/4 geheim. BijJage La Guyara, 27
Juli 1824.
J) Ibid., La Guyara, 22 September 1824.
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Met de aanstelling van Van Raders en Brooke Penny acht hij de huidige
handelsbelangen ,genoegzaam' behartigd. De Britse consul te La Guyara
is niet toegelaten, daar hij in zijn aanstellingsbrief was uitgezonden naar de
provincie Venezuela, ,hetgeen als eene grootte informaliteit en als onbestaanbaar met de bestaande orde van zaken in Columbia' werd beschouwd.
Van Raders en Brooke Penny zullen als consul erkend worden, zodra
Nederland de onafhankelijkheid van Columbia heeft erkend, ,hetwelk mij
als overdreven voorkomt' 1).
Van Raders verschaft de landvoogd inmiddels nieuwe informaties. Op
3 februari 1825 meldt hij vanuit La Guyara ,dat ,gedurende de laatste zes
maanden er zeven vaartuigen van Engeland, vier van Frankrijk, vier van
Hamburg en Bremen en drie van de Middellandschen Zee zijn aangekomen,
,doch de lading is slechts gedeeltelijk gelost' 2) .
. Cantzlaar spreekt in zijn missive van 24 juni 1825 dan ook van een ,overvoering der markten'. De handel zal echter ,buiten twijfel wederom toenemen'. De oogst dreigt overigens te mislukken ,uit gebrek aan handen
tot de inzameling. Men kan zich nauwelijks voorstellen hoe weinig de
departementen van Columbia bevolkt zijn en hoeveel de landbouw uit gemis
aan arbeiders lijdt, waardoor het gouvemement grootelijks naar emigranten
uit Europa verlangt'.
Cantzlaar beschouwt Columbia als de meest gevestigde staat. De erkenning van Columbia door de Verenigde-Staten en Groot Brittannie maken
de aanstelling van een Nederlandse consul ,of andere gekwalificeerde
persoon, vanwege Zijne Majesteit' wenselijk, ,om de belangen van Nederland
waar te nemen' 3). In afwachting van dit besluit heeft Cantzlaar een zekere
Merida voorlopig toestemming gegeven om op Cura9ao te verblijven. Hij
zal voor Columbia als consul de handelsbelangen behartigen.
Alvorens in te gaan op de reacties in het moederland, zullen we eerst
enige data geven van de reis van De Quartel naar Mexico en Guatemala.

3. De Reis door Mexico en Guatemala
Vertrek
Op 28 juni 1825 vertrekt De Quartel naar Mexico. Zijn gezondheidstoestand is echter van dien aard, dat Cantzlaar twijfelt ,of hij in staat zal
wezen om zijnen last naar vereisch uit te voeren' 4).
Instructie
De instructie voor de reis naar Mexico bevat niet veel nieuws in vergelijking tot die voor de verkenning van Columbia. Hij moet blijk geven van
de goede gezindheid van de Nederlandse regering en instemming vragen
1) A.R.A., Kol., Inv. no 3759, 30 augustus 1825, no. 45. Schrijven Cura930,
17 februari 1825, no 7/4 geheim.
2) A.R.A., Kol. Inv. no 3760, 30 augustus 1825, no 95. Cura9ao, 24 juni 1825,
no 12/9. Bijlage 10, La Guyara, 3 februari 1825.
3) Ibid. Cura9ao, 24 juni 1825, no 12/9.
4) Ibid., Cura9ao, 24 juni 1825, no 13/10.
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voor het plaatsen van handelsagenten. Ais deze toestemming verkregen
wordt, mag hij candidaten, die de Nederlandse nationaliteit hebben, aanstellen ,eeniglijk op de emolumenten daaraan verknocht'. Speciale aandacht zal hij moeten geven aan de verzending van zijn berichten, terwijl
het welslagen van de missie afhangt van de ,bescheidene en doelmatige
handelwijze van dengene die daarmede belast is'. Deze toevoeging was
noodzakelijk geworden, vanwege de compromitterende berichten in de
Constitutionel de Bogota van 7 oktober 1824, die de Nederlandse regering
bij de leden van de Heilige Alliantie verdacht hadden gemaakt. Ook nu
wordt de kem van zijn opdracht omscbreven in de geest van Falck: een goede
verstandbouding aan te kweken en ,allen twijfel weg te ruimen of Nederland weI even zeer als Noord-Arnerika en Groot-Brittanje gezind zoude
zijn om in vriendschappelijke betrekkingen te staan tot de Staten van
Mexico' 1).
De Route
Op 2 juli arriveert De Quartel te Jamaica. Het eiland is zeer gunstig gelegen voor de handel op de kust van Mexico; men is van plan het tot een
,vrije haven' te maken. Nieuwe koortsen vertragen het reisplan, zodat hij
pas de 28e juli 1825 te Alvarado aankomt, vanwaar hij op 18 augustus 1825
arriveert in Vera Cruz 2). In Vera Cruz circuleren berichten over een expeditie van een Frans eskader vanaf Cuba. Mexico benadert ogenblikkelijk
de Britse charge d'affaires om zich ,tegen die handelwijze der Fransche
natie te verzetten, aangezien het bezetten van Cuba als nadeelig voor de
Mexicaansche Staten gerekend wordt' 3). Via Jalapa en Pueblo de los
Angelos trekt De Quartel naar de hoofdstad Mexico. Hij vindt onder weg
,alles zeer vervallen' 4).
In een missive van 11 september 1825 beschrijft hij het bezoek aan de
Minister van Buitenlandse Zaken. Camacho antwoordt minzaam, ,dat het
met het verlangen van dit gouvernement strookte reciproque gevoelens te
koesteren en men zig vereerd yond met de betuigingen van vriendschap
Zijner Majesteit den Koning der Nederlanden'. Men was zeer te spreken over
de ontvangst van De Gorostiza in Brussel.
Het gouvernement heeft met Engeland reeds een tractaat gesloten, ,waarvan niets publiek zij', terwijl men ook met Noord-Amerika onderhandelt,
,zodat dit gouvernement zich meer en mee! vestigt'.
Hij blijft gedurende een paar maanden in Mexico en stuurt van zijn vele
waarnemingen behalve aan Cantzlaar, ook rechtstreeks rapporten naar
1) Ibid., Cura9ao, 24 juni 1825 no 12/9. Zie voor een verslag van deze internationale reacties, p. 106.
2) A.R.A., Kol., Inv. no 3762, 4 januari 1826, no 43. Cura9ao, 27 oktober 1825,
no 14/11. Bijlage Jamaica, 9 juli 1825.
S) A.R.A., Kol., Inv. no 501, 10 juni 1826, no 68 geheim. Mexico, 29 september
1825, no 4/37. Bijlage Mexico, 11 september 1825. In Nederland gearriveerd
23 december 1825.
4) Ibid., Pueblo de los Angelos, 3 september 1825.
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Nederland. We zullen weer langs verschillende lijnen het beeld opbouwen
dat De Quartel ons biedt van deze nieuwe situatie.
Nederland en de andere naties
Ook in Mexico zijn de nabuurlanden ons voorgeweest. In zijn schrijven
van 19 augustus 1825 uit Vera Cruz maakt De Quartel melding van speculaties in de mijnen, ,waar Engelsche kooplieden aanzienlijke somma's
inzetten'; hij spreekt voorts van ,Duitsche linnens', en van ,Fransche articulen van wijnen en andere liquides' 1). De Anglo-Mexican mijnen hebben
te kampen met zware vervoerskosten, met name in het binnenland. Daar
,arbeidels van alle klassen schaars' zijn. is men weI gedwongen over te gaan
tot immigratie van werklieden uit Europa. Ook in de aankoop van landerijen
worden er door de Britten goode zaken gedaan. Ret huis Baring en Co.
heeft twee plantages gekocht ,waar het terrein grooter van zij dan gantsen
Engeland en zulks voor eene millioon Spaansche matten, dus 2t rnillioen
guldens. (Mexico, 11 september 1825).
Randelssysteem
Men kent in Mexico niet de 5 % additionele rechten op goederen, die
vanuit de eilanden uit het West-Indische gebied worden aangevoerd, maar
weI de normale hoge invoorrechten. Met name producten van de eigen
nijverheid genieten bescherming. De invoerrechten die op vreemde waren
worden geheven, worden qua hoogte afgemeten naar het belang van de
eigen industrie. Ret is daarbij niet onverschillig ,of men goede of kwaade
vrienden is met de directeur der douane'. De evaluatie van de waarde is
zo willekeurig ,dat men van vele artikelen het driedubbele van de wezentlijke waarde aan regten betaald'. Ook hier signaleert De Quartel een principe van egoisme; de inkomsten van het land worden voor een belangrijk deel
uit deze rechten verkregen.
Over 1824 was dit een bedrag van 4.193.956 dollar. Zodoende is ,menig
koopman in de noodzakelijkheid geweest om een totaal verlies voor te
komen, goederen te verkoopen, niet eens gelijkstaande met de er voor
betaalde regten; de meeste schepen zijn verplicht in ballast te retourneren,
zijnde er geene genoogzaame producten geweest, nog zullen er komen'.
De invoor wordt maar voor 1/3 door de uitvoer gedekt.
Rijkdom en volkskarakter
Mexico zucht nog onder de naweeen van de oorlog. Er is strijd tussen
federalisten en voorstanders van een centrale regeringsvorm. De revoluties
zijn zeer ,ruineus voor het land geweest: de mijnen waren geabandonneerd,
de tuinen en plantagien verwaarloosd'. Men heeft op de publieke wegen te
kampen met struikrovers, terwijl ,mazelen en scharlaken koorts' de bevolking hebben gedecimeerd. Daarnaast is de bevolking nog niet gewend aan
regelmatige arbeid. Vooral met de Indianen valt ,zeer moeyelijk geregeld te
1) Ibid., Vera Cruz, 19 augustus 1825, no 3.
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werken'. Schepen die de tocht naar Mexico aanvaarden, zullen zich vooral
van het ,gewoone waardelooze' als rondhouten, touwen en timmermateriaal
moeten voorzien; de Mexicaanse havens zijn niet ingesteld op het verrichten
van herstelwerkzaamheden. Er zal nog veel moeten gebeuren voor Mexico
een betrouwbare partner wordt in het handelsverkeer.
Kansen voor Nederland
,Een ruim veld is bier open voor ordentelijke jongelieden in de diverse
vakken. Men moet evenwel zig van de Spaansche taal meester maken en
alles met bedaardheid aanleggen en met niets bier gepresseerd zijn; ik geloove, wij weI wat laat zuilen aankomen, egter zou het mij niet verwonderen
er tot beden meer geld verloren dan gewonnen was ... '. Nederland kan dus
eventueel profiteren van deze achterstand die tot een voorsprong kan leiden.
Men zal evenwel snel moeten overgaan tot het vestigen van goede huizen.
Cura9<lo zal op deze kust moeten handel drijven nu er geen sprake is van
belemmerende rechten speciaal voor de eilanden in het Caralbische gebied.
WeI zullen de scbepen vanuit Europa geneigd zijn de tussenhaven CUrac;:ao
te vermijden; maar de geringe kracht van de Mexicaanse economie maakt
deze markt gevoelig voor ,kleine ordentelijke bezeilde scbepen'. Wanneer
Curac;:ao als entrepot kan fungeren, zal het op die manier een belangrijke
functie voor deze nog weinig ontwikkelde landen kunnen vervullen. Men
zal zich overigens bij vestiging van handelshuizen goed moeten orienteren.
Ret beste kan dit gescbieden door een relatie aan te gaan met een reeds
gevestigde firma. In dit verband noemt De Quartel het huis Staples en Co.
(Mexico, 11 september 1825)
Conclusie en enkele slotnotities
In een schrijven van 11 oktober 1825 moet De Quarte1 helaas meedelen,
dat de genever en kaas op de lijst van belaste goederen zijn blijven staan,
ondanks ,mijne ingebragte reden' 1).
Een klein succesje staat daartegenover. De Britse consul O'Gorman
beeft namens de buitenlandse kooplieden een gift gegeven voor de slachtoffers van de ,bier heerschende ziekte'. Uit dankbaarheid beeft de regering
de protestanten een stuk grond gegeven, dat als kerkhof kan worden
ingericht. De Quartel heeft ,voor allen diegeene mijner natie, welke in bet
vervolg mogten komen te overlijden' een gedeelte van bet kerkhof kunnen
reserveren.
De Quartel deelt ook de datum van het congres te Panama mee. In een
schrijven van 7 november 1825 meldt bij dat het begin januari 1825 zal
plaatsvinden. Bij de missive van 11 september 1825 was een ,decreet over de
opening van een kanaal van den Atlantischen naar de Pacific oceaan'
gevoegd. De Quartel beeft dus tweemaal in zijn berichtgeving gesproken
over het kanaalplan. Voor zover dat na te gaan valt, heeft men het in het
1) Ibid., Mexico 11 oktober 1825, no 7/40. In Nederland gearriveerd 16 januari
1826.
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moederland niet opgemerkt. De Quartel verwacht overigens veel van deze
nieuwe Centraal-Amerikaanse Statenbond. Aan de brik ,De Koning der
Nederlanden' die zoals Mansvelt reeds schreef met zijn geweren langs de
kust van Mexico leurde, heeft De Quartel aangeraden door te zeilen naar
Guatemala 1). In de republiek van Guatemala is reeds een ,Engelsche consul'
gevestigd, terwijl Amerika vertegenwoordigd is door een charge d'affaires 2).
Men is in Mexico ,nog niet op die hoogte, waar men in Columbia zij; dat
den invloed van vreemdelingen niet genoegzaam aangemoedigd zij en dat
men over het algemeen nog niet eens zij in de rijen van bestuur'. Maar
overheersend in zijn berichtgeving is de mening, dat ,een ruim veld hier open
is, voor ordentelijke jongelieden'.
Einde der reis
De lOe november 1825 vertrekt De Quartel uit Mexico naar Guatemala.
De tocht duurt 70 dagen, op daarvoor in Mexico gekochte muilezels, waarvan hij er enkele onder weg moet afdanken 3). Hij verblUft 21 dagen te
Guatemala - tot 10 februari 1826 - en verzendt later vanuit New-York,
waarheen hij is afgereisd een overzicht van zijn bevindingen naar de minister
van Kolonien en Marine £lout. De ,provincies bevinden zich in openlijke
twist' en niet zelden vindt men ,vermoorden' op de wegen. WeI acht hij de
gevoelens in Guatemala tegenover vreemdelingen ,guIder en het is om die en
meer andere redenen te wenschen Centraal Amerika blijve bestaan'. Hij
doet opnieuw een mededeling over het kanaal dat de beide oceanen zal verbinden. Het plan ,zou kort na mijn vertrek aangenomen worden en nog in de
loop van dit jaar begonnen worden. 't Zou door de lagoen van Nicaragua
zijn, men zal er veel moeylijkheden in vinden, ik twijfel aan de reusitte' 4).
Zich weer op de Atlantische Oceaan bevindend, op terugreis naar Nederland, geeft hij nog enige inlichtingen over Mexico. Hij meldt dat Camacho,
de minister van Buitenlandse Zaken van Mexico naar Londen is vertrokken
als minister plenipotentiarius. Ais zodanig zal deze Camacho in de jaren
1827-1828 met ambassadeur Falck onderhandelen over het handelstractaat
met Nederland. De Quartel bericht ook de aankomst in Mexico van een
partij Brabantos-linnens, die door de Duitsers Muller en Behrman als agenten in dienst van een ,Hollandse Maatschappij' (is hier de NHM bedoeld?)
op de markt zijn gebracht 5). Begin oktober 1826 is De Quartel weer in
Nederland. ZUn laatste bericht is gedateerd 16 oktober 1826 en gericht
aan de minister van Kolonien en Marine, waarin hij melding maakt van
concessies voor de Britten in Honduras om daar verfhout te mogen kappen 6).
W.M.F. Mansvelt, p. 131.
Ibid., Mexico, 17 november 1825. In Nederland gearriveerd 16 januari 1826.
AR.A, Kol., Inv. no. 509, 26 juli 1826, no 72. Atlantische Oceaan, 20 mei
1826, no. 18.
4) Ibid., 26 juli 1826, no 69 . New-York, 10 juni 1826, no 16/46.
6) Ibid., 26 juli 1826, no 76. Atlantische Oceaan, 1 juli 1826, no 24.
6) AR.A., Kol., Inv. no 523, 18 oktober 1826, no 62. Den Haag, 16 oktober
1826, no 27.
1)

2)
3)
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Ontheffing van de opdracht
De Quartel heeft inmiddels Verstolk van Soelen laten weten, dat hij prijs
zou stellen op een officiele ontheffing, met mogelijk een bewijs van goed
gedrag. De minister heeft reeds van gouverneur Cantzlaar op 11 maart
1825 een ,vereerend getuigschrift' ontvangen over de reis van De Quartel
naar Columbia. In een schrijven van 16 september aan de koning roemt de
minister de ,ijver', waarmee De Quartel zijn niet ,onbelangrijke en ongewone' commissie heeft volbracht. De koning vraagt op 22 september 1826
advies aan de administratie van de Nationale Nijverheid. De referendaris
inspecteur-generaal ,Netscher, antwoordt op 21 oktober 1826, dat De
Quartel zich van zijn taak gekweten heeft op een wijze, die men, gezien de
fysieke omstandigheden, kan honoreren met de qualificatie ,billijk'.!Netscher
is van mening, dat men deze honorering niet in een geldelijke beloning tot
uitdrukking mag brengen, terwijl ook een verhoging in rang van kapiteinluitenant tot kapitein-ter-zee niet voor de hand ligt.
Het zou tot naijver in het officieren-korps aanleiding kunnen geven,
terwijl De Quartel zelf zich op zijn reis niet bekwaamd heeft in de kundigheden, die voor deze hogere rang vereist zijn. WeI heeft De Quartel zich
zodanig voor het ,aanknoopen van commercieele en politieke betrekkingen'
met de Zuid-Amerikaanse Staten beijverd, dat een honorering met een
Ridderorde van de Nederlandse Leeuw alleszins op zijn plaats is. Bij K.B.
van 26 oktober 1826 gaat de koning op deze suggesties in; wat kort verklaart
deze:
Art. 1. ,dat zijn commissie wordt gehouden voor geeindigd'.
Art. 2. ,den kapitein-luitenant De Quartel te benoemen tot ridder van
den Nederlandschen Leeuw'I).
Daarmee was de reis van De Quartel ten einde. We zullen ons thans bezig
houden met de situatie op Cura~ao die mede door de missie-De-Quartel
weer in de aandacht van de Nederlandse regering komt.
4. De Vrijhaven Curarao
Oorzaken van het verval
De situatie van Cura~ao was uiteraard ten nauwste betrokken bij onze
Zuid-Amerikaanse politiek. We zullen ons nu bezighouden met de beoordeling van deze situatie zoals die door De Quartel, Van Raders en Cantzlaar
naar voren is gebracht. Op grond van deze inzichten heeft de koning aan
zijn ministers advies gevraagd en kwam men in het moederland uiteindelijk
tot een gemeenschappelijk gedeeld inzicht; de koning nam daarop zijn
besluit van 10 juli 1826, waarbij Cura~ao de status van vrijhaven kreeg.

Het eerste voorstel
In het tussentijds rapport dat De Quartel op 21 juni 1824 op Cura~ao
opstelde, komt deze merkwaardige zinsnede voor: ,Ik zoude mij met het
1)

A.R.A., S. S., Inv. no 2596, 26 oktober 1826, no 149.
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eiland Cura~ao niet inlaten, ware het niet dat van Europa gaande, mij ook
den taak waren opgelegd te rapporteren de invloed, welke de directe handel
van de kust op Europa en vice versa zou hebben'. Wie deze speciale instructie kan hebben gegeven is niet bekend. MogeJijk is het Falck geweest als wij
de Russische ambassadeur Meyendorff mogen geloven, die op 9 maart
1824 aan Nesselrode schreef: ,Le Roi a charge M. De Quartel, capitaine
de la marine, de se rendre au Mexique, au Perou en dans la republique de
Colombie pour y proteger Ie commerce des Pays-Bas et lui ouvrir de nouveaux debouches. Cet agent se trouve Ii Ostende et y attend l'arrivee de
M. Falck, dont il recevra ses dernieres instructions' 1).
In ieder geval had De Quartel dit deel van zijn opdracht goed begrepen,
en komt hij reeds na zijn bezoek aan La Guyara en Caracas met de volgende
idee: ,Het eenige middel mij dunkt, dat aan Cura9ao overblijft is allen in- en
uitgaande rechten zooveel doenlijk te vermijden en van 't zelve een vrije
haven te maken op de voet van tot St.Thomas, waarvan men mij zegt weinig
of geen regten zijn; aldaar berust men in de opgave van den koopman
zonder eenige wagt aan boord te zen den, het geen vreemden zeer tegens
Cura9ao geindisponeerd heeft en St. Thomas doen preferen'.
Cantzlaar kon zich met deze verregaande conclusie bepaald niet verenigen:
,Het zij verre van mij om te willen beweren, dat dit eiland niet bereids veel
in deszelfs handel op de vaste kust lijdt, zoo wegens de regtstreeksche scheepvaart uit Europa en de Vereenigde Staten, als omtrent de hoogere regten
van invoer op de goederen die uit de kolonien worden aangebragt, maar
dat het nu reeds doelmatig of raadzaam zoude zijn om op ongewisse gronden - dusdanige veranderingen daar te stellen als welke hij kapiteinluitenant noodig schijnt te oordeelen, kan ik niet instemmen' 2).
Visie Cantzlaar
In zijn ,Algemeen Jaarlijksch Verslag, betreffende de Kolonie Cura9ao
over hetjaar 1824' geeft Cantzlaar een analyse van het verval van de handel
op het eiland. Hij noemt een vijftal redenen, die verantwoordelijk gesteld
kunnen worden voor het ,aanmerkelijk' verval van de handel.
1. In de loop van 1823 en 1824 hebben de Nederlandse handelslieden
steeds rninder de Cura~ose haven bezocht, waardoor ,de aanvoer van
manufactuurgoederen uit het moederland verminderde'.
2. Nu de havens van de Columbiaanse kust openliggen voor de NoordAmerikaanse en Europese schepen heeft de handel zich ,bevrijd', van
het tussenstation Cura~o. Deze gang van zaken wordt in de hand
gewerkt door het stelsel van ,additionele regten van vijf percent op den
invoer van goederen binnen Columbia uit de havens der West-Indische
eilanden'.
1) H. T. Colen brander, Gedenkstukken VIII, deel J, p. 685/686.
2) A.R.A., Kol., Inv. no 3758, 17 september 1824, no 20. Cura<;ao, 27 juli 1824,

no 63.
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3. Deze tendens wordt versterkt door het stelsel van ,inkomende regten
van zes percent op goederen, die niet uit het moederland alhier (i.e.
Cura<;ao, de J.) worden aangebragt'.
4. Columbia is ,rijkelijk van aIle Europese en andere waren voorzien'. De
voortbrengselen van het land zijn schaarsch en moeyelijk te bekomen',
zodat er van handel met Cura<;ao, dat nota bene zijn voorraad manufactuur-goederen, met wederom bijkomende kosten, van de naburige
eilanden en de Verenigde Staten moet betrekken, geen sprake meer
kan zijn 1).
5. De handel op de Indiaanse Kust is vervaIlen, nu de inkomsten worden
bezwaard door het betalen van tonnen-geld aan de Columbiaanse regering. De pas die verlof gaf voor deze handel, moet bovendien in een
Columbiaanse haven worden afgehaald, hetgeen meestal een extra reis
noodzakelijk maakt. Ook dit vermindert uiteraard de revenuen van deze
tak van handel.
Cantzlaar hanteert niet zonder reden deze volgorde. Enkele maanden
later komt hij nogmaals op dit verslag terug. ,De oorzaak van het verval
van den handel en de scheepvaart tusschen dit Eiland en de havens van
Columbia is die welke ik in mijn jaarlijks verslag over 1824 heb opgegeven,
namelijk de regtstreeksche handel van Europa op dezelve en de zeer geringe,
ja niets beduidende aanvoer alhier uit het moederland, waardoor onze
markt geheel onvoorzien is van de noodige artikelen welke men in Columbia
behoeft' 2). In zijn jaarverslag over 1825 noemt hij als de ,hoofdoorzaak
van die ontbinding of vermindering ... de ontstentenis van gegoede
handelshuizen alhier en de te zeer beperkte en afhankelijke betrekkingen
van de weinige die nog bestaan met de handelshuizen in het moederland'.
De mededinging met St. Thomas is onmogelijk geworden, omdat de
markt van Cura9110 ,ontbloot is van de vereischte onderscheidene Europeesche en andere fabriekgoederen' 3).
Visie De Quartel en Van Raders
De Quartel dee1t dit inzicht wei, maar legt het accent voora1 op de 6 %
rechten, die in Cura<;ao geheven worden op de goederen, die niet uit het
moederland worden aangevoerd. Ook voor Van Raders ligt daar de
hoofdoorzaak van het verval van de handel van Cura911o. Op 3 februari
1825 schrijft hij vanuit La Guyara, dat ,den handel met Cura9110 niet noemenswaardig is' in tegenstelling tot St. Thomas waar men niet gebukt
gaat onder speciale rechten 4).
1) A.R.A., Kol., Inv. no 3760, 30 augustus 1825, no 91. Cura<;ao aan Kol.,
20 juni 1825, no 68.
2) A.R.A., Kol., Inv. no 3762, 4 januari 1826, no 43. Cura<;ao aan Kol., 27 oktobel 1825, no 14/11. (Cursiyering mijnerzijds).
3) A.R.A., Kol., Iny. no 3764, 7 juli 1826, no 131. Curaryao aan Kol.., 15 april
1826 no 70.
') A.R.A., Kol., Iny., no 3760, 30 augustus 1825, no 95. Curaryao aan Koi.,
24 juni 1825, no 12/9. Bijlage 10, La Guyara, 3 februari 1825.
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De Nederlandse regering acht deze opmerking, naast vele andere van
Van Raders, te belangrijk om deze gedachte geheel te negeren. Op uitnodiging van Elout vervaardigde de broer van de consul te la Guyara, R. F .
van Raders, de nota: ,Bedenkingen van R. F. van Raders nopens de vrijverklaring van de haven van Cura<;ao'. R. F . van Raders verbleef in Nederland met verlof. Zijn nota is ontvangen op 17 april 1826. Volgens R. F. van
Raders Jigt Cura<;ao zeer gunstig ten opzichte van Columbiaanse havens als
La Guyara, Porto Cabello, Cora en Maracaibo. Veel gunstiger dan St.
Thomas, waar men bovendien slechts ,op stroom' kan aanleggen, en dat voor
de andere eilanden veel moeilijker bereikbaar is. Maar deze natuurJijke voordelen werden te niet gedaan door de banden, waaraan den handel gelegd
was en temeer gevolgd werden naarmate men kennis droeg van de meerdere
vrijheden, die aan den handel te St. Thomas te beurt vielen'.
Men ornzeilt door een vrijhaven weI niet de ,importante regten', maar
weI ,de interest van de daarop betaalde regten', die doorloopt zolang de
goederen niet verkochtzijn. Een entrepot op Cura<;ao kan ook De Quartel's
voorstel van de ,kleine ordenteJijke bezeilde schepen' tot realiteit maken.
Men kan de goederen in grotere varia tie al naar ge1ang de behoefte
in de havens verspreiden, waardoor de kans op retourladingen groter
wordt. ,Men drale niet om de Cura<;aosche haven open te stellen, elken
dag is ereene, hoe later men het doet hoe minder kans op een gelukkig
gevolg'l).
Can tzlaar's reactie
De reactie van Cantzlaar op het voorstel, zoals Van Raders dat op 3
februari 1825 naar voren bracht, was nog vrij mild : ,In hoever dit alles, al
of niet, gegrond of uitvoerlijk is, kan ik niet bepalen en daarom geef ik het
maar als gevoelens en bedenkingen op ter nadere overweging' 2). In zijn
jaarverslag over 1825 bleek Cantzlaar echter bepaald minder incompetent
dan men op grond van deze opmerking zou vermoeden: daarin wenst de
gouverneur opnieuw zijn bezwaren te uiten tegen hen, die behebt zijn met
,een allezints erroneus denkbeeld omtrent de oorzaak der afsterving des
handels tusschen Cura<;ao en het vaste land van Zuid-Amerika door zulks
volstrekt toe te schrijven aan den algemeenen vrijen handel aldaar (bedoe1d
is st. Thomas, de J.) en ook aan de regten en handelsverardeningen in deze
kolonie, welke bij andere naburigen niet zouden bestaan' 3).
Cantzlaar was vooral beducht voor zijn koloniale kas. Ook hij was
1) A.R.A., S.S., Inv. no 5693, 10 juli 1826, U 16 geheim.
2) A.R.A., Kol. , Inv. no 3760, 30 augustus 1825, no 95. Cura9ao aan Kol., 24
juni 1825, no 12/9.
3) A.R.A. , Kol., Inv. no 3764, 7 juli 1826, no 131. Cura~o aan Kol., 15 april
1826, no 70. Het is overigens de vraag of de voorsprong van st. Thomas op Cura~o
kan worden teruggevoerd op het verschil in invoerrechten, die in beide havens
werden geheven op goederen, die niet uit het moederland werden aangevoerd. De
historische houdbaarheid van de argumentatie van Cantzlaar contra die van Van
Raders en De Quartel blijft hier buiteo beschouwing.
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overtuigd van het dreigende verva1, maar een ree1e uitweg zag hij slechts in
een actie van de NHM; ,de eenigste hoop op redding' zoals hij in zijn
Jaarverslag over 1824 had aangegeven. In zijn missive van 27 october 1825
speelt hij wederom met dit idee. De handel zal ,kunnen herleven en toenemen
als de Handel Maatschappij haar depot alhier vestigt'. Hij voegt daar in
zijn Jaarverslag over 1825 aan toe, dat voor de toeneming van de handel
met Columbia een ,consul-generaal bij het opperbestuur des lands zeer
noodig zal zijn'.
De hier gesignaleerde tegenstelling tussen de bestuurder en de handelsman,
zuilen wij ook bij de analyse van de besprekingen in het moederland aantreffen. Als beheerder van het evenwicht in de staat van inkomsten en uitgaven ontwijkt Cantzlaar de gedachte die door Van Raders in zijn
memorie a.v. wordt omschreven: ,men bedenke daarbij, dat zoo er geen
krachtdadig redmiddel wordt bewerkstelligd, aile de inwoners weldra tot
den behoeftigen staat vervallen zuilen, en wat toch kan men in stuk van
handel met behoeftigen verrichtenT

5. Reacties en Daden
A. Intemationale reacties op het optreden van De Quartel
te Bogota
De Zuid-Amerikaanse politiek van de Nederlandse regering was een
onderdeel van een herstelplan tot re-activering van onze economie. In het
algemene gedeelte kwam dit reeds ter sprake. De daden van de Nederlandse
regering en dus ook de missie van De Quartel werden ondemomen in een
intemationale situatie, die bepaald gevoelig bleef voor afwijkingen van het
beginsel der legaliteit, zoals dat door de mogendheden der Heilige Alliantie
werd aanvaard 1). We willen bier enkele reacties op de ontvangst van De
Quartel weergeven, zoals die beschreven werd in de Constitutionel de
Bogota van 7 oktober 1824, en door de Journal de Bruxeiles van 3 januari
1825 bekend werd aan de hoven in Europa. Op het moment van de erkenning van Buenos Aires, Columbia en Mexico door Engeland, kreeg men de
volgende uitspraak van De Quartel onder ogen: ,L'objet de sa mission
est d'ecarter tous les doutes, s'i! en existait, sur Ie desir de son souverain
d'etre sur Ie meme pied avec cette republique que la Grande-Bretagne .. .'.
De coincidentie leek voor de hand te liggen.
Falck was de eerste die vanuit Londen reageerde. Engelse ,nieuwspapieren' hadden hem op de hoogte gesteld van De Quartel's hooggestemde
vergelijkingen: ,Zoo hij aan de jonge republiek eenen voorspoed heeft
toegewenscht gelijk aan dien van Palestina onder den wijzen Koning
Salomo mag men geloven, dat bij dien dag niet gelezen had in het Boek der
Wijsheid' 2).
1) Misschien ten overvloede verwijzen we voor het gebruik van de term Heilige
Alliantie naar p. 12, noot 2.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 406, 8 januari 1825, no 4.
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Protesten kwamen er van de Portugese zaakgelastigde d' Abreuve Lima,
die maar van de veronderstelling uitging ,que les demarches de Ms. de
Quartel sont en opposition avec ses instructions 1) en van zijn Spaanse
collega De Navia, die de Nederlandse regering meedeelde: ,que S.M.C. ne
renonce jamais aux droits que Ie Providence lui a confie sur ses possessions
d'outremer' 2).
Ook de Nederlandse zaakgelastigde Dedel te Madrid krijgt het zwaar te
verduren. Hij blijkt niet op de hoogte te zijn van de reis van De Quartel,
gezien zijn uitiating in een missive van 17 januari 1825, waar hij spreekt van
een ,M. de Quartel, soi-disant comrnissaire du Roi des Pays-Bas' 3). De
zaak is aileen te redden als de rede van De Quartel wordt gekwalificeerd
als een uitlating, die niet in overeenstemrning is met zijn instructies, waarbij
het ging om ,des renseignements exacts sur la situation des choses'. De
regering wacht met antwoorden, waardoor Dedel ongeduldig wordt: ,Les
propos de M. de Quartel a Bogota ont mis tout Ie monde en defiance
contre nous' 4). Op 17 februari meldt Dedel dat Spanje vooral verontwaardigd is over bet tijdstip, waarop De Quartel's bericht naar Europa is
gekomen. Nederland fungeert als een soort afleider voor de wrokgevoelens
jegens Engeland 5).
Gelijkluidende berichten komen vanuit Oostenrijk, waar de zaakgelastigde Spaen ervaart dat het optreden van De Quartel ,a fait de la sensation
ici, surtout dans la conjuncture actuelle' 6). De Oostenrijkse zaakgelastigde
in Nederland, Mier, beeft die onzekerbeid bepaald niet weggenomen. Op
7 februari geeft hij, schrijvend aan Metternicb, het gesprek weer tussen de
Franse minister van Buitenlandse Zaken ,Damas, en onze zaakgelastigde
te Parijs Robert Fagel. Deze laatste had verklaard, dat het mogelijk was dat
Nederland ,suivit l'exemple de l'Angleterre dans la reconnaissance des
republiques de l'Amerique'. 7) Enige dagen later, op 9 februari had Mier
een gesprek met Graaf van Reede, die verklaarde dat De Quartel geen
offici/He diplomatieke rnissie uitvoerde, maar dat bij in dienst stond van de
gouverneur van Cura~ao ,pour soigner quelques affaires de commerce'.
,C'est mon opinion personnelle' aldus Van Reede. Mier concludeerde daaruit
dat deze visie van Van Reede niet in overeenstemrning was met die van de
koning 8). In het antwoord van 13 januari 1825 aan de zaakgelastigden van
Spanje en Portugal blijkt deze persoonlijke visie van Van Reede de meest
geeigende vorm voor de Nederlandse regering om zicb internationaal te
verdedigen tegen de aantijgingen van de mogendheden der Heilige Alliantie 9).
1) AR.A,

B.Z., !nv. no 406, 6 januari 1825, no 6.

2) A.R.A, B.Z., !nv. no 406, 7 januari 1825, no 7.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

AR.A, B.Z., !nv. no 409, 1 februari 1825, no 4.
AR.A, B.Z., !nv. no 410, 17 februari 1825, no. 5.
AR.A, B.Z., !nv. no 410, 10 maart 1825, no 11.
AR.A, B.Z., !nv. no 410, 15 februari 1825, no 7.
H. T. Colen brander, Gedenkstukken, vm, Deel I, p. 578.
Ibid., p. 578-579.
AR.A, B.Z., !nv. no 409,13 januari 1825, no 17.
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Vit de bericbten van Dedel is al gebleken, dat Spanje deze formulering
niet zo geloofwaardig vindt 1). Pas op 22 februari worden onze diplomatieke
vertegenwoordigers te Berlijn, Frankfort, St. Petersburg en Weenen op
de boogte gesteld van bet regeringsstandpunt. Op basis van het besluit van
9 februari 1824, waarbij Spanje de handel op deze gewesten had vrij gegeven, was De Quartel onder supervisie van Cantzlaar uitgezonden om de
belangen van onze handel te bespreken met de Columbiaanse regering 2).
B. Reacties en Daden van de Nederlandse Regering
Onze regering heeft lange tijd moeten wachten op de berichten van De
Quartel. Medio augustus 1824 waren de eerste missives binnengekomen,
maar daarin worden slechts de voorbereidingen van de reis en bet oorste
bezoek aan La Guyara beschreven. De bericbten over de reis naar Columbia
bereiken ons land pas op 30 augustus 1825. De regering verzoekt op 1 februari 1825 Falck om inlichtingen, maar ook deze kan weinig meedelen. Het
te Caracas verschijnende blad El Columbiano heeft ecbter de berichten in de
Journal de Bruxeiles van 3 januari 1825 bevestigd 3).
Cura~ao

Het uitblijven van de berichten heeft trainerend gewerkt bij de opbouw
van bet consulaire apparaat. De koning heeft deze vertraagde berichtgeving
uiteraard als oon tekort gevoeld. Hij verzoekt Elout als minister van Kolonien en Marine na te gaan welke ,den korsten weg' is om in correspondentie
te komen met Cantzlaar 4). Enkele maanden later geeft de koning daar zelf
het antwoord op. Bij K.B. van 21 juni 1825 stelt de koning oon geregelde
pakketvaart in op Cura~ao. Men ,zou voorlopig gebruik maken van oorlogsvaartuigen onder bevel van een zoo-officier. Den l-sten van aile twee maanden, ingaande 1 augustus 1825 vertrok een paketboot van Hellevoetssluis.
De rijksbrik Zwaluw onder bevel van den luitenant ter zee Ie klasse F. H.
Ampt was de oorste die op 4 oktober 1825 op Cura~ao aankwam' 5). Met
deze maatregel beoogde de koning een snellere en meer betrouwbare verbinding tot stand te brengen met Cura~ao . De minister van Buitenlandse
Zaken, De Coninck, die op 23 juni 1825 Van Reede is opgevolgd, omschrijft
de reden van deze dienstregeling voor Cantzlaar a.v.: ,om zoo een geregelde
correspondentie met geheel Amerika te verzekeren, waarvan Cura~ao het
middelpunt zal zijn' 6).
In deze laatste toevoeging wordt de functie van Cura~ao nauwkeurig
aangegeven. Op 30 augustus 1825 ontvangt Elout, als minister van Kolonien
en Marine, het pakket brieven van 17 februari 1825 uit Cura~o. In septem1) A.R.A"

B.Z. Inv. no 411,17 februari 1825, no 5.

2) A,R.A, B.Z., Inv. no 411, 22 februari 1825, no 34.
3) AR.A" B.Z., Iny. no 411, 22 februari 1825, no 7.
4) AR.A , B.Z., Iny. no 416, 16 april 1825, no 19.

•) B. de Gaay Fortman, Cura9ao en Onderhoorige Eilanden 1816-1828, De
West-Indische Gids, ge Jrg., 1927-28, p. 431.
8) AR.A" B.Z., Iny. no 427, 2 augustus 1825, no 2.
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ber wordt deze zending aangevuld met het jaarverslag over 1824. In een
missive van 11 oktober 1825 aan de Staatssecretarie geeft Elout zijn commentaar. De minister is niet bereid Merida als consul toe te laten. Hij
beroept zich op de algemene bepalingen, dat Nederland in zijn koloniale
bezittingen geen consuls van vreemde mogendheden erkent. Op dit moment
moet men afwijzend beslissen in afwachting van de ,bijzonderen stand,
waarin Cura9ao eens zal kunnen komen' 1).
Evaluatie der berichten
Elout is te spreken over de ,ijver, waarmee de luitenant-kolonel De
Quartel steeds is werkzaam geweest', maar acht vooral het nieuws dat ,de
heer Van Raders mededeelt zeer wetenswaardig'. Deze berichten ,getuigen
van de bekwaarnheid van dien heer, die mij voorkomt dat zou kunnen
benoemd worden tot consul daar ter plaatse'. De Nederlandse nijverheid
aldus Elout heeft bepaalde kansen, ,indien de ondernemingen met kracht
en tevens met beleid worden aangevangen. Vele onzer Nederlandsche
voortbrengselen schijnen daar een goede markt te zullen vinden, maar die
berigten geven tevens te kennen, dat vele Duitsche en vooral Britsche
kooplieden zich reeds vroeg daar gevestigd hebben'. De opmerking over de
hoge kosten van bevrachting bij Nederlandse schepen, acht de minister
conform de werkelijkheid.
Vervolgens bespreekt Elout de berichten over de vervailen staat van de
handel op Cura9ao. Hij memoreert de situatie, zoals die beschreven wordt
in de berichten van De Quartel, Van Raders en Cantzlaar, en vraagt zich
af, of een vermindering van die rechten niet gevolgd zal worden door
,meerder vertier' in de handel, hetgeen tot grotere belastingopbrengsten zal
leiden. De Britse regering heeft op Jamaica een dergelijk stelsel reeds ingevoerd en Cura9ao kan niet achterblijven, gezien de vermindering van 33.000
gulden aan inkomsten over 1824 in vergelijking met 1823.
Op 15 oktober 1825 reageert de koning met het verzoek aan de ministers
van Buitenlandse Zaken en van Kolonien en Marine, om na overleg met
de Staatsraad voor de Nationale Nijverheid ,Stratenus, een advies uit te
brengen over de staat van den handel te Cura9ao 1). De koning herhaalt
dit verzoek op 23 november 2). Richtinggevend blijft daarbij de opmerking
van de koning uit zijn missive van 15 oktober: ,Welligt zouden aile zwarigheden deswege ailerbest kunnen worden opgeruimd, wanneer Cura9ao tot
eene vrijhaven wierd verklaard'.
De Vrijhaven
Vanaf dat moment buigen verschillende ministers en Kamers van Koophandel zich over de situatie van Cura9ao. Over de oorzaken van het verval
bestaat weI overeenstemming. In een missive van 6 december 1825 aan de
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 434, 20 oktober 1825, no 17. Kol. en Mar. aan de S.S.,
11 oktober 1825. S.S. aan B.Z. en Kol. en Mar., 15 oktober 1825, no 161.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 438, 29 november 1825, no 22. S.S. aan B.Z. en Kol.
en Mar., 23 november 1825, no 81.
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Staatssecretarie vat Elout deze nog eens samen : het speciale invoerrecht
van 5 % op goederen, aangevoerd uit de West-Indische eilanden, de 6 %
invoerrechten op goederen die niet uit het moederland in Cura~ao worden
ingevoerd, het tonnengeld voor de vaart op de Indiaanse kust, en dan het
ontbreken van manufactuurgoederen op Curac,:ao, die niet meer door het
moederland worden aangevoerd.
Overeenstemming bestaat er ook over het resultaat van de openstelling
van de haven van Curac,:ao: de handel zal toenemen. Maar ten voordele van
wie?
Elout vermoedt dat met name de Britten zullen profiteren van de situatie,
temeer waar men aan ,het gebruik van Engelsche manufactuurgoederen
gewoon geraakt' 1). Ook Verstolk van Soelen ziet de grootste voordelen
verschijnen op de rekening van de Britten. Dat zal ongetwijfeld ten goede
komen aan de kolonie zelf, ,doch geenszins dat deze handel zal strekken
ten voordeele der Nederlandsche scheepvaart en nijverheid' 2).
Elout voelt meer voor de vestiging van een stapelplaats, ,om vandaar de
gelegenheid te hebben met kleine cargazoenen' de Columbiaanse markt te
voorzien. Het is niet onmogelijk dat de Columbianen het ,grote magazijn op
Curac,:ao komen bezoeken'. Hij bepleit dan ook vertraging van de procedure,
gezien de Brits-Nederlandse besprekingen over de vrije vaart op elkaars
kolonien, en vanwege de onzekerheid ,of werkelijk de nationale nijverheid
in dit ogenblik kan geacht worden bij het vrij verklaren van Curac,:ao werkelijk
te zullen bevoordeeld worden'. Hij wenst dan de consumptie-artikelen niet
onder de regeling te laten vallen terwijl er ook geen ontheffing kan plaatsvinden van haven- en loodsgelden 3).
Stratenus en Verstolk van Soelen leggen deze vragen voor aan de Kamers
van Koophandel van Amsterdam en Antwerpen, en aan de NHM. Men kan
niet zeggen dat de vraag objectief wordt voorgelegd: de Kamers moeten
adviseren of de openstelling van de haven ,weI strookt met de eigenlijke
belangen van den handel en het fabrijkwezen van Nederland' 4). In een
gezamenlijke missive van 12 januari 1826 hadden Stratenus en Verstolk van
Soelen aan Elout laten weten, dat zij meer voelden voor de vestiging van een
handelshuis met de mogelijkheid van een stapelmarkt ,dan al aanvankelijk
tot het geheel openstellen van die bezittingen voor den handel van aIle
volkeren over te gaan' 5).
De Antwerpse Kamer laat zich in een schrijven van 31 januari 1826 door
deze vraagstelling niet verleiden. Wanneer de Nederlandse invoer lichtelijk
bevoorrecht wordt, kan men slechts een ,vermeerdering van vertier' ver1) A.R.A., S.S., Inv. no 5693, IOjuli 1826, U 16 geheim. Kol. en Mar. aan S.S.,
6 december 1825, no 25.
2) Ibid., B.Z. aan S.S., 18 februari 1826, no 44.
3) Ibid., Kol. en Mar. aan S.S., 6 december 1825, No 85.
4) Ibid., Verstolk van Soelen, mede namens Stratenus als administrateur van
de Nationale Nijverheid, dat sinds 5 april 1825 ressorteerde onder Binnenlandse
zaken, aan de NHM en de Kamers van Koophandel, 23 januari 1826.
6) Ibid., B.Z. aan Kol. en Mar., 12 januari 1826, no 28.
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wachten ,voor onze artikels van exportatie', terwijl ,de concurentie, welke
aldaar aan de vreemde manufacturen zoude geopend worden niet in aanzien
moet worden genomen'. De Amsterdamse Kamer antwoordt op 28 januari
1826 door Bousquet die eveneens voor-stander is van de vrijhaven: ,Op
grond zoowel van de geografische ligging van het eiland Cura9ao als van
deszelfs tegenwoordige onbeduidendheid met opzigt tot den handel en het
fabrijkwezen van Nederland', maar weI vraagt om ,voorregten aan de
Nederlandsche vlag' 1).
De NHM geeft haar visie op 7 februari 1826 in een schrijven dat ondertekend is door de president, Vande Poil, door secretaris De Clercq als ook
door de direkteur van de West-Indische Afdeling, de Antwerpenaar Cenie.
Deze laatste had in 1823 al een nota vervaardigd waarin plannen werden
ontwikkeld voor een ,Compagnie en Belgique pour chercher dans les Indes
occidentales des debouches considerables pour les produits de nos fabriques'. In deze nota, die nu weer wordt bijgevoegd, pleitte Cenie voor een
handelshuis op Cura9ao, en voor de afschaffing van het nadelige invoerrecht
in Columbia op goederen uit het Caralbische gebied. Thans beseft de NHM
dat deze rechten weI niet zuilen worden afgeschaft, daar ze ,de voomaamste
bron der inkomsten van het gouvemement van Columbia' zijn. De NHM
stelt bepaalde condities, wil zij con amore accoord kunnen gaan met het
plan van de vrijhaven. De NHM voelt eigenlijk meer voor een entrepot,
vooral om het willekeurig taxeren van de goederen bij invoer in Columbia,
- al naar gelang de behoeften van de binnenlandse situatie - te vermijden.
Wat de vrijhaven betreft, voelt de NHM veel voor een geleidelijke schaal, waarbij Nederlandse schepen vrij zijn van rechten als ze Nederlandse waren vervoeren, terwijl bij het vervoer van vreemde waren een gering recht zou kunnen worden geheven en ,nog iets meer, indien het voorwerpen waren die met de
voortbrengselen onzer Nederlandsche nijverheid in concurentie kwamen'.
Verstolk van Soelen grijpt deze bedenkingen aan om er een ,nieuw bewijs'
in te zien, ,dat deze maatregel op zich zelve niet beschouwd kan worden als
gunstig voor de Nederlandsche scheepvaart en nijverheid' . De redeneringen
op dit punt aldus de minister ,worden zonder genoegzame gronden ofbetoog'
aangevoerd 2). Er treedt een rustpauze in, totdat op 17 april 1826 het reeds
vermelde advies van Van Raders arriveert.
Elout verzoekt Stratenus de zaak nog eens te bezien. Deze deelt op 27
april 1826 mee, dat hij thans accoord kan gaan met ,eene volkomene openstelling'. De Nederlandse nijverheid zal in het begin weI ,eenige schade
lijden ten gevolge den concurentie met andere natien', maar binnen het
totale kader komt Stratenus tot de slotsom ,dat de openstelling van Cura9ao
geheel onbeperkt en onbepaald zal behooren te zijn' 3).
1) J. C. Westermann, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam, 1811-1936, p. 183.
2) AR.A., S.S., !nv. no 5693, 10 juli 1826, U 16 geheim. B.Z. aan de S.S.,
18 februari 1826, no 44. Bij deze missive zijn ook de antwoorden gevoegd van de
Kamers van Koophandel en de NHM.
3) Ibid., Rapport Stratenus aan Elout, 27 april 1826, no 2 geheim.
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Op 9 mei 1826 schrijft Elout aan de koning, dat de inlichtingen en adviezen
van Van Raders, de Kamers van Koophandel en de NHM, benevens het
advies van Stratenus van 27 april 1826 hem geheel hebben overtuigd. De
Nederlandse Nijverheid heeft thans zeer weinig belangen in Cura<;ao: ,De
voortbrengselen van den Nederlandschen grond en van de Nederlandschen
fabrijken vinden aldaar geene genoegzame koopers ter markten; noch
grondeigenaars, noch fabrikeur ziet zich door den tegenwoordigen stand
bevoordeeld; de scheepsreder vindt daarin even weinig ondersteuning en de
handelaren in het algemeen worden niet genoeg tot dien vaart uitgelokt' ...
In ieder geval geen verlies. ,Maar zal die nationale nijverheid er door winnen'?
Elout schildert dan een wijds perspectief met Cura<;ao als ,middenpunt in de
beide afdeelingen van Amerika'. Wij kunnen met ,onze gedrukte katoenen,
onze linnens, onze granen, boter, kaas, ons gedistilleerd' een ruime markt vinden. Hij acht het dan ook van primair belang, dat de NHM vroegtijdig wordt
ingelicht om Cura<;ao te voorzien van een assortiment aan goederen 1).
Op 20 mei 1826 gaat ook Verstolk van Soelen overstag. Hij aanvaardt
de opens telling ,zonder beperking van tijd en zonder verleening van eenige
voorrechten aan den Nederlandsche boven den vreemden handel'. Hij heeft
de reeds op 29 maart 1826 benoemde consul-generaal P. A. J. L. de Stuers
te Bogota op de hoogte gesteld van de op handen zijnde vrijverklaring 2).
Op 24 mei 1826 deelt de Mey van Streefkerk aan Elout mede, dat de
koning voornemens is de haven van Cura<;ao vrij te verklaren voor aIle
vaart en handel. Elout acht het wenselijk de koning voor te steIlen, dat de
NHM vertrouwelijk zal worden ingelicht, evenals de ,handel hier te lande'.
Ook de consuls-generaal in de andere Zuid-Amerikaanse Staten zijn op de
hoogte gesteld 3). Enkele dagen later voegt de koning daaraan toe: ,Of het
niet belangrijk zoude zijn, dat aIle de Nederlandsche consuls-generaal en
consuls in Zuid-Amerika gelast wierden in regtstreeksche briefwisseling te
treden met den gouverneur van Cura<;ao ten einde dezen in staat te steIlen
om de best mogelijke partij van de positie van dat eiland met betrekking
tot die staten te trekken, waaromtrent de voormelde gouverneur dan van
instructien zoude behooren te worden voorzien' 4).
Zo komt men dus na ampele bespreking tot een gemeenzaam gedeeld
inzicht. Bij K.B. van 10 juli 1826 verklaart de koning dat de haven van
Cura<;ao open zal zijn voor de vaart en handel van aIle natien. De schepen
zuIlen ook ontheffing genieten van last- en tonnengelden. De scheepvaart
blijft aIleen onderhevig aan lasten, verbonden aan de veiligheid en het
behoud van schip en goederen, maar dan steeds, evenals de accijnzen op
consumptie-artikelen, ,met de minst mogelijke verhindering van het vrije
verlies'. De nieuwe bepalingen zullen op 1 januari 1827 in werking treden 5).
1) Ibid., Kol. en Mar. aan de S.S., 9 mei 1826, no 57.
2) Ibid., B.Z. aan de S.S., 20 mei 1826, no 28. Benoeming P. A. J. L. de Stuers tot

consul-generaal te Bogota, K.B. 29 maart 1826, no 89.
S) Ibid., Kol. en Mar. aan S.S., 24 mei 1826, no 118.
4) A.R.A., S.S., Inv. no 5691, 28 mei 1827, R 12 geheim.
5) A.R.A., S.S., Inv. no 5693,10 juli 1826, U 16 geheim.
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Uitvoering
Voor Cantzlaar schiep dit een situatie met enkele moeilijk verteerbare
aspecten. Cantzlaar tracht de inkomsten uit de in- en uitvoerrechten te
compenseren door de lasten ,verbonden aan de veiligheid en het behoud
van schip en goederen' drastisch te verhogen. Dat was een nieuwe tegenslag
voor de koning. De NHM had in 1827 al besloten een belangrijk deel van
haar ,Zuid-Amerikaanse' activiteiten af te stoten, terwijl nu ook de ,proeve'
Cura9ao dreigde te mislukken 1).
De acties die de koning daarop ondernam zijn te bekend, om uitvoerig
besproken te worden. Hij zendt Van den Bosch als commissaris-generaal
naar Cura9ao, die een adrninistratieve reorganisatie van de West-Indische
kolonien onder een eenhoofdige leiding tot stand brengt en tevens de mogelijkheden van een entrepot onderzoekt. Hij verklaart de haven op 27 december 1827, nu ,vrij van aile lasten', opnieuw voor geopend. Maar het
gunstige getij was kennelijk verlopen.
Mansvelt en Reinsma hebben ons ingelicht over de poging van de koning
om via de West-Indische Maatschappij de handel op Cura9ao en ZuidAmerika opnieuw vanuit een centraal punt te lei den. Maar ook dat mocht
niet meer baten. De concurrentie van Engeland, Frankrijk en Duitsland was
te sterk, terwijl de toenemende instabiliteit in deze gewesten de handel tot
een onzekere zaak maakte. Het zwakke punt bleef de retourlading 2). Men
kan stellen dat mede door de afscheiding van het meest industrieele deel der
Nederlanden in 1830, de kans op een vruchtbare handelsrelatie met ZuidAmerika, die gesteund werd door een zich ontwikkelende industrie in
belangrijke mate werd te niet gedaan. Na 1830 richt de regering aile krachten
op de Oost. West-Indie en Zuid-Amerika verdwijnen geleidelijk aan uit
het gezichtsveld. Pas in onze tijd zal het opnieuw in de belangstelling komen
van industrie en handel.
6. Conclusie
Wij hebben de lijnen van de missie-De Quartel misschien wat ver doorgetrokken. Maar wie de structuur van de Latijns-Amerikaanse politiek
voor ogen houdt, zal bemerken dat deze verkenningstocht naar Columbia,
Mexico en Guatemala een belangrijke plaats had in het beleid van de
Nederlandse regering. De berichten van De Quartei werden steeds doorgestuurd naar de Nederlandsche Handel-Maatschappij, terwijl ook voor de
opbouw van het consulaire apparaat meermalen dankbaar gebruik werd
gemaakt van De Quartet's informaties. De inzichten van Van Raders,
Cantzlaar en De Quartel gaven de stoot tot de reorganisatie van de Nederlandse handelspolitiek op Cura9ao. Het idee van de vrijhaven werd in 1824
het eerst door De Quartel naar voren gebracht, al was het idee in 1818
reeds door de Amsterdamse Kamer van Koophandel aan de koning voor1) W. M. F. Mansvelt, p. 173-174.
2) R. Reinsma, De West-Indische Maatschappij (1828-1863), Tijdschrift voor

Geschiedenis, 73e Jrg., 1960. Zie ook W. M. F. Mansvelt, p. 174-176.
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gelegd. De inzichten van De Quartel hebben zeer stimulerend gewerkt op
de plaatsbepaling van Cura~ao binnen het kader van Nederlandse politiek
ten aanzien van de voormalige Spaans-Portugese kolonien.
HOOFDSTUK IV
Conclusie als Perspectiej

Tussen de reis van kapitein Rooseboom naar Rio de Janeiro en de terugkeer van De Quartel uit Guatemala ligt een periode van ruim tien jaar,
waarin Nederland een ernstige en op bepaalde momenten ook stoutmoedige
poging heeft gedaan om in Latijns-Arnerika een debiet te vinden voor de
producten van haar nijverheid. Op basis van het thans bewerkte materiaal
is het mogelijk een voorlopige evaluatie te geven van de Nederlandse politiek tegenover de voormalige Spaanse en Portugese kolonien. Een conclusie
die door zijn voorlopig karakter mogelijk een perspectief opent op verderen diepergaand onderzoek.
We hebben reeds in de inleiding de grenzen aangegeven, waarbinnen
deze publicatie zich beweegt. Als gevolg van de keuze der bronnen ligt er
een sterk accent op de gouvernementele aspecten 1). Binnen deze gouvernementele activiteiten is daarnaast voor de politieke aspecten relatief een
grote plaats ingeruimd in vergelijking tot de meer zuiver economische
vraagstukken.
Niet zonder reden staat dit politieke aspect in het complex verschijnselen
met betrekking tot Latijns-Arnerika in het centrum van de belangstelling.
De jonge republieken streefden doelbewust naar een politieke erkenning.
De concessies op handelsgebied fungeerden vaak als beloning voor de
Europese mogendheid, die de trouw aan de politiek van de Grote Alliantie
opofferde aan de verlangens van hun om afzetgebieden vragende handel en
industrie. Maar ook voor de Europese staten zelf vervulde de LatijnsArnerikaanse kwestie de rol van katalysator in de afbakening van de
onderlinge machtsverhoudingen. De beschrijving van de Engelse politiek
heeft ons laten zien hoe de scheiding der invloedssferen door het twistgesprek over de Griekse en Latijns-Arnerikaanse aangelegenheden geleidelijk
aan tot stand is gekomen. Het voorbeeld van Engeland heeft rond 1825
stimulerend gewerkt op de Nederlandse politiek. De koning zag er een
mogelijkheid in om zijn zelfstandigheid tegenover de Heilige Alliantie te
manifesteren.
De uitlatingen van De Quartel kwamen op een psychologisch kwetsbaar
moment naar Europa en waren naar woordkeus puntig genoeg om de
beschermers der legitimiteit te prikkelen. De koning heeft bepaald niet zijn
uiterste best gedaan de door de uitlatingen van De Quartel gewekte indruk
1) R. Demoulin, p. 10. Ook Demoulin noemt deze moeilijkheid: ,Ces sources
risquent d'exagerer l'influence de l'Etat et de reduire les initiatives de l'individu',
p. 10. Ten dele kan dit gecompenseerd worden door een studie van de verslagen
van de Kamers van Koophandel en van de kranten. In hoeverre de archieven van
handelshuizen iets openbaren, valt nog niet te zeggen.
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weg te nemen. Op verzoek van de koning schrijft Van Reede enkele dagen
later, op 7 januari 1825 aan Elout, dat het na de Britse erkenning van Mexico,
Buenos Aires en Columbia, zaak is ,se hater d'envoyer Higgins et Quartel
en Amerique du Sud' 1). De grote mogendheden hebben dit zeer weI begrepen. Op 13 april 1825 meldt Baron van Heeckeren uit St. Petersburg dat
Rusland het comite van Parijs heeft geinviteerd ,de reunir a cet effet ses
representations envers Ie seul cabinet (celui de Bruxelles) qui paraisse
dispose a suivre l'exemple de l'Angleterre' 2). We wezen ook op de stap van
de Russische keizer bij Willem I om zich niet te wagen op de weg die Engeland baande voor de mogendheden van de tweede orde. Op dit moment,
misschien in de roes der verwachtingen van andere grote plannen, zoals
de N.H.M., prevaleerden de eigen Nederlandse belangen boven de voorzichtigheid die vereist was, gezien Nederlands afhankelijkheid van de grote
mogendheden. In de jaren tot 1830 hebben de slechte resultaten die de
N.H.M. boekte in Latijns-Amerika en de weinig zekere toestand in de
nieuwe staten - politiek en economisch - remmend gewerkt op de
daadkracht van de Nederlandse regering.
Er is uit ons onderzoek gebleken dat de doeleinden van de Nederlandse
politiek ten aanzien van Latijns-Amerika nauw gelieerd waren tot de
handelspolitiek, die zelf weer onderdeel was van het reactiveringsplan der
Nederlandse economie. De handel op de Oost zou gebaat zijn met nieuwe
toevoer- en afzetgebieden, die sneller bereikt konden worden dan het
verre Oost-Indie. Curac;ao zou daarbij het glorieuze ,middenpunt' zijn in de
handel tussen Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Rio de Janeiro zou als
tussenschakel kunnen fungeren in de handelsroute om Kaap de Goede
Hoop. Het echec van de vrijhaven Curac;ao is het wat wrange resultaat
geworden van deze grootse plannen.
Wanneer we de structuur van de Nederlandse politiek bezien, worden we
allereerst getroffen door de integratie van politieke en economische doeleinden. De koning toonde zich, en niet aIleen uit overwegingen van zuinigheid, voorstander van een combinatie van de functies van consul en handelsagent.
Ben tweede opvallende punt is de wijze waarop de Nederlandse regering
zich steeds heeft laten informeren over de Latijns-Amerikaanse kwestie.
De diplomatieke posten te Madrid, Parijs, Weenen, Berlijn en St. Petersburg, en voorts te Londen en Stockholm, verschaften de regering vele inlichtingen over de reacties van de Europese staten op het gebeuren in LatijnsAmerika. Vooral door de komst van Falck in november 1823 naar de Britse
hoofdstad kreeg de regering een schat aan informaties uit het LatijnsAmerikaanse hoofdkwartier in Europa. Over de situatie ter plaatse werd
1) R. Demoulin, p. 32. Demoulin citeert uit de Papieren-Elout.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 418, 3 mei 1825, no l. St. Petersburg aan B.Z., 13 april

1825, no 19. Volgens Robertson hebben zelfs de Franse minister van Buitenlandse
Zaken, Damas, en de ambassadeurs van Oostenrijk, Pruisen en Rusland zich beziggehouden ,with certain remarks which a Dutch diplomat had made concerning the
Spanish colonies'. (W. S. Robertson, France, p. 362).
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de regering ingelicht door de legatie te Rio de Janeiro, al bleef de stimulerende werking van deze berichtgeving, met name op de handel uitermate
gering. De klachten en informaties van gouverneur Cantzlaar bleken uiteindelijk meer effect te sorteren. Reeds in 1824 vertrok De Quartel naar
Columbia, spoedig gevolgd door Van Raders en Brooke Penny. In een
later stadium worden de berichten van De Quartel rendabel door toezending
er van aan de N.H.M. De aanvankelijk gebrekkige communicatie tussen
Nederland en Latijns-Amerika heeft enige vertraging veroorzaakt in de
uitvoering der Nederlandse plannen. De gegevens over Mexico en Columbia
hebben bij het uitzenden van consuls de weg gebaand voor een snellere
aanpak. De inzichten van De Quartel hebben voorts een belangrijke stoot
gegeven tot de vrijhaven-politiek van Cura<;ao.
Het informatiesysteem wordt afgesloten met een speciale opdracht aan
de gezant C. D. E. J. Bangeman Huygens te Washington die vanaf 1825
jaarlijks een toelage kreeg van 2.000 gulden voor het inwinnen van gegevens
over Latijns-Amerika 1). In het kader van deze publicatie hebben we daar
nog niet op kunnen ingaan, evenmin trouwens op de bijdrage van de consuls
en handelsagenten, behoudens dan op de activiteit van Van Raders en Brooke
Penny bij de plannen van Cura<;ao.
Denkende aan de spelers in dit deel van het regeringsbeleid willen we
allereerst enige aandacht schenken aan Falck. Het verrassend progressieve
en Brits-georienteerde van zijn bijdrage kwam uitvoerig aan de orde. De
mening dat Falck slachtoffer zou zijn geworden van's konings autoritaire
politiek, lijkt ons niet geheel juist. De verplaatsing naar Londen sloot zeer
goed aan op de karakterstructuur van Falck, die maar moeizaam wende
aan zijn bureaustoel, en in Londen van grote betekenis was voor de onderhandelingen over het Londense tractaat, de vrije vaart op de wederzijdse
kolonien in West-Indie, de handelskwesties tussen Engeland en Nederland
en tenslotte voor de Latijns-Amerikaanse aangelegenheden 2). Stimulerend
1) A.R.A, S.S., Inv. no 5683, 11 april 1825, Z 4 geheim. De koning verleende een
toelage van 2000,- aan C. D. E. J. Bangeman Huygens, ,zulks ten einde zich gelegenheid te verschaffen tot het bekomen van goede berigten, ten aanzien van den
Staat van zaken in Zuid-Amerika'. Zie voor 1826, toen de gezant wederom een
gelijke toelage ontving, AR.A, S.S., Inv. no 5694, 10 augustus 1826, R 19 geheim.
2) Dit oordeel doet Falck meer recht dan de visie van de school van Gerretson.
Coolhaas spreekt van ,luchthartigheid, oppervlakkigheid en soms tot plichtsverzaking overslaande zorgeloosheid, benevens de weinige regelmaat, die hij bij het
behandelen der aangelegenheden van zijn ressort betrachtte .. .' (W. Ph. Coolhaas,
Het Regeeringsreglement, Utrecht 1936, p. 2). Daama gaat Coolhaas deze mening
bewijzen uit Falck's behartiging van de Oost-Indische zaken, maar dat was eigenlijk niet nodig geweest voor wie Falck's Gedenkschriften naar de ondertoon weet
te lezen. Voortdurend klaagt Falck over zijn karakterstructuur, die Coolhaas hem
,verwijt'. Coolhaas heeft wat weinig waardering kunnen opbrengen voor Falck's
, persoonlijke' stijl van regeren, terwijl hij door een gefixeerde aandacht voor de
Oost-Indische Zaken, niet heeft gezien dat Falck met name voor de Nijverheid en
Latijns-Amerika belangrijke verdiensten heeft gehad. Gerretson zelf treft Falck
het meest nabij, wanneer hij opmerkt dat zijn Gedenkschriften verstaan moeten
worden a1s ,verdedigingsgeschriften' om zich bij de koning te rechtvaardigen.
Falck's memoires zijn echter zonder meer verdedigingsgeschriften, zoals trouwens
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zouden we ook de bijdrage willen noemen van Cantzlaar, Van Raders en
De Quartel. Wat Cantzlaar's bezwaren betreft tegen de vrijhaven op
Cura9ao, lijkt het noodzakelijk er op te wijzen, dat de gouverneur in 1820
het bestuur over het schrale eiland op zich nam met de belofte, de koloniale
begroting in evenwicht te houden. Hij werd dan ook door Van den Bosch
bij zijn bezoek aan West-Indie gehandhaafd. Zijn vroegtijdig positie kiezen
in het conflict tussen Columbia en Spanje is doorslaggevender dan zijn
talmen inzake de kwestie der invoerrechten. Daartegenover ontmoeten
we de meer bedachtzame figuren Van Nagell, Van Maanen en Verstolk van
Soeien. Zij verdedigden de politiek der legitimiteit, en konden daarbij steeds
wijzen op de onzekere toestand in de voormalige kolonien en op de bemiddelingspogingen van de Heilige Alliantie.
Het lijkt weinig zinvol de mate van conservatisme en progressiviteit van
beide standpunten tegen elkaar af te wegen. In feite hebben we te maken
met een tweetal krachten die beide invloed uitoefenden op de koning en
vorm aannamen in wat Falck noemde ,Hoogstdeszelfs politiek systhema' 1).
De koning was de verbindende schakel. Achter de schermen werkte hij
onverstoord aan de uitbouw van het consulair apparaat, goed gelnformeerd
over de laatste ontwikkelingen in de nabuurlanden om zijn ministers te
attenderen op een mogelijke beslissing. Z6, wanneer de koning, kort nadat
de regering besloten heeft de consulaire vertegenwoordiging in Mexico te
laten wachten op berichten van De QuarteI en de overkomst van Higgins
uit St. Petersburg naar Nederland, aan Van Reede schrijft, ,dat de Pruissenze
Compagnie te Elberfeld dezelver speculatien tot in Mexico heeft uitgebreid
en aldaar een agent heeft, mitsgaders dat de Heer De Gorostiza naar Pruissen meent te vertrekken'. Het lijkt hem dan wenselijk om met voorbijzien
van de gegevens van De Quartel, Higgins ,hoe eer hoe beter naar Mexico'
te zenden 2). Maar ook dan is de koning niet ongevoelig voor het verzet
van zijn ministers, wanneer deze de berichten over De Gorostiza terugbrengen tot hun ware proporties. De koning heeft steeds gepoogd de beide
krachten in zijn ,politiek systhema' te integreren en binnen de grenzen te
houden van het reeei haalbare. Stimulerend werkten Falck, Cantzlaar, De
Quartel en de consuls, modererend de ministers van Buitenlandse Zaken en
met name ook Van Maanen, Elout en Stratenus.
vele memoire-Iiteratuur. In zijn houding tegenover de koning komt dit mogeIijk het
sterkst tot uiting, omdat deze in zekere zin voor Falck een incarnatie was van de
,oordelende' vader. (Gerretson, Gesprekken, p. 189-190). Men lette in deze op
Falck's aarzeling de ,harde' maatschappij binnen te gaan en op zijn bocht om het
huweIijk. UiteindeIijk won in Falck het visionaire, 't menselijke en het gezonde
verstand het van de kwade genius, die hem sarde met podagra en hem zo nu en
dan verdreef van de bureaustoel naar het Kurort. Men kan de koning slechts bewonderen, dat hij voor Falck de situatie heeft geschapen, waarin zijn ,belaagd
talent' optimaal voor hem zelf en het land tot gelding is gekomen.
1) We kunnen binnen het kader van deze publicatie daar niet nader op ingaan.
2) AR.A, B.Z., Inv. no 404, 16 december 1824, no 12. De benoeming van
Higgins vindt pas plaats op 18 mei 1825. (AR.A, S.S., Inv. no 2210, K.B., 18 mei
1825, no 51).
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De slechte uitkomsten van de handelsexpedities van de N.H.M. zuilen
mede debet zijn geweest aan de politiek van consideratie en advies. De
stoutmoedigheid die rond 1825 zo duidelijk naar voren kwam, verdwijnt.
Naarmate de handel in de jaren 1825-1830 niet in staat is te beantwoorden
aan de in haar gestelde verwachtingen, neemt bij de koning de geneigdheid
af om van de erkenning der staten in Latijns-Amerika een al te principiele
zaak te maken. Slechts door te dreigen met het heimwee van Camacho naar
Mexico en de dreigende dood van de Columbiaanse afgevaardigde Madrid,
weet Falck in 1827 respectievelijk 1829 handelstractaten te sluiten met
Mexico en Columbia 1).
Willen we tenslotte de resultaten van's konings ,politiek systhema' met
betrekking tot Latijns-Amerika samenvatten dan kunnen we dat niet beter
doen dan aan de hand van een rapport van Verstolk van Soelen. In antwoord
op een progressief voorstel van de zaakgelastigde C. D . E. 1. Bangeman
Huygens te Washington merkt Verstolk op dat Nederland meer heeft
gedaan dan ,verscheiden andere mogendheden van Europa'. Met de zending
van De Quartel en Verveer en het uitzenden van handelsagenten en consuls
naar Latijns-Amerika heeft Nederland reeds een ,vast stelsel aangenomen
overeenstemmende met hun belang en voldoende aan de verwachting der
ontloken staten, ofschoon vooralsnog gewijzigd naar de oude staatkunde
van Europa'. Verstolk geeft toe dat de politiek nog weinig resultaat heeft
opgeleverd, maar wijst ter verklaring op de ,weinige uitgebreidheid van den
Nederlandschen handel' en uiteraard op de instabiele situatie in deze landen
in ontwikkeling.
Het plan van de koning en zijn minister Falck was deugdelijk en ,welligt
binnen het bereik der Nederlandsche regering', maar zo vervolgt Verstolk
,vermoedelijk buiten den horizont der Nederlandschen ingezetenen gelegen' 2). De tegenstelling tussen plan en werkelijkheid heeft ook dit onderdeel van's konings beleid getekend: als bestuurder heeft Willem I moeten
ervaren dat zijn politiek systhema afgestemd diende te zijn op de maat der
toenmalige Nederlandse verhoudingen.
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BRONNEN

I

Kol., lov. no. 315

22 April 1822, no. 30/ 300

Falck aan De Mey van Streefkerk,
Door den gouverneur van Cura9110 en onderhoorige eilanden is mij,
onder dagteekening van 25 January 1822, een zeer uitvoerig vers]ag gezonden, zoo omtrent den keer, dien de zaken laatstelijk op de naburige kust
van Zuid-Amerika genomen hebben, als omtrent den loop der geschillen,
tot welke de navigatie der Nederlandschen kolonisten derwaarts aanleiding
heeft gegeven; geschillen, welke gelijktijdig hebben plaats gevonden en
met den nieuwe republiek Columbia en met de overblijfselen van het
Spaansch bestuur in Venezuela.
Dit laatste is door de onophoudelijke veroveringen der dissiderende
partij, tot op Puerto Cabello teruggedrongen. Zonder hulp uit het moederland kan het binnenwaarts niet de minste uitbreiding hopen en hoe weinig
kans er op zoodanige hulp is, behoeft niet te worden betoogd. Ter zee
beveelt het van tijd tot tijd expeditien naar min of meer verwijderde districten, zoo als Coro, Maracaibo, en op deze wijze zijn etlijke plaatzen aldaar
weder ogenblikkelijk in deszelfs bezit geweest; want het [regat la Ligera en
de brik Hercules verzekeren de overmagt der Spanjaarden te water. De
dissidenten daarentegen hebben, zoo als reeds aangemerkt is, eene beslissende sterkte te land.
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In de vroegere tijdperken van dien oorlog en tot in den jongst verloopen
herfst is door de inwoners van Curar;ao en Aruba op al de havens van het
vaste land gevaren en handel gedreven, zonder onderscheid der partij aan
welke zij toebehoorden; doch toen heeft de Spaansche generaal Latorre
goedgevonden al de plaatzen, welke door de dissidenten bezet waren, in
staat van blokkade te verklaren en daarvan aan de schout bij nacht Cantzlaar kennis gegeven. Deze heeft zich bepaald bij het erkennen der ontvangst van die notificatie en zich, om de geringheid der magt, waarover hij
beschikken kon, onthouden van zoodanig protest als waartoe hij klaarblijkelijk het regt had, dewijl, volgens het doorgaans aangenomen beginsel,
geene blokkade-verklaring geldig is, tenzij van een genoegzaam aantal
schepen ondersteund en de tegenwoordigheid van een fregat en eene brik,
die daarenboven nog menigwerf tot andere diensten wierden gebruikt, niet
kon worden voorgegeven toereikende te zijn tot het blokkeren eener zoo
wijd uitgestrekte landstreek als Terra Firma, van het eiland Trinidad tot
Carthagena toe. Ook heeft de kommandant der Engelsche station van Jamaica, aan wien gelijken notificatie toegekomen was, doch die zich in andere
omstandigheden beyond dan de Nederlandsche beveihebber, de bedoelde
protestatie werkelijk gedaan.
Een tweede grief deed zich weldra op en juist toen de brik de MerkuUf,
door zijne stranding, voor een geruimen tijd onbruikbaar geworden was.
De generaal Latorre namelijk veroorloofde dat ook de te Puerto Cabello
uitgeruste Spaansche kapers, zich met het handhaven der zoogenaamde
blokkade bemoeiden, en deze, van die vergunning misbruik makende,
spaarden geen vaartuig onder Nederlandsche vlag, bij welke slechts de
schijn van het voomemen kon worden ondersteld om La Guyara of eenige
andere haven, in het bezit der dissidenten, te bezoeken; en meergemelde
generaal verre van regt te doen op de klagten, die de schout bij nacht
Cantzlaar nimmer in gebreke bleef deswege bij hem in te brengen, beantwoordde dezelve op eenen toon niet zelden naar beleediging zweemende
en, in allen gevallen, uitermate verwijderd van die dankbaarheid, welke
men van zijne natie meende te mogen verwachten zoo voor de menigvuldige
diensten, welke haar gedurende den geheelen oorlog van de inwoonders
van Curar;ao waren wedervaren, als, in het bijzonder, voor het gastvrij
onthaal, dat hun generaal Morales 1) en zoo vele vluchtelingen van Caracas
en andere plaatzen, op dit eiland genoten hadden.
Deze laatste ornstandigheden gevoegd bij het niet toelaten van hare eigene
vlag in de Nederlandsche kolonien konden daarentegen aan den Columbiaanschen regeering stoffe geven om over partijdigheid te klagen en dus
aanleiding, om, op hare beurt, onze vaart en handel te belemmeren en te
benadeelen. De agenten dier regeering hebben zich echter eeniglijk beroepen
op het gebrek van eene behoorlijke protestatie onzerzijds tegen de overdreven maatregel van den generaal Latorre, en dit heeft hun tot voorwendsel
gestrekt om Puerto Cabello voor onze schepen ontoegankelijk - en die
1) Bedoeld is Morillo.
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plaats voor geblokkeerd te verklaren. Eigenlijke oorlogsvaartuigen VoOl
zoodanige blokkade bezitten zij in het geheel niet. Aan kommissie-vaarders
en kaperschepen is dezelve opgedragen geworden. Van toen af hebben de
geweldenarijen ter zee geene palen gekend. Voor eens opgebrachte bodems
was geen regt of verhaal te hopen. De zonderlinge vonnissen bij de regtbanken der eene zoo weI als der anderen partij uitgesproken en waarvan
rich een paar stalen onder de ontvangen stukken bevinden, bewijzen zulks
ten overvloede; en eindelijk is het zoo ver gekomen, dat, terwijl de Koningsgezinde 1) schoener Centella op de reede voor Aruba allerley vaartuigen
zelfs Nederlandsche, rantsoeneerde, de Columbiaansche kaper Condor door
zijne sloepen twee Spaansche goletten uit eene baai van CuraC;ao deed
halen van onder het vuur der forts Beekenburg.
Des gouvemeurs klagten over deze laatste schending van Z.M. grondgebied zijn verzeld gegaan van een maatregel van represaille, waartoe hij
zich toevallig in staat beyond, doordat een andere republikeinsche kaper,
om zeeschade op Curac;ao binnengekomen, juist weinige dagen vroeger
verlof gekregen had om zich te repareren. Dezen wier den roer en zeilen
afgenomen en alle aan boord gedekwestreerd tot dat door de regeering van
Columbia voldoening zoude zijn gegeven voor het vergrijp van den Condor.
Reeds vroeger waren bij eene opzettelijke publica tie, de kwellingen der
kapers en andere aan zeeroverij grenzende buitensporigheden ten strengste
verboden geworden en bij eene daarmede overeenkomstige instructie aan
de bevelhebbers van Z.M. schepen stellig voorgeschreven, hoe zij zich bij
het convoyeren naar in schijn geblokkeerde havens en bij het verjagen der
kapers, die hunne kruispost tusschen de Nederlandsche e.ilanden gekozen
hadden, zouden hebben te gedragen; maar hiertoe bepaalde zich ook hetgeen de schout bij nacht Cantzlaar in zijne niet gemakkelijke positie verrigten konde; en om voortaan de vlag ongehoond te houden en voor de
kolonie hare nuttige betrekkingen te bewaren tot den overwal, vraagt hij,
dit is de conclusie van zijn rapport, versterking der zeemagt tot op vier
vaartuigen en instructien bereekend naar den zoo geheel veranderde staat
van zaken.
Ik achte mij verplicht dit dubbel verzoek bij Uwe Majesteit te ondersteunen. WeI zoude het kunnen schijnen, dat het dusverre omschrevene
kwaad, uit den kamp der Spaansche en Amerikaansche partijen gesproten,
met dien kamp vervallen zal en dat dit ogenblik, nu Puerto Cabello alleen
den Spanjaarden overblijft, zeer nabij moet zijn; maar, volgens ge\oofwaardige berichten heerscht aan beide zijden eene afmatting, eene magteloosheid, die het zeer mogelijk maakt, dat alles nog een geruimen tijd op den
tegenwoordigen voet blijve, en even lang zal er eene wezendlijke magt noodig
zijn om voor de onbehoorlijke gedragingen der kapers onze vaart en handel
te beveiligen.
Dat zonder deze vaart en handel het bezit van Curac;ao en onderhoorige
e.ilanden niet dan een lastpost voor het moederland zoude zijn, behoeft
1) Toebehorend aan Spanje.
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hier niet te worden herinnerd. Derzelver eigene voortbrengselen zijn
schaarsch en van geringe waarde. Als marktplaats voor de tegenoverliggende
bevolking der vaste kust is het steeds belangrijk geweest en het aandeel,
dat onze kooplieden hebben aan de verhandeling zoo weI van die Europeesche waren, welke aldaar vereischt worden, als van de tropische voortbrengselen, die wederkeerig tot betaling dezer waren dienen, moet den
voomamen, zoo niet den eenigen beweeggrond uitmaken, waarom men zich
bij voortduring de kosten van administratie en militair onderhoud kan
getroosten.
Van de omstandigheden dezer twee laatste jaren had misschien, bij eene
ruimen bescherming ter zee, reeds meer voordeel voor de Nederlandsche
commercie getrokken kunnen worden; maar, ten minste, behoort nu voor
de toekomst te worden gewaakt. En wat kan in dit opzicht beter zijn dan:
Ie: eene vermeerdering der zeemagt ten bewijze van het belang, dat Uwe
Majesteit in die afgelegene bezittingen stelt en van den ernstigen wensch
om ook aldaar de eer van Hoogstdeszelfs vlag naar behooren gehandhaafd en de regten van de Nederlandsche onderdanen verdedigd te zien?
2e: Eene toenadering tot die partij aan welke het thans zoo goed als uitgemaakt is, dat de heerschappij over de landen, alwaar wij begeren te
handeIen, verblijven moet.
Tot dusverre zijn hare vaartuigen van onze havens uitgesloten geweest.
Haar admiraal Brion, hoewel van Cura~ao geboortig, heeft er niet aan wal
mogen komen dan na de Columbiaansche montering te hebben afgelegd.
- De gemeenschap met die partij is zelfs tot ons eigen nadeel vermijd
geworden; want veele klagten zouden gehoord, veele rec1amatien zouden
ingang hebben gevonden, indien men of een Amerikaanschen zendeling
bij ons had willen toelaten of een vertrouwd persoon van onzen kant naar
Bolivar afvaardigen om zich voorlopig over de onderlinge betrekkingen te
verstaan. Met de Spanjaarden daarentegen zijn deze betrekkingen steeds
Ievendig geweest. Aan hen wierden door onze barken de meeste levensmiddelen en oorlogsbehoeften toegevoegd, hunne vluchtelingen militairen
zoo weI als anderen zijn nimmer afgewezen, maar integendeel bijgestaan
en ondersteund ; ten hunne behoeve is zelfs op het eiland eene geidlening
beproefd. Kortom wij hebben alles gedaan, wat gevonden worden kan, niet
van onzijdigen, maar van geallieerden. Maar verder op dezen weg te volharden ware eene geheel nuttelooze opoffering van ons eigen welzijn. Op
St. Thomas en andere eilanden is men alreeds bedacht op het voordeel, dat
van de vermindering der handelsbetrekkingen tusschen Cura~ao en de kust
van Columbia kan worden getrokken. De republikeinsche schepen vinden
er een gunstig onthaal en de kapitein van een Deensch oorlogskorvet heeft
den gouverneur Cantzlaar berigt, dat hij volgens zijne instructie de saluten,
die hem onder Columbiaanschen vlag gedaan worden, naar behooren
beantwoordt. Eene aanmerking, die ik bij deze gelegenheid niet kon nalaten, van uit deszelfden gouverneurs rapporten te ontleenen, is, dat de vlag
van het voormalig Fransch gedeelte van St. Domingo over al toegelaten
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wordt, ofschoon Frankrijk Hayti's onafhankelijkheid niet erkend heeft.
Waarom zoude er grooter omzichtigheid vereischt worden tegen Spanje,
dat sedert 2 jaren, hetzij uit gebrek aan vasten wil, hetzij uit gebrek aan
vermogen, zelfs geen schijnbare poging aangewend heeft om zijne getrouwe
dienaren en onderdanen aan gene zijde van den oceaan te hulp te komen of
het lot af te wenden of te wijzigen, dat zijne overzeesche bezittingen boven
het hoofd hangt? Trouwens er is voor s'hands nog geene kwestie van eenigen
maatregel over welke het Spaansch gouvernement op grond hetzij van het
algemeen volkenregt, hetzij van het ons meer bijzonder bindende tractaat
van Alcala, klagtig zoude kunnen vallen of zelfs waarvan het kennis zoude
erlangen. De bedoeling zoude eeniglijk zijn om de reclamatien tot welke het
gedrag der kapers en de uitspraken der regters van Columbia den gouverneur van Cura9ao aanleiding hebben gegeven in dezer voege te doen
bewerkstelligen, dat aan die nieuwe regering van den eenen kant blijke van
Uwe Majesteits gezindheid om zoo dezelve voldoening verschaft voor het
voorledene en zekerheid voor de toekomst, met haar diezelfde vriendnabuurlijke betrekkingen te doen onderhouden, welke tusschen onze eilanden en de vorige eigenaar der vaste kust, tot wederzijdsche bate en voordeel
hebben plaatsgevonden, en dat tevens volledige en naauwkeurige berigten
worden ingewonnen omtrent de voornemens dier regering, omtrent de
kracht en zamenstelling der jeugdige republiek, en omtrent de partij, die
voor onze commercie in het algemeen en voor onze kolonien in het bijzonder, van de zich vestigende orde van zaken kan worden getrokken; berichten,
welke ik mij eerbiedig laat voorstaan, dat van het hoogste belang zullen
worden bevonden bij de overweging der vraag, of, op welke wijze en wanneer
degenen, die wij thans nog dissidenten noemen, voor eene onafhankelijke
mogendheid zullen worden erkend.
En het is op grond van al het vorenstaande, dat ik de vrijheid neem van
aan Uwe Majesteit in bedenking te geven:
Ie.
om de West-Indische station, zoodra mogelijk met een, en nog voor het
einde van het jaar, met een tweede oorlogsbrik of korvet te versterken, zoo
dat dezelve, overeenkomstig het verlangen van den gouverneur Cantzlaar,
die zulks noodzakelijk oordeelt, uit vier welgewapende vaartuigen besta.
Thans zijn er maar twee, de Zwaluw en de Kemphaan, dewijl aan den
Merkuur krachtens Uwe Majesteits besluit van 12 Maart 1.1. bevel is gezonden om te repatrieren. Ik hechte aan de bedoelde versterking zoo veel gewicht dat, indien zulks bij de schikkingen, waarop het departement van
Marine zijne uitgaven geregeld heeft, niet anders wezen kan, de uitzendingen
voor het Oost-Indisch eskader zich dit jaar, naar rnijn oordeel, behooren
te bepalen tot het fregat Euridice en de derwaarts insgelijks geprojecteerde
korvet voor Cura9ao bewaard blijven moet; terwijl het overigens van
zelve spreekt, dat, zoodra de omstandigheden in de West-Indische archipel
gunstiger zullen zijn geworden en de kamp tusschen de Spanjaarden en de
dissidenten, welke de oorzaak van deze moeijlijkheden is, geeindigd wezen
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zal zonder sporen van gewone zeeroverij achter te laten, dat dan ook de
extra-ordinair aan de West-Indische station toegevoegde oorlogsvaartuigen
wederom voor andere bestemmingen disponibel zullen zijn;
2e.
om den schout bij nacht, gouverneur van Cura9ao en onderhoorige eilanden te doen aanschrijven, dat hij tegen de onbillijke maatregelen der twistvoerende partijen voor zoo verre die de regtmatige belangen van de ingezetenen en van de vaart en handel dier bezittingen benadeelen, met allen
nadruk vermag en zelfs behoort te protesteren; en met geen minderen
nadruk de ter zijne beschikking gestelde magt bezigen moet om de eer der
vlag te bandbaven en, bet onscbuldig bedrijf der koopvaarders te beveiligen,
en ben die zicb geweldenarijen veroorloven ter welverdiende straffen te
brengen; met verdere aanschrijving, dat hij de ernstige voortzetting zijner
reclamatien bij de regering van Columbia kan doen vergezeld gaan van de
te kennengeving, dat men met des te meer vrijmoedigheid op voldoening
voor den euvelmoed van derzelver kapers aandringt, dewijl men dezerzijds
alleszins geneigd is om ook in den nieuwen stand der zaken de betrekking
van goede buurscbap en verkeer aan te bouden en zelfs te vermeerderen, die
ten allen tijden tusschen Cura9ao en de vaste kust bebben plaats gevonden,
en dat ten blijke daarvan de schepen de vlag der nieuwe republiek voerende
voortaan op denzelfden voet in onze havens zullen worden toegelaten als
die van andere natien met welke Nederland in vrede en goede verstandhouding leeft.

S.S., Inv. no 5678

II

12 November 1823, RIO geheirn

De Mey van Streefkerk aan Van Nagell en Falck,
Van de zijde des bandels is aan Zijne Majesteit te kennen gegeven, dat
het belangrijk zoude zijn, om, op bet voorbeeld van Engeland, betrekkingen
aan te knoopen met de zich van Spanje onafbankelijk verklaard hebbende Staten van Amerika en Nederlandscbe agenten naar die gewesten te benoemen.
Op 's Konings last heb ik de eer Uwe Excellentien daarvankennis te geven,
met mededeling tevens van het verlangen van Zijne Majesteit om hieromtrent door Uwe Excellentien gezamentlijk te worden gediend van consideratien en advies.
B.Z., Inv. no 343

III

15 December 1823.

Van Ewijck 1) aan Van NageU,
Ter voldoening aan bet verzoek, dat Uwe Excellentie mij bij llliSSlve
208 gebeim geliefde te doen, ten gevolge der aan ons gerigte aanschrijving
van de Staatssecretarie dato 12 november LaRI0 geheirn, kan ik de eer
hebben te berigten, dat de vaart onder Nederlandsche vlag en de mercantiele
1) De nota is van de hand van Falck (Zie p. 68).
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betrekkingen van onze havens met die van de voormalige Spaansche
bezittingen in Amerika thans reeds eenen niet onbelangrijken omvang
hebben, voor zoo veel aangaat Buenos Ayres, en door het intermediair van
Cura~ao, de landen der Columbiaansche Republiek. Naar Mexico is mij
niet bekend, dat tot dusverre eenige ondernerning is gerigt geworden.
Ben enkel koopvaardijschip heeft onze vlag vertoond op de kusten van
Peru en Chili en's Konings korvet de Lynx, die bestemd is ter versterking
van het Oost-Indisch eskader, zal, na Kaap Hoorn te zijn omgezeild, deze
gewesten mede bezoeken.
Het zij mij echter vergund de meening te uiten, dat niet zoo zeer de tegenwoordige uitgebreidheid van onzen handel, maar die, waarvoor dezelve
vatbaar geacht worden kan, de maatstaf is, naar welken wij het belang der
te vormen betrekkingen dienen te beoordelen. Geen twijfel of er zal op de
Amerikaansche markten voor vele voortbrengselen van onze nijverheid een
ruirn debiet gevonden worden. Tot dusverre is weI niet gebleken van de
gezindheid der nieuwe gouvernementen om de eene handeldrijvende natie
boven de andere te bevoordeelen, en oppervlakkig zoude het dus schijnen,
dat het derwaarts zenden van commerciele agenten geen spoedvorderende
maatregel is; maar het ligt toch in den aard der zaak, dat degene, die schoorvoetend en later dan aIle overige tot de erkenning der gouvernementen overgaat, uit een min gunstig oogpunt beschouwd worden zal en dit zoude in
het bijzonder voor ons noodlottig kunnen worden, die reeds uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en vooral uit Engeland eene zoo gevaarlijke
mededinging te duchten hebben.
Desnietternin stem ik volkomen in met de bedenkingen door Uwe Excellentie in het midden gebragt omtrent de onraadzaamheid om het voorbeeld
dezer laatste mogendheid in de uitzending van speciale agenten en van
bezoldigde konsuls, zelfs in verminderende proportien, te volgen, maar
misschien zoude ook buitendien het doel kunnen bereikt worden. Te
Buenos-Ayres houde ik het voor zeker, dat men, door informatie bij de
commercie te Amsterdam en vooral te Antwerpen, geschikte personen
zoude kunnen vinden, die het Nederlandsche konsulaat op den gebruikelijken voet, en dus buiten bezwaar van het rijk, gaarne bekleeden zouden.
Voor Caracas of Laguayra en voor Carthagena, de twee voornaarnste
handelsplaatsen van Columbia, zoude de Gouverneur van Cura~ao candidaten kunnen opgeven of zelfs provisionele aansteliingen kunnen doen om,
in tijd en wijle, aan 's Konings bekrachtiging te worden onderworpen, doch
ik achte het nuttig om Zijne Majesteits intentien daaromtrent vooraf aan
de Columbiaansche regering kenbaar te doen worden door de afvaardiging
van eenen zendeling ad hoc, belast met eene beleefde boodschap of depeche.
De kapitein-luitenant ter zee De Quartel komt mij voor hiertoe met vrucht
te kunnen worden gebruikt. Hij is de Spaansche taal magtig en tijdens, dat
zijne onderhebbende brik tot de station van Cura~ao behoorde, met verschillende reclamatien bij de autoriteiten op de vaste kust belast geweest.
En daar hij in vermelde kolonie zijne naaste betrekkingen heeft, zouden de
kosten dezer nieuwe zending zich waarschijnlijk weinig verder behoeven
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uit te strekken dan tot hetgene het activiteitstraktement van zijnen graad
thans meer bedraagt dan de door hem genoten wordende vaste jaarwedde.
Beginnen eens de zaken van Mexico eenige vastigheid te vertoonen, zoo
zoude de Reer de Quartel later aldaar zich van een gelijken last kunnen
kwijten als nu vooreerst bij het gevestigde bestuur van Columbia, en ten
aanzien van Chili en Peru schijnt het natuurlijk af te wachten, welk verslag
de kapitein-Iuitenant Willink, de boven gemelde korvet Lynx komrnanderende, van zijn wedervaren te Valparaiso en Lima inzenden zal.
In het vertrouwen, dat van deze voorstellen, hetzij Uwe Excellentie
dezelve geheel of slechts ten deele aannemelijk vinde, gewag zal worden
gemaakt in het rapport dat Zijne Majesteit over de onderhavige zaak van
ons verlangd heeft, verzoeke ik, dat het departement van Buitenlandsche
Zaken zich met de opmaking - en kortheidshalve ook met de indiening
van hetzelve, mede uit mijnen naam gelieve te belasten.

B.Z., Inv. no. 389

IV

Cura<;ao, 24 Mei 1824, no 6/ 11

Bijlage 14 Mei 1824.
20 Juli 1824 no 27.
Instructie voor den Weledelgestrengen Reer R. W. de Quartel, Ridder
der Militaire Willems Orde, Luitenant-Kolonel in Zijne Majesteits Zeedienst, in comrnissie bij het Gouvernement der Republiek van Columbia.
Art. I
De luitenant-kolonel in Zijne Majesteits zeedienst R. W. de Quartel zal
zich in commissie vanwege dit gouvernement bij het gouvernement der
republiek van Columbia begeven; en hij zal derwaarts tot La Guyara in
Zijne Majesteits korvet de Eendragt worden overgevoerd.
Art. II
Aan hem luitenant-kolonel zullen worden ter hand gesteld de beslotene
depeches van dit gouvernement aan den president en den secretaris van staat
voor de Buitenlandsche Zaken der voorzeide republiek en de onderscheidene
authoriteiten te La Guyara en Caracas, en zullen afschriften derzelve aan
hem luitenant-kolonel worden gegeven, ten einde hem daarmede, tot zijn
narigt, bekend te maken.
Art. III
Na het noodige vertoef te La Guyara om den toestand der zaken aldaar,
zoo van handel als andersins op te nemen, zal hij zich naar Caracas begeven
en zich vervoegen bij den intendent van het departement van Venezuela,
welke in de gemelde stad resideert, ofweI aan deszelfs vertegenwoordigers
bij aldien hij afwezig mogte zijn, ten einde hem intendent, of deszelfs
vertegenwoordiger, met de redenen van zijnes luitenant-kolonels aankomst
in de republiek bekend te maken, en ook van zijn voornemen om naar de
hoofdstad Bogota te vertrekken tot het volvoeren van den last zijns gouvernements bij het opperbestuur der republiek.
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Art. IV
Hij, luitenant-kolonel, zal aanvanglijk dat departementaal gouvernement
onderhouden over de naauwere vriendschappelijke betrekkingen, welke
het Nederlandsch gouvernement wenscht met dat van Columbia daar te
steIlen en trachten te vernemen, of men zelfs buiten voorafgaande magtiging
van het opperbestuur, consuls of handel sagen ten in de havens van het departement en bijzonderlijk La Guyara en Puerto CaveIlo, zoude willen toelaten.
Art. V
Voorts zal hij, luitenant-kolonel, in zijne gesprekken met het gezeide
departementaal bestuur van de goede gezindheid des Nederlandschen
gouvernements jegens de republiek van Columbia gewag maken, zoo
dikwijls, als het zal te pas komen, om den goeden wil van het bestuur voor
den handel en de scheepvaart van Nederland en deszelfs kolonien op de
havens van dat departement te winnen.
Art. VI
Het hoofddoel der zending van hem, luitenant-kolonel, bij het Columbiaansch gouvernement is, om de goede verstandhouding tusschen hetzelve
en het Rijk der Nederlanden benevens derzelver kolonien aan te kweken;
allen twijfel weg te ruimen, of Nederland weI evenzeer als Noord-Amerika
en Groot-Brittanje gezind zoude zijn om in vriendschappelijke betrekkingen
te staan tot de Columbiaansche republiek en andere zich van de Spaansche
monarchie gescheiden hebbende of nog te scheidene staten; aan de regering
van Columbia den wensch van Zijne Majesteit den Koning mede te deelen,
dat handel en verkeer tusschen Hoogstdeszelfs onderdanen en de ingezetenen
van Columbia niet aIleen voortduren en levendig blijven, maar ook gestadig
toenemen en al meer en meer tot wederzijdsch voordeel bloeyen; de verzekering aan het evengemelde gouvernement te geven, dat de Columbiaansche
vlag steeds welkom in aIle Nederlandsche havens zal zijn en dat, zoo
commercieele speculatien eene expeditie mogten doen beramen, de schepen
en schepelingen van Columbia dezelfde welwillendheid en bescherming in
Nederland zullen ondervinden en genieten, welke deszelfs vrijgevige wetten
aan aIle vreedzame zeevarenden en handelaars waarborgen.
Voorts te trachten om commercieele voordeelen voor Nederland en
deszelfs kolonien te verkrijgen, welke goed vertrouwen op de oprechtheid
der gevoelens van het Nederlandsch gouvernement kan teweeg brengen;
als mede om met de gezindheid van het opperbestuur omtrent de aanstelling
van consuls ter plaatse, alwaar de handel van Nederland en Cura9ao zich
reeds uitstrekt of naargaans nog zoude mogen uitstrekken, bekend te
worden; vervolgens om den toestand des lands, de vordering in de vestiging
van deszelfs onafhankelijkheid en de voordeelen, die hetzelve aan den handel
van Nederland en Cura9ao ook door eene naauwere betrekking daarmede
zoude kunnen opleveren, gade te slaan; en eindelijk kondschap in te winnen
aangaande de gesteldheid van de Perunaamsche Staat; rnitsgaders omtrent
aile onder zich reeds gevestigd of nog vestigende staten op het vaste land.
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Art. VII
Hij, luitenant-kolonel, zal daarom het betoog, dat in de hiervorengemelde
depeche aan den secretaris van staat voor de Buitenlandsche Zaken gedaan
wordt opzigtelijk het hiervorengemelde gedeelte der vaste kust, hetwelk
door wilde Indiaansche stammen bewoond is en de Indiaansche kust
genaamd wordt, ais eene inleiding tot het hoofddoeI, in het voorgaande
artikel bepaaldelijk uitgedrukt, beschouwen, en dus weI daarmede aanvang
maken, edoch ais eene ondergeschikte zaak behandelen en daarop niet
aandringen, ten ware, dat hij neiging en goeden wi! mogt bespeuren ter
ontruiming van de belemmerende bepalingen voor de scheepvaart van Cura<;ao en Aru ba op de gemelde kust.
Art. VIII
Evenzoo zal hij, luitenant-kolonel, als eene bijzaak, die echter van belang
is, aanmerken het betoog, hetwelk hem hierbij opgedragen wordt om aan
het opperbestuur van Columbia te doen omtrent de meerdere regten van
invoer, welke door Nederlandsche vaartuigen, die niet regtstreeks van
Europa aankomen in de havens der republiek, betaald worden ten bedrage
van 5 % meer dan op den invoer, die regelregt van Europa of uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika geschiedt, ten einde dat nadeelig verschil voor den handel der Nederlandsche kolonien, voornamelijk van Cura<;ao en onderhoorige eilanden, moge worden weggenomen, niet aIleen uit
aanmerking der oude betrekkingen tusschen het vOlk van Columbia en deze
kolonie en vele andere omstandigheden, die Cura<;ao meerder aanspraak
op de welwillendheid van het Columbiaansch gouvernement geven, maar
ook op grond, dat er geen onderscheid tusschen Nederland en deszelfs
kolonien behoort te worden gemaakt om reden, dat de kolonien gene afzonderlijke staten, maar gedeeltens zijn van het Rijk der Nederlanden onder
een en hetzelfde gouvernement en dezelfde wetten, die geen onderscheid
tusschen dezelve maken, al waarom deze kolonie welligt uit een heel ander
oogpunt zoude moeten worden beschouwd dan die van andere rijken,
jegens dewelken, en weI tot het bestaande verschil van regten op den
invoer,misschien aanleiding kunnen gegeven hebben, de koloniale steIsels van derijken, tot welke zij behooren en met daarmede zoo
naauw verbonden zoude wezen als den Nederlandschen zijn tot en met het
moederland.

Art. IX
Hij, Iuitenant-koioneI, zal zich te Cura9ao informeren omtrent aI, hetgeene
voor hem noodig is te weten aangaande zijne reis naar de hoofdstad Bogota,
om te kunnen beoordeelen, of die reis naar die hoofdstad Bogota spoediger
van Caracas zoude kunnen worden afgelegd dan van eenig ander punt, ten
einde zijne afreise tot dat punt te bepalen, hetwelk van die hoofdstad het
minst verwijderd zal zijn en vanwaar zijne reis met meerderen spoed zal
kunnen voortgezet worden.
ECON.-HIST, jAARBOEK XXIX

9
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Art. X
's Rijks korvet de Eendragt, dewelke hem, luitenant-kolonel, naar La
Guyara zal overvoeren, wordt ter zijner beschiklcing gesteld, totdat hij naar
de voormelde stad Bogota zal zijn afgereisd, wanneer dan de kommanderende
officier van dien bodem het noodige berigt van hem, luitenant-kolonel, zal
moeten bekomen, dat dezelve naar Cura<;ao zal kunnen terugkeeren;
zullende de gemelde kommandeerende officier eene instructie deswegens
bekomen, waarvan kopy aan hem, luitenant-kolonel, tot informatie en
narigt, zal worden ter hand gesteld.
Art. XI
Bij aldien hij, luitenant-kolonel, volgens in te winnen informatien, meest
geraden zal oordeelen om zich naar elders te begeven ten einde vandaar die
reis naar Bogota aan te neemen, zal hij zich derwaarts in Zijne Majesteits
voormelde korvet de Eendragt regelregt van La Guyara laten overbrengen,
zonder verpligt te zijn Cura<;ao aan te doen, ten ware hij, luitenant-kolonel,
zelf noodig of dienstig mogt vinden daarmede voor deze te komen of daarin
binnen te vaIlen, ten einde in persoon eenig berigt te geven of rapport aan
ons te doen; aI, hetwelk aan het oordeel van hem, luitenant-kolonel, volkomen wordt overgelaten.
Art. XII
Voor zijne afreise naar Bogota zal hij een omstandig rapport van zijne
verrigtingen, handelingen en bevindingen tot dien tijd met de als dan terugkeerende korvet voormeld aan ons doen toekomen, onverminderd zoodanige tusschenberigten, die hij, luitenant-kolonel, bij voorkomende gelegenheden aan ons zal behooren in te zenden.
Art. XIII
Ingeval hij, luitenant-kolonel, niet van Caracas naar Bogota afreist,
maar zich daartoe naar eenige andere plaats op de vaste kust begeeft, zal
hij zich bij het bestuur derzelve, en bijzonderlijk bij het hoofdbestuur van
het departement, waarin hij zich zal bevinden, even zoo gedragen en aan
hetzelve gelijke mededeelingen doen en dezelfde informatien trachten in te
winnen als aan hem met opzigt tot dat van Venezuela in Artikel 3, 4 en 5
dezer instructie is voorgeschreven.
Art. XIV
Ofschoon hij, luitenant-kolonel, den inhoud van het 6e Artike1 dezer
instructie als het hoofddoel zijner zending moet beschouwen, zal hij echter
zulks voor het Columbiaansch gouvernement zoodanig verbergen om hetzelve in het denkbeeld te laten, dat de Indiaansche kust voormeld aanleiding
tot zijne afvaardiging gegeven heeft en dat aIle andere communicatien een
gevolg daarvan zijn, ten ware, dat hij, luitenant-kolonel, aan dat doel
beantwoordende neigingen en gevoelens bij het voorzeide gouvernement
mogt bespeuren, welke redenen geven om zich meer openlijk met vrucht te
verklaren en zonder, dat men voor eenig nadeel, daaruit te vloeyen, zal
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behooven beducht te zijn, in welk geval hij, luitenant-kolonel, aan zijnen
last kan ontwikkelen en, terwijl hij zijne verdere verrigtingen en handelingen als tengevolge der bij hem aangetroffen wordende goode gezindheid
zal doen doorgaan, als dan zijne handelingen dermate inrigten zoo als hij
dezelve, overeenkomstig deze zijne instructie best raadzaam zal oordeelen;
om op eene der Nederlandsche natie waardige wijze en met vermijding van
alles, dat voor dezelve onteerende zoude kunnen geacht worden, te trachten
de vriendschap van Columbia voor Nederland en deszelfs kolonien te winnen en alzoo de meeste voordeelen en goedwilligheid voor den handel en
den scheepvaart van dezelve te verkrijgen, zonder echter in eenige verbintenis te treden.
Art. XV
Hij, luitenant-kolonel, zal trachten gehoor bij den president en vice-president der republiek, en bij beiden, wanneer zij zich niet afwezig bevinden,
te verkrijgen, ten einde aan dezelve op de meest gepaste en beleefde wijze de
welgezinde gevoelens van het Nederlandsche gouvernement jegens de zich
reeds gevestigd hebbende en nog vestigende staten op het vaste land van dit
werelddeel te betuigen; en zal hij, luitenant-kolonel, niet nalaten omgang
te zoeken met de meest influenceerende leden der regering om aan dezelve
gelijke betuigingen te doen en zich derzelver invloed in het bestuur des lands
ten nutte te maken.
Art. XVI
Hij, luitenant-kolonel, zal aIle geschikte en betamelijke gelegenheden
waarnemen om, op eene met de waardigheid der Nederlandsche natie
overeenkomstige wijze den handel en het verkeer tusschen 's Rijks onderdanen en het yolk van Columbia aan het laatste aangenaam en wenschelijk
te maken.
Art. XVII
Van aIle zijner luitenant-kolonels handelingen, verrigtingen, bevindingen
en waarnemingen zal hij naauwkeurige aanteekeningen houden; en zal hij
zoo dikwijls mogelijk daarvan aan den gouverneur berigt geven, daarbij
in acht nemende, dat hij zich in eenen nieuwen, nog niet volkomen gevestigden staat bevindt, die aan onlusten van binnen en aanvallen van buiten
onderhevig is, en dat zijne correspondentie in handen van vreemden zoude
kunnen komen, waardoor het Nederlandsche gouvernement zoude kunnen
gecompromitteerd worden, bij aldien in dezelve die omzichtigheid niet
wierde in acht genomen, welke de aard zijner zending vordert, om aIle
onaangename gevolgen voor te komen, die hunnen bekendwording aan
vreemden zouden kunnen teweeg brengen. Zijne berigten aan den gouverneur zullen per duplum over Caracas of La Guyara en Maracaibo in den
meest officieelen uiterlijken vorm geschieden en zullen dezelve bij expressen
of met vertrouwde personen aan dusdanige andere, die ter voorzeide plaatsen
woonachtig zijn, tot expeditie aan dit gouvernement worden gezonden,
bij aldien hij, luitenant-kolonel, redenen mogt hebben om de verzending
daarvan niet door middel van het postweezen te doen geschieden.
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Art. XVIII
Na het volbrengen van zijnen last of eerder, wanneer hij daartoe aanschrijving van dit gouvernement zal hebben bekomen, zal hij over den
korsten weg naar La Guyara of Puerto Cavello, over Caracas of naar
Maracaibo terugkeeren om vandaar met een van Zijne Majesteits schepen
herwaarts te worden afgehaald, ten ware hij, op een der gemelde plaatsen
komende, geen van's Rijks schepen mogt ontmoeten en hij niet raadzaam
mogt oordeelen aldaar te vertoeven, maar verkieselijker zoude achten zich
van eene particuliere gelegenheid te bedienen tot bespoediging zijner terugkomst; hij zal niettemin, tegen het einde van zijne commissie melding
maken van de plaats, waar hij zich ter inscheping naar dit eiland voorneemt
te begeven en bij aankomst aldaar zonder een der Rijks schepen aan te
treffen, zoo hij niet met de Ie gelegenheid terugkeert, ons daarvan berigt
zenden.
Art. XIX
Ingeval het Columbiaansch gouvernement mogt blijken geven, dat
hetzelve wederkeerig het regt van consuls of agenten te Cura9lio te plaatsen
zoude moeten hebben, zal hij, luitenant-kolonel, daaromtrent inbrengen,
dat aIleen het verbod, hetwelk daartegen in het reglement van regering voor
Curayao bestaat en welk algemeen is en aIle natien betreft, dit gouvernement
verhindert, om even zoo als het reeds ten opzigte van de Vereenigde Staten
van Amerika geschied is, consuls of agenten van Columbia te admitteren
zonder daartoe vooraf de toestemming des Konings verkregen te hebben,
edoch dat dit gouvernement geene zwarigheid zal maken, om misschien
dusdanige agenten zonder dezelve openlijk of in officieele betrekking te
erkennen toe te laten tot de waarneming der belangen van Columbia en
deszelfs ingezetenen, gelijk zulks meermalen geschiedt en op dit eiland zelf,
van wegen Columbia, heeft plaats gehad door middel van den Reer Merida,
dewelke eenigen tijd alhier geresideerd heeft en door dit gouvernement in
zijne verrigtingen niet is gestoord geworden.
Art. XX
Bij zijne wederaankomst op dit eiland zal hij, luitenant-kolonel, een
omstandig rapport aangaande het volbrengen van den hem hierin opgedragen last aan den gouverneur inleveren en daarbij overleggen zijne ingevolge
Artikel 17 gehouden aanteekeningen met aIle origineele en andere stukken,
die tot zijne zending betrekking hebben.
Art. XXI
Ret gouvernement verlaat zich op de discretie, het voorzigt en beleid
van hem, luitenant-kolonel, in de uitvoering, van hetgene hem hierin is
aanbevolen en opgedragen, en vertrouwt op zijne bekwaamheid in de
behandeling van desgelijke zaken, welker goede uitslag veel afhangt van de
bescheidene en doelmatige handelwijze van hem, die daartoe gekozen is.
Gearresteerd op Curayao, den 14 Mei 1824, door den Schout
bij Nacht, Gouverneur van Curayao en onderhorige eilanden.
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v
B.Z., Inv. no 397, 8 October 1824, no. 1
Van de Polll) aan Van Reede,
De Koning, overwogen hebbende Uw rapport van den 29 september
1.1. No 15 (Geheim), gelast mij Uwe Excellentie te kennen te geven, dat
Hoogstdezelve zich over het algemeen zeer weI kan vereenigen met de
denkbeelden daarin vervat, doch dat het in de eerste plaats dienstig zijn za1
de overtuiging te bekomen, dat de Heer E. de Gorostiza wezenlijk belast is
met de commissie, waarvan hij blijkens Uw rapport van den 26 tevoren,
No 1. Geheim, aan Uwe Excellentie de mededeeling heeft gedaan, vermits
door het niet vertoonen van zijne volmagt en aanstelling als Charge d'Mfaires van het Mexicaansch bestuur hij nog niet bewezen heeft werkelijk
te zijn diegeen, waarvoor hij zich uitgeeft, en dat aan hem werkelijk den
last is opgedragen, waarvan hij zich bereids heeft gekweten. Wanneer deze
twijfel door het erlangen van de boven bedoelde overtuiging geheel weggenomen en het bewijs zal ontvangen zijn, dat de republiek van Mexico wenscht
met Nederland in betrekkingen te geraken, zoo zoude de verhouding tot dat
gedeelte van Amerika geheel verschillend te beschouwen zijn als die tot
Columbia of een ander der nieuwe staten, aangezien van de zijde van het
Rijk der Nederlanden te dezen aanzien de eerste stappen gedaan zijn om
betrekkingen met dezelve aan te knoopen, terwijI daartegen de regering
van Mexico zuIks niet heeft afgewacht, maar hare genegenheid daartoe zelve
heeft te kennen gegeven. Hier staat derhalve reeds de zekerheid, welke men
heeft getracht te erlangen door de zending van den kapitein-Iuitenant ter
zee de Quartel, die mede in last heeft om zich naar Mexico te begeven en die
waarschijnlijk nu reeds zijne reis derwaards zal hebben aangenomen, zoodat
het te houden gedrag in verband zal behooren te staan met, hetgeen vroeger
door Zijne Majesteit is besloten en bereids een begin van uitvoering heeft
bekomen.
Zijne Majesteit verlangt dienvolgens:
Dat, nadat Uw Excellentie inzage zal hebben genomen van de volmagt
of aanstelling van den Heer E. de Gorostiza en zich alzoo zal hebben overtuigd, dat die heer inderdaad door zijn gouvemement of dat den generaal
Michelena namens het bestuur van Mexico in missie is aangesteld, aan
denzelven te kennen geve, dat Zijne Majesteit met genoegen heeft vemomen
de wensch van het Mexicaansch gouvemement om met dat van den Nederlanden handelsbetrekkingen aan te knoopen en aan te kweeken, dat ook
van deze zijde gelijke wensch aanwezig was, en het verlangen bestond om
tusschen de beide landen zoodanige betrekkingen te zien bestaan; dat zulks
reeds gelegenheid had gegeven om den gouverneur van Cura9ao den last
op te dragen om een kommissaris naar Mexico te zenden, die gemagtigd
1) Secretaris van het Kabinet des Konings, die bij afwezigheid van de Secretaris
van Staat, J. G. de Mey van Streefk:erk, deze missive ondertekende.
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was om naar de meening van het gouvemement van Mexico dienaangaande
te vememen en daarbij open te leggen de geneigdheid, welke daaromtrent
dezerzijds bestaat; dat de kapitein-Iuitenant ter zee de Quartel met zoodanige commissie was belast en waarschijn1ijk reeds de reis derwaarts zal
hebben aangenomen, zoodat daardoor al reeds, zoo niet geheel, althans
grootendeels de geuite wensch was voorgekomen om kommissarissen naar
Mexico te zenden evenals van de zijde van Engeland is geschied; terwijl,
daar tegenwoordig door de aankornst van-den Reer de Gorostiza bekend
was, welke de gevoelens zijn van de republiek van Mexico en hare bijzondere
bedoelingen om met Nederland vriendschappelijke en handelsbetrekkingen
te onderhouden, zoude kunnen voortgegaan worden met ook van deze
zijde hieraan te beantwoorden en daarvan blijken te geven.
Dat echter, hoe genegen het Rijk der Nederlanden is om met den staat
van Mexico in naauwe verbintenissen te treden, de tegenwoordige omstandigheden, waarin zich beide landen bevinden, niet medebrengen om vooruit
te loopen op, hetgene door andere mogendheden en in het bijzonder door
Engeland zal worden gedaan, vooral niet v66rdat Nederland in het geval
zal zijn geweest zich hieromtrent te hebben verstaan en zich verzekerd van
de ware meeningen der bevriende en vereenigde mogendheden en dat hij,
zulks in overweging nemende, zelfs de overtuiging zal bekomen, dat voor
dit oogenblik de mogelijkheid niet daar is om hen te erkennen in eenige
officieele hoedanigheid, onder welken titel zulks ook zoude mogen wezen.
Dat ook eene zoodanige officieele erkenning veeleer eene nadeelige dan
voordeelige uitwerking zoude hebben door het belang dezer verbintenissen
zelve uit hoofde van de goede verstandhouding, welke er tusschen de
Nederlanden en Spanje bestaat, terwijl het dadelijk rugtbaar worden van
het aanwezen dier verbintenissen aanleiding tot hindernissen en moeijelijkheden zoude kunnen geven.
Dat dit evenwel niet belette, dat met genoegen zoude worden gezien,
dat de Reer de Gorostiza zich hier te lande en in het bijzonder in 's Rage
of Brussel, naarmate het gouvemement zich in eene dier steden bevindt,
vertoefde, hoewel zonder eenig publiek karakter te deploijeren, hetwelk hem
niet zoude verhinderen in de gelegenheid om de belangen van zijn land te
behartigen, vooral omtrent handelzaken met dit rijk zoodanige maatregelen
te neemen, welke, op wederzijdsch belang gegrond, tot gemeen nut zouden
kunnen strekken.
Dat, in afwachting, dat omstandigheden de gelegenheid zouden aanbieden
om daaraan eene verdere uitbreiding te geven of dat de noodige verstandhouding met andere geallieerde mogendheden van dit rijk zulks zoude
toelaten, Uwe Excellentie altijd met genoegen den Reer de Gorostiza zoude
ontvangen en zich met hem inlaten over de belangen der beide landen en
over de vriendschappelijke betrekkingen, waarvan de aanknooping gewenscht wordt, terwijl Uwe Excellentie verheugd zoude zijn te zien, dat die
mededeelingen spoedig in officieele konden worden veranderd.
Bij het doen dezer kennisgeving zoude ook welligt de Reer de Gorostiza
kunnen worden opmerkzaam gemaakt, dat hij zeker alle geneigdheid zoude
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vinden bij de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij om van
hem inlichtingen te bekomen omtrent de goederen, welke in Mexico het
meest begeerd worden en benoodigd zijn, terwijl hij bij de gezegde Maatschappij alsmede het verlangen zoude aantreffen om geregelde handelsbetrekkingen met Mexico op eenen voor beide landen gunstige voet tot
stand te brengen.
Uwe Excellentie kan zich voorts voor gematigd houden om aan den
ambassadeur Falck hiervan mededeeling te doen en van denzelven die
informatien in te winnen met opzigt tot den generaal Michelena, als in Uw
rapport van den 29 September I.I. No 15 Geheim zijn bedoeld; Zijne Majesteit vermeent zelfs, dat het waarschijnlijk zoude zijn om zich met Engeland
te verstaan over het te houden gedrag jegens Mexico ten einde, zoo al niet
eene gelijke behandeIing, althans eenige verhouding te dien opzigte zou
kunnen plaats hebben.
Ten aanzien van de te doene aanschrijving aan den gouverneur van
Curar,:ao vereenigt Zijne Majesteit zich met Uw voorstel onder deze wijziging echter, dat, daar het bekend is, dat de kapitein-luitenant ter zee de
Quartel in deze maand zijne reis zoude ondernemen naar Guatemala en
Mexico over Jamaica en dat het vaartuig om hem afte halen voor zes maanden zoude geapproviandeerd zijn en hij zelf gelast was onmiddellijk naar
Nederland te schrijven, rnits, den gouverneur van Curar;ao afschriften zijner
brieven zendende, het onnoodig schijnt eene aanschrijving te doen afgaan
om zijne zending te bewerkstelligen.
Daarentegen is het aan Zijne Majesteit raadzaam voorgekomen, dat er
eene benoeming of iets van dien aard plaatsgreep van een konsul-generaal
voor den staat van Mexico en dat daartoe de keus zich bepaalde op een
persoon, die tevens de geschiktheid zoude hebben om ook buiten den kring
van handelsbetrekkingen casu quo werkzaam te kunnen zijn en dat derhalve
eene voordragt door Uwe Excellentie aan Hoogstdenzelven geschiedt van
zoodanigen persoon onder den naam van konsul-generaal, handelsagent of
onder welken naam ook ter beantwoording van den door het Mexicaansch
gouvernement gedanen stap, terwijl voorts aan de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, althans aan haren voorzitter, vertrouwelijk
zoude kunnen worden kennis gegeven van den stand der zaken, ten einde
die directie in betrekking gerake met den Heer de Gorostiza, van wien
dezelve zoodanige inlichtingen zoude kunnen bekomen, als hij genegen
zoude zijn te geven en wenschelijk zijn om daarop de operatien en expeditien dier maatschappij te kunnen gronden, waardoor deze gelegenheid zal
hebben dien nieuwen handeltak voor de Nederlandsche nijverheid aan te
binden en alzoo het voorbeeld aan den handel te geven om daarvan eene
gunstige partij te trekken.
De Koning laat aan Uwe Excellentie over om zich, voor zoo veel noodig,
over de uitvoering van Hoogstdeszelfs bij dezen ontwikkelde intentien met
den minister voor de Nationale Nijverheid en de Kolonien te verstaan.

II
FRIESLANDS HANDEL IN DE LATE
MIDDELEEUWEN
DOOR DRS. F. C. BERKENVELDER
INLEIDING

In de loop van de tijd zijn er verschillende publikaties over Frieslands
handel in de middeleeuwen verschenen, maar aan de periode 1300-1500
werd daarbij ternauwernood of in het geheel geen aandacht geschonken.
Deze lakune is geenszins toevallig, maar zeer weI te begrijpen, aangezien
het ter beschikking staande materiaal juist voor dit tijdvak buitengewoon
gering is.
Hoewel ook ik mij uiteraard bewust ben van het feit, dat het ons overgeleverde bronnenmateriaal eigenlijk te weinig is om een afdoende opinie
te rechtvaardigen, meen ik, dat het niettemin nuttig kan zijn tot een verklaring van deze schaarse gegevens te komen.
Om tot een beter inzicht te geraken omtrent de omvang, de aard en de
intensiteit van de Friese handel, wordt uitgegaan van twee so orten handelswaar, te weten:
I. de door mij zogenoemde primaire handelswaar, waaronder begrepen
wordt
1. voeding
2. drank
3. kleding
4. verwarming en woning
II. de zgn. sekundaire handelswaar, dwz. alles, wat niet onder I valt en
derhalve misschien als enigszins naar luxe zwemend kan worden opgevat.
Natuurlijk is deze verdeling en indeling zeer subjektief en derhalve aanvechtbaar. Niettemin bleken aan deze werkmethode vele voordelen verbonden te zijn. Men kan op deze manier namelijk eerder en duidelijker
zien, welke goederen de Friezen ten eigen behoeve importeerden en in
welke goederen ze slechts tussenhandel bedreven, hetzij als werkelijke
tussen- en wederverkopers, hetzij als vrachtvaarders.
Men moet daarbij echter natuurlijk steeds in het oog houden, dat ook
zeer weI tussenhandel in primaire goederen bedreven kan zijn. We zullen
dit ook inderdaad nog kunnen konstateren. Men dient zich dus weI voortdurend bewust te zijn van de relativiteit en subjektiviteit van deze verdeling!
Tussen goederen, die over land en goederen, die over zee worden vervoerd,
wordt geen onderscheid gemaakt, omdat dit naar mijn mening slechts een
kwestie van verschil in vervoer is, maar het wezen van de handel niet raakt.
Vaak is bovendien het ren het komplement van het ander.
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Het tijdperk van 1300-1500 is terwille van de duidelijkheid ingedeeld
in vier tijdvakken van ieder 50 jaar. Binnen het raam van zo'n tijdvak wordt
steeds eerst het gevonden feitenmateriaal op schematische wijze vermeld,
waarbij men zich steeds het woord "Friezen" of "Friesland" rechts van
iedere pijl moet denken. Bij de meer gedetailleerde behandeling van ieder
tijdvak, eerst van de handel van Friesland als ren geheel, daama van iedere
Friese plaats apart, (voorzover deze althans deelneemt aan het handelsverkeer in de betrokken periode), worden de bronnen vermeld, waaruit de
gegevens voor deze overzichten geput zijn. Slechts wanneer geen plaatsnaam
bekend is en er in de bron aileen sprake is van "Friezen" of "Friesland",
vindt de bronvermelding reeds direkt in het schema plaats.
Tot slot zij nog opgemerkt, dat bij dit alles als "Fries" werd beschouwd,
hetgeen thans door de grenzen van de tegenwoordige provincie Friesland
wordt omsloten.
OVERZICHT VAN DE FRIESE HANDEL TOT 1300
De oorsprong van Frieslands handel verliest zich in het grijze verleden.
Uit het slaan van munten in de lIe eeuw in Stavoren, Bolsward, Leeuwarden en Dokkum blijkt een voor die tijd intensieve handel!). Reeds toen
werd de handel als een apart beroep beschouwd, zoals blijkt uit hetgeen
ons schriftelijk uit deze en direkt daarop volgende tijden is overgeleverd:
men denke aan de XVII keuren uit het einde der lle eeuw 2). De kooplieden
trokken langs de grote rivieren, zoals de Rijn en de Eems, en over belangrijke landwegen, zoals van Stavoren naar Keulen en van Emden naar Munster, diep het binnenland in 3).
Uit de bronnen, die pas in de 13e eeuw rijkelijker beginnen te vloeien,
is op te maken, dat deze handel, die zijn centrum in de huidige provincie
Friesland yond, zich in de I2e en 13e eeuw steeds meer uitbreidde.
Het verkeer van het Rijngebied, dat riviervis, wijn en was verschafte 4),
naar Friesland, dat vee, zuivel en mogelijk het "Friese laken" voortbracht 5), ging via binnenwateren (waarschijnlijk over Utrecht, Muiden
en het Flevomeer) 6). De plaatsen Harlingen, Workum, Bolsward 7),
Leeuwarden en Dokkum, aan deze weg gelegen 8), ontwikkelden zich daar1) P. A. Meilink, De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der 14e
eeuw, den Haag, 1912, biz. 67. K. Heeringa, Het oude Staveren, diss. Groningen,
1893, biz. 34.
2) Meilink, o.c., biz. 68.
3) Meilink, o.c., biz. 83. H. D. J. van Schevichaven, Bijdrage tot de geschiedenis
van de handel van Gelre v66r 1400 en zijn betrekking tot de Hanze, in: Bijdragen
en Mededeelingen van Gelre, dl. XIII, Arnhem, 1910, biz. 46.
4) P. J. Blok, Geschiedenis van het Nededandsche volk, dl. I, biz. 162. K.
Heeringa, o.c., biz. 34.
5) Idem.
6) Meilink, o.c., biz. 68.
7) O. Postma, Boalsert stM en lan, in: It Beaken, 17e jiergong, no's 3, 4 en 5,
juii 1955, biz. 117.
8) Hansisches Urkundenbuch, 1876-1939, I, no 155, 682, 1218 en 1240 en
II, no 251, 265 en 404. Meilink, o.c., biz. 69.
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om het eerst, maar waren bij lange na Diet zo belangrijk als Stavoren, dat
vooral dank zij de doorvoerhandel naar Holland gunstig kwam te liggen.
Ook de kloosters deden in de jaren v66r 1300, hoewel Diet zeer aktief, aan
het handelsverkeer mee. In het Hamburgse schuldboek b.v. wordt bij herhaling gesproken van handelstransakties met de kloosters Mariengaarde
(bij Hallum), Klaarkamp (bij Rinsumageest) en het klooster bij Dokkum 1).
De kloosterkroniek van Mariengaarde noemt zelfs een afzonderlijke
kloosterbeambte, een conYers, die de titel "kepere" of "yconomus" draagt,
en dus blijkbaar met handelstransakties belast was 2). De "aktie-radius" van
deze kloosters schijnt echter Diet erg groot geweest te zijn. We horen voornamelijk van kontakten met Hamburg, een enkele keer van een transaktie
met Engeland, maar betwijfeld moet worden 3), of het doel van hun werkzaamheid weI handel in eigenlijke zin (kopen met de bedoeling weer te
verkopen) genoemd kan worden. De artikelen, die ze inkochten: hout,
wijn en graan, waren waarschijnlijk voor eigen gebruik bestemd, terwijl
hun export: vee, zuivelprodukten en soms bonen, weI het overschot van
hun eigen produktie geweest zal zijn 4).
De passieve handel in Friesland kan Diet veel betekend hebben, omdat de
grote waterrijkdom dit gebied voor landverkeer te moeilijk toegankelijk
maakte. Een marktcentrum voor een uitgebreid gebied vormde deze streek
dan ook nooit 5). AI zijn er in later jaren, in het bijzonder tegen het einde
der l3e eeuw en vervolgens ook in de 14e eeuw, weI Hamburger kooplieden in Franeker, Bolsward, Sneek en vooral in Stavoren geweest, die
daar (voomamelijk in bier) handel dreven, terwijl men er ook weI eens
Vlaamse, Stichtse en Gelderse kooplieden aantreft, toch kan men in deze
kontreien zeker Diet van een grote warenruil tussen oost en zuid spreken 6).
Dat was in die tijd meer in Dordrecht het geval.
De aktieve handel der Friezen is in deze tijd daarentegen zeer belangrijk.
Merkwaardig hierbij is, dat de handel in dit hele gebied ongeveer gelijktijdig
opgekomen is en later ook weer overal gelijktijdig te gronde is gegaan 7).
Wanneer er dus sprake blijkt te zijn van handelsbetrekkingen van enkele
Friese plaatsen met het buitenland, kan men derhalve ook het bestaan
1) Meilink, o.c., bIz. 84.
2) Meilink, o.c., bIz. 85.
3) Meilink, o.C., bIz. 85. C. Sattler, Handelsrechnungen des deutschen Ordens

Leipzig, 1887, biz. 62.
') Stralsunder Stiidtebuch, Berlijn, 1872-1903, I, biz. 38. Aem. W. Wybrands,
Gesta abbatum orti sancte Marie, Leeuwarden, 1879, biz. 202 en 221. K. Koppmann, Das Hamburgische Schuldbuch von 1288, in: Zeitschrift des Vereins fiir
Hamburgische Geschichte, VI, 1875, biz. 509. H. O. Feith en G. Acker Stratingh,
Kronyken van Emo en Menko, in: Werken van 'het Historisch Genootschap,
nieuwe reeks, dl. 4, 1866, bIz. 87. Meilink, o.c., bIz. 85.
5) Meilink, o.c., biz. 71.
6) Hans. Ukb., I, no 155, 342, 682, 1218, 1240 en 1342, II, no 112 en 265.
Urkundenbuch der Stadt Bremen, 1873-1902, II, no 565, ill, no 425. Wybrands,
o.c., biz. 135. Meilink, o.c., biz. 72.
7) Meilink, o.c., biz. 73.
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van handelsbetrekkingen van andere Friese steden met dezelfde streken zeer
waarschijnlijk achten.
Daarbij vallen voor deze tijden de volgende handelsbewegingen te onderscheiden: naar de Rijnstreek, en weI vooral naar Keulen, ging men zowel
via een landweg (vermeld als de reisroute van de abt van Wittewierum) 1),
als via een waterweg over Utrecht. Als een bewijs hiervoor kan gelden, dat
in de 12e-eeuwse naamregisters van Keulen o.a. de namen Godefridus en
Symon de Staveren voorkomen 2). Ook met Deventer bestonden toen reeds
handelskonnekties 3). Naar men mag aannemen, hebben de Friezen eveneens reeds vroeg handelsbetrekkingen met Westfalen aangeknoopt, want
de landweg naar Keulen liep daar voor een groot deel doorheen 4). Het
feit, dat verschillende Groningse gebieden prestaties aan Westfaalse geestelijken moesten opbrengen, speelde hierbij ongetwijfeld een belangrijke
rol 5), maar overtuigende bewijzen voor het bestaan dezer betrekkingen
dateren eerst uit de laatste helft der 13e eeuw 6). Dan gaan de Friezen, die
toen reeds als vissers naar Schonen gingen en de daar gevangen vis op hun
vitte verruilden voor andere artikelen, ook direkt handelen op Keulen,
waar zij haring, stokvis, boter, kaas en vee heenbrachten en wijn, doek en
specerijen weer vandaan meenamen 7). Vooral voor het vee zal weI de
landweg gebruikt zijn.
Ook in Oost-Friesland waren de Friezen gewoon hun paarden en zuivelprodukten te verhandelen, voor een deel waarschijnlijk tegen Westfaalse
rogge 8).
Op handelskontakt met Hamburg tegen het midden der 13e eeuw wijzen
in het "Liber actorum" namen als "de Staveren" en "de Harlingen" en
inschrijvingen in het stedelijk schuldboek van kooplieden uit Dokkum,
Leeuwarden, Harlingen, Workum en uit de kloosters bij Rinsumageest, Hallum en Dokkum 9). Het zal weI voornamelijk een direkte ruilhandel geweest
Feith e.a., o.c., bIz. 13, 16 en 104. Meilink, o.c., bIz. 73.
Meilink, o.c., bIz. 74.
Wybrands, o.c., bIz. 56. Meilink, o.c., bIz. 74.
Meilink, o.c., bIz. 68, 74 en 83. van Schevichaven, o.c., bIz. 46.
J. Dirks, Hoe waren de Friezen in het midden der 13e eeuw gekleed en gewapend? Welke waren hun middelen van bestaan? in : Friesche Volks Almanak 1889,
bIz. 2, 5 en 16. Meilink, o.c., bIz. 75.
6) Meilink, o.c., bIz. 74. J. F. Niermeyer, Landbouw en handel in Friesland in
de 13e eeuw, in: Economisch-historische opstellen, geschreven voor Prof. Dr.
Z. W. Sneller, Amsterdam, 1947, bIz. 27.
7) Meilink, o.c., bIz. 79 en 293. B. Kuske, Der Komer Fischhandel yom 14.
bis 17. Jahrhundert, in: Westdeutsche Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst,
XXIV, 1905, bIz. 236.
8) Niermeyer, o.c., bIz. 22 en 23. Wybrands, o.c., bIz. 242. Meilink, o.c., bIz. 75.
9) Koppmann, o.c., bIz. 491,499,503,504,508 en 511. Hans. Ukb., I, no 1342.
Wybrands, o.c., bIz. 221. Meilink, o.c., bIz. 76 en 302. H. Blink, Friesland als
economisch gewest in de loop der eeuwen en in 't bijzonder in de tegenwoordige
tijd, in: Tijdschrift voor economische geografie, 8ejaargang, 1917, bIz. 354. G. A.
Kiesselbach, Die wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Hanze und die Handelsstellung Hamburgs bis in die zweite Halfte des 14. Jahrhunderts, Berlin, 1907,
bIz. 120. W. Vogel, Geschichte der deutschen Seeschiffahrt, Berlin, 1915, bIz. 228.
1)
2)
3)
4)
5)
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zijn, waarbij door de Friese kooplui zuivelprodukten en paarden uit eigen
omgeving naar Bremen en Hamburg gebracht werden, terwijl omgekeerd de
Hamburgers, die in Stavoren hun bier, hout, pik, teer, was of haring
importeerden en dit bier gedeeltelijk van Stavoren uit naar Kampen en andere Zuiderzeesteden door verzonden, direkt uit Hamburg afgevaren zuilen
zijn 1). Hiernaast ziet men de Friezen in enkele gevailen in Hamburg echter
niet aileen de stedelijke industrieprodukten, zoals bier, maar ook goederen
van het achterland, zoals koper en hout, en de Oostzeegoederen teer, pik, was
en haring kopen, terwijl ze omgekeerd naast hun eigen produkten ook wijn,
linnen weefsels en steensoorten meenemen 2). Hamburg, dat door zijn
relaties met het Oostzeegebied en het Duitse binnenland na 1250 het ontwakende economische leven in het gehele Friese kustgebied van de Elbe
tot aan het Zwin gaat beheersen, heeft vooral betekenis als ruilmarkt, waar
oost en west elkaar treffen. Het produkt van de Hamburgse nijverheid bij
uitstek: het bier, heeft v66r 1300 nog niet die belangrijkheid, die het daarna
heeft gekregen 3).
Ook met Gotland, het oudste centrum van het Oostzeegebied in de 12e
en 13e eeuw, had Friesland relaties 4). Vandaar voeren Friese kooplui zelfs
nog helemaal door tot Birk6 in Koerland en tot Friisilii. in Noord-Finland.
Zij brachten er Noordfries zout, wat zou kunnen duiden op inter-Friese
handelsbetrekkingen. Toen echter in het begin der 14e eeuw het bergzout
uit Liineburg door de Duitse Hanzeaten in Finland werd ingevoerd, kwam
aan deze handel een eind. De Marcellusvloed van 1362, waarbij de Noordfriese zoutwinningsplaatsen voorgoed verI oren gingen, markeert het definitieve einde van deze verre handelsrelaties 5).
De verbinding met Denemarken was trouwens toch al zeer oud. Er
bestaan aanwijzingen, dat de handels- en verkeersweg vanuit de Maas- en
Rijnmonding reeds omstreeks 800 over Friesland, Bremen en Helgoland
naar Ribe ging en vandaar verder over Denemarken 6). Uit een privilege
van 1251 blijkt, dat verschillende Zuiderzeesteden, waaronder ook Stavoren,
via een reeds lang traditionele en goed geregelde verkeersweg met Schonen
en andere, niet nader genoemde plaatsen in Denemarken in verbinding
staan 7). De belangrijkste daarvan zullen Kopenhagen, Dragor, Malmo en
1) Meilink, o.c., bIz. 306. Koppmann, o.c., bIz. 505 en 51l. Stralsunder Stiidtebuch, bIz. 38. Feith e.a., bIz. 242 en 243. Hans. Ukb., I, no 573, IV, no 162,481,
794 en 795.
2) Hans. Ukb., IV, no 794. Meilink, o.c., bIz. 307.
3) H. J. Smit, De opkomst van de handel van Amsterdam,Amsterdam, 1914, bIz. 30.
4) G. F. Sartorius von Waltershausen en J. M. Lappen berg, Urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse, Hamburg, 1830, bIz. 220. Meilink,
o.c., bIz. 79.
6) F. Paulsen, Die Wirtschaft in den drei Frieslanden in der Vergangenheit, in:
It Beaken, Jiergong XXI, 1959, bIz. 49 en 50.
6) E. R. Daenell, Die Kolner Konfoderation yom Jahre 1367 und die Schonischen
Pfandschaften, in: Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte, Erster Band,
Erstes Heft, Leipzig, 1894, bIz. 49.
7) Kuske, o.c., biz. 230. P. Dijkstra en H. G. W. van der Wielen, De Friezenweg,
in: Friesk Jierboek, 1958, biz. 142.
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Ribe geweest zijn 1). Deze waren namelijk naast de Wendische steden het
meest betrokken bij het verkeer op Schonen en Denemarken. Vandaar een
konkurrentiestrijd tussen deze beide groepen. Ret schijnt, dat in de groep
van Zuiderzeesteden, die zich allengs vormde, Kampen de Ieiding nam.
Uit Iaat-13e eeuwse gegevens ziet men b.v., dat het Kamper schepen weI
geoorloofd was naar Gotland te varen, doch dat de Gotlanders zelf niet in
de Noordzee mochten komen. Ook in de 14e eeuw worden regeImatig
Kamper schepen genoemd op deze route van Gotland door de Sont, maar
Friezen komen in deze vaart niet voor, want aIleen Kampenaren mochten
de vaart om Jutland heen naar Gotland maken 2). De Zuiderzee- en IJseIsteden deden dan ook al hun best niet met hun konkurrenten, de Friezen
en Vlamingen, verward te worden 3).
Waarschijnlijk is de hongersnood, die in 1272 heerste 4), een belangrijke
stimulans voor de vaart der Friezen naar de Oostzee geweest. Vier achtereenvolgende jaren was de oogst in Friesland totaal rnislukt, terwijl de
bisschop van Munster tot overmaat van ramp aan de hem vijandige Friezen
het verkopen van hun produkten vee, boter en kaas, op zijn markten
aan de overzijde van de Eems verbood 5). Door de nood gedreven, zeilden
vele Friese schepen nu naar de Oostzee, waar de oogst juist heel goed
geslaagd was. Ook hier had men de Friese produkten echter niet nodig
en allerlei uitvoerverboden belemmerden deze korenhandel nog meer 6).
Toch schijnen deze korenvaarten voor de Friezen aanleiding geweest te
zijn voor een regelmatiger bezoek aan de Oostzee.
Men moet echter weI in het oog houden, dat deze Friese handelaren niet
uitsluitend voor eigen rekening werkzaam waren, maar ook veel vrachtvervoer voor anderen deden, zoals voor Dordrecht 7) en met name Vlaanderen, dat juist toen in een zware krisis zat in zijn aktiefhandel met Engeland
en in de Oostzee nieuw afzetgebied zocht.
De opkomst van Lubeck betekende voor de Friese handel in dit gebied
een zware slag 8). Deze stad toch en de andere Wendische steden kwamen
allengs in het uitsluitende bezit van de Oostzeehandel, zodat op de duur de
Friezen zelfs de vaart naar de Oostzee verboden werd 9). WeI is er daama
Daenell, o.c., bIz. 49.
D. Schafer, Die Hansestadte und Konig Waldemar, Jena, 1879, bIz. 63.
Hans. Ukb., I, no 1154 en 1155. Kiesselbach, o.c., bIz. 194.
3) F. Petri, Die Stellung der Siidersee- und IJsseistadte im Flandrisch-Hansischen
Raum, in: Hansische Geschichtsblatter, 79. Jahrgang 1961, bIz. 45.
4) Feith e.a., o.c., bIz. 242 en 243. Meilink, o.c., bIz. 79. W. S. Unger, De levensmiddelenvoorziening der Hollandsche steden in de middeleeuwen, diss. Leiden,
Amsterdam, 1916, bIz. 31, noot 29. Niermeyer, o.c., bIz. 22. Vogel, o.c., bIz. 189.
5) Idem.
6) D. Schafer, Das Buch des Liibeckischen Vogts auf Schonen, in: Hansische
Geschichts Quellen, Band IV, Halle, 1887, bIz. 65. Feith e.a., bIz. 242. Vogel, o.c.,
bIz. 189.
7) A. Noe, De handel van Noord-Nederland op Engeland, 1918, bIz. 94.
8) Stralsunder Stadtebuch, bIz. 38, 73, 74, 77 en 170. Meilink, O.C., bIz. 80.
9) Heeringa, o.c., bIz. 35.
1)

2)
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nog sprake van visserij bij Schonen en Noorwegen, maar de eigenlijke
handel kwijnde toen toch steeds meer weg 1).
Ook in Noorwegen zullen v66r de 13e eeuw Friese kooplieden geweest
zijn. De Wendische steden b.v. verzoeken in 1285 o.a. Leeuwarden en
Stavoren met hen mee te werken in de Noorse moeilijkheden 2). Verder
wordt bij een voorlopige overeenkomst tussen Noorwegen en de Duitse
steden ook Stavoren met name genoemd 3).
Waarschijn1ijk zullen de Friezen voomamelijk op Noorwegen gehandeld
hebben om dit land van het benodigde graan te kunnen voorzien. Tot in de
13e eeuw namelijk werd dit geleverd door Engeland (b.v. door Lynn )'l).
Daama echter kwam Noord-Duitsland als graanleverancier op en juist in
die tijd ging de handel van Friesland op Noorwegen achteruit 5).
Met Vlaanderen onderhield Friesland eveneens handelsbetrekkingen 6):
in 1294 liepen Diet minder dan 17 schepen uit Stavoren, die eigenlijk naar
Vlaanderen moesten, door stormen gedreven, Engelse havens binnen 7),
terwijl het vee, dat in 1252 te Damme ter markt werd gebracht, uit Friesland
zelf afkomstig was 8).
De aanwezigheid van kooplieden uit Stavoren in de Engelse kustplaatsen
Yarmouth, Londen en Portsmouth, blijkt uit de kanselarijregisters, die de
afvaart veroorloven of verbieden 9).
De Friezen waren in Engeland echter vooral in de noordelijke havens, zoals
Lynn en Boston, werkzaam 10). Waarschijn1ijk is dit te verklaren uit zuiver
geografische omstandigheden: vanuit de noordelijke wadden varend, komt
men vanzelf, in westelijke richting gaande, in deze noordelijke havens
1) Idem.

2) Hanserecesse und Akten der Hansetage (1256-1530), I, bIz. 25 (no. 44) en
30 (no. 62). Meilink, o.c., biz. 78. H. A. Poelman, Bronnen tot de geschiedenis van
de Oostzeehandel, R. G. P. no 35 en 36, 1917, no 38. F. Petri, D.C., biz. 45. B.
Kuske, Die wirtschaftliche und soziale Verflechtung zwischen Deutschland und
den Niederlanden bis zum 18. Jahrhundert, in: K6ln, der Rhein und das Reich,
1956, biz. 215. K. Riibel, Dortmunder Urkundenbuch, I, biz. 106.
3) Hans. Ukb., I, no 993, 996, 1114, 1117 en 1144. Hanserecesse, I, biz. 28
(no. 56). H. A. Poelman, De buitenlandsche handel van Friesland in de Middeleeuwen, in: 93e Verslag van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde te Leeuwarden, 1920-'21, biz. 6.
4) H. J. Smit, Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Engeland, dl. I
(1150-1485), R. G. P. no 65 en 66, 1928, biz. 2, no 5, biz. 8, no 33 en 34. Hans.
Ukb., I, no 160 en 374. Meilink, D.C., biz. 220. Heeringa, o.c., biz. 36. Noe, D.C.,
biz. 39.
6) Sartorius e.a., D.C., biz. 170,171 en 176. Hanserecesse, I, no 49 en 56. Meilink,
O.C., biz. 220.
6) Meilink, D.C., biz. 90. Sartorius e.a., D.C., biz. 57. Van Schevichaven, O.C.,
bIz. 145.
7) Kunze, D.C., no 16. Meilink, D.C., biz. 258.
8) P. Dijkstra en H. G. W. van der Wielen, D.C., biz. 143.
9) Heeringa, D.C., biz. 36. Hans. Ukb., I, no 160, 161, 162, 163, 167, 235, 374,
700 en 701, II, no 69. Meilink, D.C., biz. 247. K. Kunze, Hanseakten aus England
(1275-1412), Halle, 1891, no 374.
10) Meilink, D.C., biz. 89. Noe, o.C., biz. 29, 39, 42 en 48. Hans. Ukb., I, no 160.
Heeringa, o.c., bIz. 36.
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terecht 1). Volgens Meilink zullen de Friezen geen waren uit hun eigen
gebied meegenomen hebben, maar deze meer gezocht en gehaald hebben
op de markten voor de Noordeuropese waren, zoals Ribe en vooral Hamburg 2). Helaas wordt in de Engelse kanselarijregisters nooit vermeid
vanwaar de schepen komen of met welke waren w geladen zijn. De goederen,
die w van Engeland uitvoerden, zullen voornamelijk ook weI weer voor
Oost- en Noord-Europa bestemd zijn geweest 3). Het zout b.v. zal weI naar
de viscentra gebracht zijn, terwijI de Engelse lakens uit Boston natuurlijk
niet naar de Rijnstreek of naar Vlaanderen, waar ook belangrijke lakenindustrieen waren, vervoerd zuIlen zijn.
Terwiji de gegevens over de handelsaktiviteiten van de Noordduitse en
Overijseise steden op het Iaatst van de 13e eeuw toenemen, is dit wat
de Friese steden betreft niet het geval. Vit de Lobitse registers voor de
Rijnhandel en de kanselarijregisters voor de handel op Engeland blijkt
namelijk, dat de Friese handel op het eind der Be eeuw juist aanzienlijk
achteruit gaat ').
Na 1310 wordt daarin eigenlijk aIleen nog maar Stavoren - hoewel niet
eens regelmatig - genoemd.
Het begin van de achteruitgang moet daarom volgens Meilink waarschijnlijk al in de eerste helft der Be eeuw gezocht worden 5). Hij meent,
dat de Friese handel in de 12e en eerste jaren der Be eeuw haar grootste
betekenis heeft gehad 6). Dat we niettemin juist over de periode van achteruitgang beter zijn ingelicht, komt slechts, omdat de bronnen in de laatste
helft der Be eeuw rijkelijker beginnen te vloeien dan in de voorafgaande
periode.
Belangrijk is echter reeds nu de vraag, in hoeverre dew Friese schippers
voor eigen rekening werkten, dan weI slechts als vrachtvaarders voor anderen
optraden. In de jaren na 1300 is dit Iaatste stellig meestal het gevaI, zoals
uit de kanselarijregisters van b.v. Boston (1303) 7) en Lynn (1303-1304) Il)
weI zeer duidelijk blijkt. Het zijn Friese schippers, die de Noordduitse
goederen van en naar Engeland vervoeren. Trouwens, ook uit de scheepvaartbeweging in de haven van Hamburg van ± 1300 bIijkt duideIijk, dat
slechts een klein deel van de in- en uitvoer met Hamburgse schepen geschiedde: het grootste aandeel had de Friese schipper 9).
De Friese havenplaatsen waren dan ook stellig meer schippershavens dan
eigenlijke marktplaatsen, waar waren verkocht worden. De Fries was als
1) Meilink, o.c., bIz. 248.
2) Idem.

Kunze, o.c., no 374. Meilink, o.c., bIz. 248.
') Meilink, o.c., biz. 86 en 89.
5) Meilink, o.c., biz. 87.
6) Idem.
7) Zie biz. 149, noot 11 en biz. 150, noot 8.
8) Zie bIz. 146, noot 7, bIz. 150, noot 9, bIz. 150, noot 10 en bIz. 151, noot 7.
9) H. J. Smit, Handel en scheepvaart in het Noordzeegebied gedurende de 13e
eeuw, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6e reeks,
dl. VlI, 1928, biz. 200.
S)
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schipper bovenal vrachtvaarder 1). De vaart tussen vreemde havens, die
buiten de behoeften en overschotten van de eigen streek omging, werd in
de 14e en 15e eeuw de hoofdzaak 2).
Door de steeds chaotischer wordende politieke toestand van het "vrije"
Friesland, dat een landsheerlijk gezag miste, ging echter ook deze "handel"
steeds meer achteruit.
Behalve de politieke omstandigheden, speelde hierbij ook de zgn. Omlandvaalt een belangrijke rol. Deze vaart heeft de ontwikkeling van de JJselsteden sterk gestimuleerd. Lange tijd is deze vaargewoonte voor hen zo
karakteristiek gebleven, dat deze kooplieden als "Omlandvaarders" aangeduid werden 3).
Evenals in de Oostzeestreken en in het Rijngebied, waar de landweg over
midden-Duitsland naar de Oostzee de voorkeur kreeg, hebben de Hselsteden de Friese kooplieden ook in Engeland langzamerhand opzij en
tenslotte weg gedrukt 4). Daarbij heeft vooral de haring op Schonen de
bewoners van de Hselsteden aangetrokken: in grote hoeveelheden werd
deze op het laatst der 13e eeuw naar de Rijnstreken verzonden 5). Naast
deze handel, gebaseerd op de behoeften van het achterland, ontstond bij
hen al snel - evenals vroeger bij de Friezen - een verkeer tussen Vlaanderen en Engeland enerzijds en Schonen, Noord- en Oosteuropa anderzijds 6).
Terwijl deze handel de I1selsteden steeds meer deed bloeien, ging de Friese
handel hierdoor juist steeds meer te gronde. Ook hUn handel bewoog
zich immers tussen Sleeswijk-Hoistein aan de ene en Engeland en Vlaanderen aan de andere zijde. Door de Omlandvaart nu werd dit meer en
meer overbodig. WeI trachtten de Friese kooplieden door mee te doen de
voordelen zo lang mogelijk te behouden, maar toen eerst de Wendische
steden, zoals Rostock en Stralsund, en later de Pruisische en Lijflandse
steden tot overmaat van ramp ook nog zelf het verkeer met West-Europa
begonnen, werd hun tussenverkeer ook hier steeds minder nodig 5). Tegen
de IJselsteden, die als basis voor hun handel de behoeften en overschotten
van hun achterland hadden, waren de Friezen, die deze voordelen misten,
tenslotte niet opgewassen.
Bovendien speelden in de achteruitgang van de Friese handel rond 1300
ook nog geografische faktoren een [01, voomamelijk van waterstaatkundige
aard, zoals het aanslibben en ondiep worden van de Middelzee. Hierdoor
werden de Friese binnenwateren en daarmee stadjes als Bolsward en
Leeuwarden voor de juist in die tijd groter wordende schepen onbereikbaar7).

1) Blink, O.c., bIz. 354. P. Dijkstra en H. G. W. van der Wielen, o.c., bIz. 142.
2) J. F. Niermeyer, Historische schets van de Nederlandse handel, in: de Eco-

nomist, 92e jaargang, 1943, bIz. 329.
3) Meilink, o.c., bIz. 98 en 178.
4) Meilink, o.c., bIz. 89. Blink, o.C., bIz. 354.
6) Meilink, o.c., bIz. 98.
6) Meilink, o.c., bIz. 87 en 98.
7) Blink, o.c., bIz. 354. Meilink, o.c., biz. 99.
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SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE HANDEL VAN FRIESLAND
1300-1350
I. PRIMAIRE HANDELSWAAR
1. Voeding

1325
1308

a. Brood, enz.
Gerst
Yarmouth
Koren
Kingston

1308
1325

Bonen
Lynn
Yarmouth
Erwten
Kingston
Yarmouth

1325

Rogge
Yarmouth

1303-'04
1325

b. Vlees, vis, enz.
Vlees
Kampen 1)
1347
2. Drank
Bier
1303-'04 Lynn
Lynn 2)
1334
Lynn 2)
1336
Wijn
1305-'06 Ipswich
Kingston
1310

~

--*
--*
~

--;0.

1303-'04
1306 (2 x )
1310
1311 (2 x )
1311
1325 (3 x )
1326 (3x)

Doek
1303-'04 (2 x) Lynn
1305-'06 (4x) Ipswich
1311
Gelre

~

1325
~

--*

--*
--*
--*

-<-

3. Kleding
Laken
Lynn
Kingston
Yarmouth
Yarmouth
Bremen 3)
Yarmouth
Yarmouth

VIas
Yarmouth

--*
--*
--*
--*
~

--*
--*
~
~

~

~

Huiden
Lynn
1303-'04
~
4. Verwarming, waning, enz.
Hout
~
Kingston
1310 (2 x )
~
Yarmouth
1325 (11 x )
~
Yarmouth
1344 (2 x )
1306
1310
1325 (4 x )

(Steen)kool
Kingston
Kingston
Yarmouth

--*
--*
--*

~

II. SEKUNDAIRE HANDELSWAAR
Staalvaten
Zout
Yarmouth
Boston
1303
1325
--*
1303-'04 Lynn
--*
As
Kingston
1306
--*
Ipswich
1305-'06
~
1310
Gelre
Yarmouth
1325
Kingston
1310
--*
Hamburg
14e eeuw
1310 (2 x ) Yarmouth
--*
IJzer
1311 (3 x ) Yarmouth
--*
Gelre
~
1311
1325 (6x)
Yarmouth
Hamburg
14e eeuw
Teer
Kattehuiden
1305-'06 Kingston
~
Yarmouth
1310(2 x ) Ipswich
1325
~

~

~

~

--*
~
~

--*

1) G. Colrnjon, Register van oorkonden, die in het charterboek van Friesland
ontbreken tot hetjaar 1400, Leeuwarden, 1881, no 288.
2) W. J. M. Kerling, Commercial relations of Holland and Zeeland with England
from the late 13th century to the close of the Middle Ages, Leiden, 1954, blz. 216.
3) Hans. Ukb., II, no 89, noot 3. Kiesselbach, o.c., blz. 241.
ECON.-HIST, JAARBOEK XXIX

10
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Touw
1325 (3x) Yarmouth
Talk
1325 (2 x) Yarmouth
Lakmoes
1325
Yarmouth

-+-

1325

-+-

1325

Riemen
Yarmouth
Schotels
Yarmouth

-+-+-

-+-

Bij dit schematische overzicht van Frieslands handel in de eerste helft
der 14e eeuw valt in de eerste plaats het geringe aantal vaststaande en
kontroleerbare transakties op. Bovendien zijn deze spaarzame gegevens
weI erg eenzijdig: vrijwel het enige, wat er over deze tijd te vinden is, staat
vermeld in de kanselarijgeschriften van de Engelse havens.
We zien dan, dat wat de primaire handelswaar betreft, Friese schippers
bonen, erwten, rogge en gerst aanvoerden, benevens wijn, huiden, doek,
vIas en hout. In ruil daarvoor wordt er uit Engeland in deze kategorie
geexporteerd: koren, laken, bier en (steen)kool.
Verder blijkt, dat door de Friese schippers Iaken naar Bremen uitgevoerd
werd. De veronderstelling Iijkt gewettigd, dat dit produkt direkt van
Engeland naar deze streken vervoerd is. Ook de (steen)kool is wellicht
dezelfde weg gegaan.
Het is, gezien de plaatselijke bierbrouwerijen aldaar 1), echter zeer onwaarschijnlijk, dat ook het uit Engeland geimporteerde bier naar Hamburg
of Bremen gebracht zal zijn. Ook voor bet koren, dat doorgaans juist uit
bet Oostzeegebied betrokken werd 2), lijkt daar geen afzet mogelijk.
Nemen wij derbalve aan, dat deze beide Engelse produkten dus voor
intern Fries gebruik bestemd geweest zullen zijn, dan dienen wij ons af te
vragen, wat dan weI de tegenprestatie daarvoor geweest kan zijn.
Hout en huiden betrokken de Friezen toen al sedert jaren zelf uit het
Oostzeegebied 3), doek en wijn uit de Rijnstreek 4). Ben van deze artikelen
kan het dus weI niet geweest zijn, evenmin als gerst en rogge, die uit het
Eemsgebied moesten komen 5). Er blijft dus over: bonen en erwten, benevens
vIas. Gezien het feit, dat de Friezen ook reeds in 1272 en 1273 bonen en
erwten naar de Oostzeegebieden uitvoerden om daarvoor in ruil tijdens de
toen heersende hongersnood graan te krijgen 6), lijkt het op het eerste gezicht voor de hand te liggen, dat deze landbouwprodukten ook nu weer
bet ruilobjekt vormden. Helaas blijkt ecbter, dat nog in 1303-1304 bonen
uit Lynn door Friezen zijn geexporteerd 7) en in 1308 erwten uit Kingston 8).
Ret is daarom ook zeer weI mogelijk, dat de Friezen bun eigen produkten Zie biz. 140, noot 3.
Zie biz. 141, noot 6.
Zie biz. 140, noot 1 en 2.
Zie biz. 139, noot 7.
Zie bIz. 139, noot 8.
Feith e.a., o.c., bIz. 243. Schafer, Das Buch des Liibeckischen Vogts auf
Schonen, biz. 65. Meilink, o.c., biz. 187, noot 1.
7) Smit, Bronnen handel met Eng., bIz. 97, no 148 (8) en (9).
8) Kunze, o.c., no 369 (30 maart 1308).
1)
2)
3)
4)
6)
6)
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voorzover het buitenland daar belang in stelde - in plaats van ze direkt
naar Engeland te brengen, eerst naar het Oostzeegebied vervoerden en
vandaar dan Oostzeeprodukten mee naar Engeland namen als ruilobjekt
voor het ge'importeerde bier en koren. Dit zou dus duiden op een driehoeksverkeer, dat de Friezen zouden onderhouden. Men kan echter ook, gezien
het feit, dat de Friese havenplaatsen geen opslagruimten, zoals pakhuizen,
die toch onontbeerlijk zijn bij een dergelijke driehoekshandel, kenden,
verondersteIlen, dat de Friezen slechts vrachtvaart bedreven en als loon
voor deze diensten bepaalde produkten, die ze moesten vervoeren, mochten
behouden. Hoe dit ook zij, in ieder geval blijft natuurlijk vaststaan, dat
wanneer Friesland zelf deze primaire (of ook andere sekundaire) waren
gebruikt heeft, daar iets tegenover gestaan moet hebben, hetzij dus in de
vorm van een direkte ruilhandel, van driehoeksverkeer of in de vorm van
diensten. Uit het verdere verloop van Frieslands handelsgeschiedenis zal
weIIicht duidelijker dan uit deze schaarse gegevens het geval is, bIijken,
welke van deze drie mogeIijkheden de meest waarschijnlijke is. Wij houden
het voorlopig op de laatste.
Wat de sekundaire handelswaar betreft, laat vooral de beweging van het
zout zich al heel gemakkelijk uit het schema aflezen: uit de Engelse havens
halen de Friese schippers het zout, dat ze vervolgens naar Gelre - en men
mag weI veilig aannemen ook naar het belangrijke viscentrum Keulen en
naar de viscentra in de Oostzee - brachten.
Voor het vervoer van teer, staalvaten, as, ijzer, touw, talk, Iakrnoes,
riemen en schotels naar Engeland droegen de Friese schippers eveneens
zorg. Ze haalden deze artikelen voor het merendeel, zo niet geheel, uit
Hamburg of de Oostzeegebieden. De (steen)kool en lakens zuIlen daarvoor
weI in ruil terug gegaan zijn.
Opmerkelijk is naast het geringe aantal vaststaande transakties het zeer
kleine aandeeJ, dat het Friese moederland zelf aktief aan deze handel had.
Zoals wij zagen, moet het zich beperkt hebben tot ten hoogste de leverantie
van bonen en erwten en mogeIijk van wat vias, terwijl toch ook dit nog op
zijn zachtst gezegd twijfelachtig genoemd moet worden. Opvallend is
ook nog het totaal ontbreken van zuivelprodukten, Frieslands latere exportartikel bij uitstek 1). Tegenover een dergelijke kleine uitvoer kan onmogelijk veel invoer van elders gestaan hebben. We moeten daarom weI aannemen,
dat het Friese land zichzelf, voor wat de primaire levensbehoeften betreft,
nagenoeg geheel bedroop en eigenlijk slechts aIleen voor het bier van het
buitenland afhankeIijk was. De behoeften en noden waren niet erg groot
en zo de Friezen al een verlangen naar wat meer luxe en komfort gehad
mogen hebben in deze tijden, dan zullen ze deze hebben moeten bedwingen
en de tering naar de nering hebben moeten zetten.
1) Wei is in 1333-1334 sprake van veehandelaren, die op de jaarmarkten van
Arnhem en Harderwijk paarden verkopen, maar uit de tekst blijkt niet, of hier
sprake is van Friese of van Oostfriese kooplieden. R. A. Arnhem, Rekeningen van
1333-1334. I. A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland,
1830 e.v., I, biz. XXV.
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Deze nering zal door het ontbreken van industrie en nijverheid in het
waterrijke gebied met zijn geringe landbouwareaal al spoedig in de scheepvaart gezocht zijn. Uit de gegevens van de laatste jaren voor 1300 en ook
uit die van het tijdvak van 1300-1350 blijkt trouwens zeer duidelijk, dat de
daarin genoemde Friese schippers weI vrachtvaarders, maar geen bevrachters, dus kooplieden, geweest zijn. Dit bevestigt dus wat reeds in de inleiding
over de voorafgaande tijd werd opgemerkt, namelijk, dat de Friese scheepvaart o.a. onder invloed van de Omlandvaart gedurende de 13e eeuw
allengs van handel in eigenlijke zin in vrachtvaart was overgegaan 1).
Beschouwen we thans de aktiviteit der onderscheidene Friese plaatsen
in dit tijdvak.
Hindelopen
Hindeloper schippers brengen op 15 april 1325 ijzer en vaten 2), op 10
mei 1325 hout, pek, talk en as 3) en op 26 augustus 1325 hout, as, riemen
en touw 4) naar Yarmouth. In 1344 wordt de haven van Yarmouth 3 x door
Hindeloper schippers bezocht 5), in 1348 2 x 6). Hindelopen is dus weI sterk
op deze Engelse plaats gericht. Dit geregelde kontakt zal - gezien de
aangevoerde artikelen - ongetwijfeld ook een drukke vaart op de tegenpool
Hamburg ingehouden hebben.
Franeker
Franeker geeft op 28 oktober 1315 7) en in 1323 8) een vrijgeleide aan
Harderwijk om daar te komen handeldrijven. VooraI deze stad zaI dus
de handeIskontakten met Gelre hebben onderhouden.
Harlingen en Luttikgeest
Ook Harlingen doet dat trouwens, gezien een vrijgeleide aan Harderwijk
van 11 maart 1321 9). Ook varen Harlinger schippers op Yarmouth, maar
ze worden er lang niet zo vaak vermeld als schippers uit Hindelopen,
Workum en Stavoren: slechts op 13 juli 1311 10) en in 1348 11) treffen we
1) Z. W. Sneller, Deventer, die Stadt der Jahrmlirkte, in: Pfingstblatter des
Hansischen Geschichts Vereins, Bd. XXV, 1936, biz. 17 en 19.
2) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 193, no 327. M. P. van Buijtenen, De
scheepvaart van Hindelopen, in: Tijdschrift voor economische geografie, 31 e
jaargang, 1940, biz. 146.
3) Idem.
4) Idem.
5) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 244, no 444. van Buijtenen, o.c., biz. 146.
8) Smit, Bronnen handel met Eng. biz. 244, no 444.
7) G. F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot Placaat en
Charterboek van Vriesland, 5 dIn, Leeuwarden, 1768, I, biz. 155. J. Schrassert,
Hardervicum antiquum, 2 dIn., Harderwijk, 1732, biz. 7. Van Schevichaven, o.c.,
biz. 45.
8) Van Schevichaven, o.c., biz. 45.
9) Schwartzenberg, Charterboek, I, bIz. 163. Mogelijk bestonden ook handelsrelaties met Deventer, gezien een ongedateerde autentieke kopie van een Deventer
schepenbrief van 14 februari 1323 omtrent de inrichting van het schippersgiIde
aldaar: " ... si aliquis de dicta fratemitate inter Daventriam et Herlliem vel
Herlingen vel inter Daventriam et Stenbergen in aliqua necessitate constitutus
fuerit. .. " G. A. Deventer, I.A., no 21.
10) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 137, no 208 (6).
11) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 244, no 444.
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re er een keer aan. Luttikgeest, ten zuiden van Harlingen gelegen, had in
de 14e eeuw eveneens vrachtvaart op Yarmouth 1).
Bolsward
Bolsward onderhoudt ook al kontakten met Yarmouth (28 april 1311) 2),
maar er worden ook Arnhemmers genoemd (1331) 3). Wellicht, dat het
zich dus evenals Harlingen en Franeker bezig hield met de vrachtvaart
tussen Engeland enerzijds en Rijngebied of Gelre anderzijds. Het is in ieder
geval opmerkelijk, dat juist deze in het binnenland gelegen plaatsen steeds
in verband met Gelre genoemd worden.
Klooster Klaarkamp en Dokkum
Het klooster Klaarkamp en het nabijgelegen Dokkum onderhouden
vooral handelsrelaties met Hamburg. De kloosterlingen importeerden op
3 april 1295 4) en in 1298 6) rogge uit die plaats, terwijl de Dokummers
terelfdertijd (1295) 6) bier uit dezelfde stad haalden. Op 9 augustus 1347
vindt een verzoening inzake het handelsverkeer van beide partners met
Hamburg plaats 7), terwijl re ook gezamenlijk in 1317 de veiligheid van hun
handel op Groningen regelen 8). Hoogstwaarschijnlijk is dit geen vrachtvaart geweest, maar voorzagen de kloosterlingen hiermee slechts in hun
eigen behoeften.
Leeuwarden
Leeuwarden doet hier ook aan mee, maar blijkt, behalve op Hamburg 9),
ook op Lubeck (1342) en Bremen te handelen: goederen van Leeuwarder
schippers worden op 10 maart 1318 te Rustringen geroofd 10).
Workum
Lieden uit Workum treft men ook geregeld in Engeland aan: in september
1303 vervoeren re goederen van Boston naar Groningen 11), van 1305-1306
brengen re as (ongetwijfeld uit het Oostzeegebied afkomstig) naar Ipswich
en halen er pek vandaan 12). In 1306 treffen we re in Kingston aan, waar re
Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 193, no 327.
Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 137, no 208 (4).
Van Schevichaven, o.c., biz. 102. I.A. Nijhoff, o.c., biz. XXIV.
Koppmann, o.c., biz. 499 en 508.
Koppmann, o.c., biz. 504.
Koppmann, o.c., biz. 511.
Eveneens met het klooster Foswerd en met Leeuwarden, Hans. Ukb., III,
no 107. H. A. Poelman, Bronnen tot de geschiedenis van de Oostzeehandel, R.G.P.
no 35 en 36, 1917, no 187.
8) J. B. Schepers, Groningen als Hanzestad, Groningen, 1891, biz. 8.
9) Koppmann, o.c., biz. 499.
10) Hans. Ukb., II, no 314. R. Ehmk en W. von Bippen, Urkundenbuch der
Stadt Bremen, 1873-1902, II, no 178. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 82.
H. G. Ehrentraut, Friesisches Archiv, 1854, biz. 423, no 12.
11) Smit, Handel en scheepvaart in het Noordzeegebied, biz. 200. Smit, Bronnen
handel met Eng., biz. 93, no 143.
12) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 111, no 162 (16) (17)(18)(19) (20)(21).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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(steen)kool komen halen 1). Hout, bonen, erwten, rogge, ijzer, lakmoes,
touw en gerst zijn artikelen, die in 1325 verscheidene malen naar Yarmouth
aangevoerd worden 2). Het zijn bijna allemaal artikelen, die niet uit
Workum zelf afkomstig kunnen zijn, maar juist uit de Oostzee betrokken
worden. De retourlading bestaat dan uit kolen en laken 3), dat, zoals boven
uiteengezet, juist voor Hamburg bestemd is. Ook in 1326 verschijnen de
Workummer schippers van april tot oktober in Yarmouth 4). Slechts door
vrachtvaartdiensten tussen Hamburg en Engeland konden deze lieden nog
het hoofd boven water houden, maar niet lang meer: na 1348, wanneer nog
eenmaal sprake is van Workummers 5), komen ze in Engeland niet meer
voor.
Harich, Kornwerd en Holwerd
Harich, Kornwerd en Holwerd hebben de grote vaart in die dagen al
lang opgegeven. Zij beperken zich nog slechts tot een klein soort lokaal
verkeer met het nabijgelegen deel van Holland, waartoe ze na het oorlogsrumoer en de kaperijen op de Zuiderzee ten gevolge van de expeditie van
graaf Willem IV van Holland tegen Friesland op 22 juni 1348 nog zelfs een
heus handelsverdrag afsluiten 6).
[JIst

l11st, van nature meer op het zuiden gericht, waagt zich nog wei eens tot
een vluchtig handelsbezoekje aan Utrecht, maar wanneer zelfs deze toch zo
bescheiden uitstapjes hen slecht gaan bekomen door beroving in Kampen 7),
zien de inwoners van I1lst ook hier maar van af.
Stavoren
Stavoren echter is in deze tijd, alhoewel zelf nog slechts een schaduw van
weleer, een ware reus in vergelijking met welk Fries piaatsje dan ook. Toch
is ook bij al deze aktiviteit der Stavorenaren heel duidelijk het pendelen
der Stavorense schippers te zien, niet tussen Stavoren en de vreemde
havens, maar tussen de vreemde havens onderling, en weI vooral tussen
Hamburg en Engeland.
In de zomer van 1303 treffen we 2 x een Stavorens schip in Boston aan 8).
Van 1303-1304 brengen inwoners van Stavoren was naar Lynn 9) en voeren
bier en zout uit 10). In 1305-1306 vindt men Stavorense schippers in Ips1) Smit, Bronnen handel met Eng., bIz. 108, no 161 (9).
2) Smit, Bronnen handel met Eng., bIz. 193, no 327.
3) Smit, Bronnen handel met Eng., bIz. 195, no 327 II (uitvoer).
4) Smit, Bronnen handel met Eng., bIz. 204, no 340 (2) (5) (8) (9).

5) Smit, Bronnen handel met Eng., bIz. 244, no 444.
6) Colmjon, o.c., no 297.
7) H. Wilkens, Zur Geschichte des niederHindischen Handels im Mittelalter, in:

Hansische Geschichtsblatter, 1908, bIz. 154.
8) Kunze, o.c., no 374 (16 juni en 13 sept. 1303). Smit, Bronnen handel met
Eng., bIz. 93, no 143.
9) Smit, Bronnen handel met Eng., bIz. 97, no 148 (16). Smit, Handel en scheepvaart in het Noordzeegebied, bIz. 199 en 200.
10) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 97, no 148 (8) (9) (16).
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wich 1) en in 1306 voeren zij tot twee keer toe uit Kingston laken uit 2).
Daartegenover staat weer een invoer van hout en teer in augustus 1310 3) .
Zout en (steen)kool wordt in diezelfde maand uitgevoerd 4). AI wordt dit
er niet bij vermeld, uit de aard der produkten is volkomen duidelijk, dat de
Stavorense schippers de ingevoerde artikelen uit Hamburg hebben betrokken, zo ze al niet slechts als vrachtvaarders in loondienst staan van hetzij
een Engelsrnan 5), hetzij een Hamburger. Zout en laken vormen ook weer
de produkten, die in 1310 6) en in juli 1311 7) uit Yarmouth worden uitgevoerd. In hetzelfde jaar worden ook de banden met Lynn onderhouden
door een tweetal kooplieden 8). In 1325 en 1326 treffen we wederom
Stavorener ingezetenen in Yarmouth aan 9). Ook nu gaat er weer hout heen
en nemen ze als retourlading laken en thans ook kolen mee. Waarschijnlijk
bestonden ook handelsrelaties tussen Stavoren en Newcastle upon Tyne 10).
Van handel op het Oostzeegebied wordt weI uitdrukkelijk gesproken op
3 augustus 1340, wanneer er Stavorener schepen naar Lubeck en Hamburg
blijken te gaan 1l) en op 16 juli 1341, wanneer Stavoren vrijgeleide van
Kopenhagen krijgt 12). Ook in 1345 vervoeren Stavorense schippers Kulmer
lading door de Sont 13). Al zijn de gegevens hieromtrent dus schaars, toch
kan hieruit en uit de aard der naar Engeland vervoerde goederen weI duideIijk afgeleid worden, dat van een geregelde vaart van Stavoren op de Oostzee
toentertijd zeker sprake was.
Naast deze drukke vrachtvaartHamburg-Engeland verwaarloost Stavoren
echter ook de kleinere handelsvaart niet: in 1332 blijkt handel gedreven te worden met Elburg 14). Een aanwijzing voor het bestaan van een handelsbeweging
Engeland enerzijds, Gelre en het Rijngebied anderzijds? Dat de handel in
deze richting, zoal misschien niet erg belangrijk, dan toch in ieder geval niet
van voorbijgaande aard was, blijkt weI uit de toIvrijdom, die in 1343 tussen
Kampen en Stavoren over en weer aan eikaars inwoners werd verleend 15).
Wat de handel van Stavoren op Holland betreft, is opmerkelijk, dat de
stad reeds in 1300 graaf Jan II als haar heer erkent. Deze kon namelijk
1) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 111, no 162 (14).

2) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 108, no 161 (8) (9).
3) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 129, no 198 (3) (4) (5).
4) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 129, no 198 (2).
5) Calendar of patent rolls, Edward III (1338-1340), London, 1898, biz. 556
(12 mei 1340).
6) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 137, no 208 (2).
7) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 137, no 208 (5) (6) (7).
8) Kunze, o.c., no 44.

9) Smit, Bronnen handel met Eng., biz. 195, no 327 en biz. 204, no 340 (6).
10) Calendar of close rolls, Edward III, Vol. VI (1341-1343), London, 1902,

bIz. 138 (5 mei 1341).
11) Poelman, Bronnen OostzeehandeI, no 152. Urkundenbuch der Stadt Lubeck,
II, no 712. Colmjon, o.c., no 273.
12) Colmjon, o.c., no 274. T. H. Siemelink, Geschiedenis van de stad Workum,
13) Hans. Ukb., II, no 51. Kiesselbach, o.c., biz. 161.
Workum, 1903, biz. 17.
14) Elburg staakt dit dan op verzoek van Lubeck. Ukb. Lubeck, III, no 80.
P.A.N.S. van Meurs, Geschiedenis en rechtsontwikkeling der stad Elburg, diss.
Utrecht, Arnhem 1885, bijlage no 1. Van Schevichaven, O.C., biz. 76.
16) Colmjon, o.c., no 275. P. C. Molhuysen, Registers van Charters en Bescheiden
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Stavoren zeer schaden door de Stavorense schippers op de Zuiderzee
lastig te vallen en de handel op Holland te verbieden 1). De bevolking
in de omgeving van Stavoren was het hier echter geenszins mee eens,
gesteld als ze was op haar vrijheid. Op een gegeven moment probeerde
Westergo zich zelfs met de Upstalboom te verenigen, maar toen graaf
Willem III als represaille Friese personen, schepen en goederen begon te
arresteren, boog men het hoofd en beloofde Westergo in 1328 Stavoren
voortaan met rust te zullen laten. In 1340 wist Stavoren zelfs tolvrijdom
in Holland te verkrijgen 2), wat in 1342 nader bevestigd werd 3). Enkele
jaren later echter begon naar aanleiding van een expeditie van graaf Willem
IV tegen Friesland in 1345 op de Zuiderzee opnieuw een kaperoorlog van
de Friezen tegen Holland, die tot 1348 duurde. Het nabij gelegen Groningen
kreeg reeds in 1334 tolvrijdom in Stavoren 4).
Ook in het Oostzeegebied sluit Stavoren in de eerste helft der 14e eeuw
nog talrijke verdragen. Naast Kampen, Zutfen en Harderwijk bezit ook
Stavoren in 1326 de rechten der Omlandsvaarders 5). De goede betrekkingen tussen Stavoren en het Oostzeegebied werden echter in 1329 verstoord
door een twist, die tussen eerstgenoemde stad en Lubeck uitbrak en waarin
ook Hamburg betrokken werd 6). De Stavorenaren hadden van Lubeck
vergoeding geeist voor de schade, die inwoners van Lubeck Stavorense
schippers bij Halland in de Sont zouden hebben toegebracht. Lubeck
verklaarde echter, dat het niet haar onderdanen geweest waren, die de
euveldaad bedreven hadden. Het kwam op Schonen over en weer tot daden
van geweld. Stavoren had het daarbij v66r alles op het verkeer van Lubeck
van de Elbe af naar het westen voorzien en zo kwam het, dat ook Hamburgse en andere vreemde goederen en schepen als zijnde Lubecks eigendom
door de Stavorenaren in beslag genomen werden, vooral daar Stavoren
meende, dat Hamburg met Lubeck onder een hoedje speelde. Een scheidsrechterlijke uitspraak legde deze twist in 1335 bij 7).
Uit dit alles blijkt weI, dat Stavorens rol hier nog geenszins uitgespeeld
was, hoewel de stad misschien zijn rol van hoofdpersoon voor die van medespeIer heeft moeten verruilen. In ieder geval blijft Stavoren in de eerstvolgende 50 jaren tot 1400 in deze kontreien een toch altijd niet te versmaden
invloed uitoefenen.
in het oude archief van Kampen, Ie deel, (1251-1496), 1862, no 101 en 102.
1) Heeringa, o.c., bIz. 27 en 69. Ook voor de visserij was deze situatie natuurlijk
zeer hinderlijk. In 1345 was de staalvisserij bij Enkhuizen nog in het bezit van de
aan de overzijde wonende monniken van Hemelum. Y. N. Ypma, Geschiedenis
van de Zuiderzeevisserij, Amsterdam, 1962, bIz. 13.
2) Schwartzenberg, o.c., bIz. 198.
3) Schwartzenberg, o.c., bIz. 199.
') P. J. Blok, H. O. Feith e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, I,
no 338. R. Heesing, Geschichte des Emder Stapelrechts, in: Jahrbuch der Gesellschaft fiir bildende Kunst und vaterHindische Alterti.imer zu Emden, 18. Band,
Erstes Heft, 1913, bIz. 23 .
6) Hans. Ukb., II, no 449 en 452. R. Hapke, Friesen und Sachsen im Ostseeverkehr des 13. Jahrhunderts, in : Hansische Geschichtsblatter, Jahrgang 1913,
Erstes Heft, bIz. 177.
6) Sartorius e.a., bIz. 324. Kiesselbach, o.c., bIz. 239.
7) Hans. Ukb., II, no. 487, 539, 540, 541,549,550,554, 556, 557, 560 en 563.
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SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE HANDEL VAN FRIESLAND
1350-1400
I. PRIMAIRE HANDELSWAAR

1. Vaeding
a. Brood, enz.
Koren
Hamburg
14e eeuw
Rogge
Hamburg
14e eeuw

1399-1400

Vis
Hamburg 2)

-+

1350-1400
1381
1392 (2 x )
1393 (2 x )

1381

Paling
Newcastle

+-

1391

Hamburg
Hamburg 2)
Wijn
Schonen
Newcastle
Newcastle
Newcastle
3. Kleding
VIas
Newcastle
Wol
Lynn
Laken
Bergen
Schonen
Newcastle
Newcastle
Engeland
Hamburg 2)
Linnen
Bergen
Newcastle
Newcastle
Newcastle
Bont
Newcastle

1368
1391
1399-1400

Huiden
Schonen
Newcastle
Hamburg 2)

1397
13 99-1400

--+

Tarwe
Hamburg
14e eeuw
-+
Newcastle
1391
+b. VIees, vis, enz.
Haring
Schonen
1368
+Hamburg
1369 (4 x )
-+
Hamburg
1384
-+
Vlees
Schonen
1368
+Vee
Schonen
1368
14e-15e eeuw Hoom 1)

c. Zuivelprodukten
Boter
Schonen
1368
Hamburg
1384
Hamburg 2)
1399-1400
1384
1399-1400

Kaas
Hamburg
Hamburg 2)

2. Drank
Bier
Hamburg
1352-1354
14e eeuw
Hamburg
1365 (3 x )
Hamburg
1368
Schonen
1369 (61 x ) Hamburg
1381 (2 x )
Newcastle

++-

+++++-

-+
-+
-+
+-+
+-

1368
1381
1391 (4 x )
1393

1381
1387
1350-1400
1368
1392 (2 x)
1393 (3 x)
1393
1399-1400

--

-+

++++-

+-

-++-+
-+
-+
++-+
+++-

++-+
4. Verwarming, waning, enz.
(Steen)kool
1381 (32 x) Newcastle
-+
Newcastle
1393
-+
Hout
1369 (32x) Hamburg
-+
Hamburg
14e eeuw
-+
Newcastle
1381
+Hamburg
1384
-+
Newcastle
1391 (6x)
+Newcastle
1392
+Newcastle
1393
+-

1) Unger, o.c., bIz. 120.

2) F. Ketner, Handel en scheepvaart van Amsterdam in de 15e eeuw, bIz. 16.
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1369 (3 x )
1384
1399-1400
1369
1369 (2 x )
1391
1384
1369 (4 x )
1391 (2 x )

II. SEKUNDAlRE HANDELSWAAR
Mede
Staal
Hamburg
~
1369
Hamburg
Hamburg
~
1381
Newcastle
Hamburg 1) ~
Staalvaten
Touw
1369 (3 x )
Hamburg
Hamburg
~
1384
Hamburg
1391
Newcastle
Bast
Hamburg
~
Molenstenen
Teer
1381
Newcastle
1391
Newcastle
Newcastle
+Was
Staven
Hamburg
~
1369 (2 x )
Hamburg
1391
Newcastle
IJzer
Hamburg
~
Newcastle
+-

~

+-

~
~

+-

++-

~

~

Het aantal vaststaande transakties in de tweede helft der 14e eeuw is,
zoals men ziet, weliswaar veel groter dan in de eerste helft van dezeIfde
eeuw: 194 tegenover 90, maar het beeId, dat hieruit naar voren komt, is
minstens zo eenzijdig. Vit deze gegevens blijkt namelijk nog duidelijker,
dat de Friese schippers slechts varen tussen twee grote centra: Engeiand
en Hamburg 2).
Wat de primaire handeiswaar betreft, komen de voor het brood benodigde
grondstoffen, zoals koren, rogge en tarwe, nu in nog grotere mate dan vroeger uit het Oostzeegebied, dwz. uit Hamburg. Deze stad werd namelijk
meer en meer het grote marktcentrum voor het geheie Oostzeegebied. Een
enkele maal worden deze granen blijkbaar nog weer verder doorgevoerd,
maar gezien het chronische tekort, dat Friesland zelf aan deze goederen
heeft, lijkt het erg onwaarschijnlijk, dat alles zonder meer van het ene naar
het andere einde van de handeisbaan gebracht zai zijn.
Wat Friesland tegenover deze graansoorten gesteid zal hebben, zullen
weI in hoofdzaak de produkten van de eigen veeteelt geweest zijn. Inderdaad
zien wij dan ook in de Iaatste jaren der 14e eeuw een uitvoer van vee en vIees
opkomen. Eerst worden deze produkten naar het nabije Room vervoerd.
Blijkbaar ging men, toen dit goed beviel, allengs verder en weI vooral naar
1) Zie biz. 154, noot 2.
2) N. S. B. Gras, The evolution of the English commarket from the 12th-18th

century, Cambridge, 1926, blz. 176, 179, 386 en 388. Smit, Bronnenhandel met Eng.,
161 § 12; 162 § 12,15,21,22,24; 208 § 1, 7, 8; 327 II; 328 § 7; 340 § 5. H. J. Smit,
De betekenis van de Noordnederlandse, in het bijzonder van de Hollandse en
Zeeuwse handel in de laatste helft der 14e eeuw, in: Bijdragen voor Vaderlandse
Geschiedenis en Oudheidkunde, 6e reeks, dl. X, 1930, blz. 18. Dat deze vaart niet
van risico's was ontbloot, blijkt uit de eis tot schadeioosstelling voor gekaapte
goederen, die door Friezen uit de nalatenschap van een zekere Johan Hollemann
wordt verlangd. Ukb. Bremen, III, no 338. H. SchwarzwaIder, Bremens Aufnahme in die Hanse 1358 in neuer Sicht, in: Hansische Geschichtsblatter, 79. Jabrgang, 1961, blz. 61.
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het oosten. De vitte van Stavoren op Schonen 1) diende daarbij hoogstwaarschijnlijk als distributiecentrum. Omgekeerd nam men vandaar de
zelf gevangen vis, zoals haring, maar ook paling mee, wat in een enkel
geval eveneens naar Engeland doorvervoerd werd. Beter dan het snelbedervende vlees en het veel ruimte vragende vee konden de Friezen per
schip hun andere veeteeltprodukten naar het oosten vervoeren. Vanaf 1384
ziet men dan ook de steeds regelmatiger wordende uitvoer van boter en
kaas naar Hamburg.
Zagen we in de eerste helft van de 14e eeuw nog, dat Friesland al zeer
weinig van elders betrok en ook betrekken kon, in de tweede helft der
zelfde eeuw blijkt het dus minder autarkisch geworden, wellicht ten gevolge
van herhaaldelijke overstromingen 2). Gedwongen tot een kompensatie,
begint Friesland zich meer en meer toe te leggen op de veeteelt met als
konsekwentie een - aanvankelijk nog zeer elementaire - ruilhandel van
veeteeltprodukten tegen de begeerde landbouwprodukten.
Het patroon der Friese samenleving blijft echter desondanks nog steeds
duidelijk van agrarische aard. Ware de scheepvaart der Friezen een werkelijke handel geweest, dan zou dit een veel grotere invloed op de samenleving
gehad hebben. Een stedelijke kultuur met de onvermijdelijk daaraan verbonden steeds verder gaande specialisatie en handel komt in Friesland echter
pas veel en veellater; een bewijs temeer, dat men in de aktiviteit der Friese
schippers slechts een eenvoudige vrachtvaart heeft te zien! Nu vervoeren de
Friezen deze stedelijke industrie- en nijverheidsprodukten aIleen nog als
vrachtvaarders. Van de ongeveer 600 schepen, die in 1369 Hamburg verlieten 3), wordt slechts af en toe de thuishaven vermeld. Voorzover dit weI
gebeurde, nemen de Friese plaatsen een vooraanstaande plaats in 4).
Gaat men af op de schippersnamen, die weI steeds vermeld worden, dan
blijkt zelfs, dat bijna 2/3 van alle vaarten door schippers met Friese namen
werden verzorgd. Friese bevrachters daarentegen worden slechts bij uitzondering genoemd. Het voedsel en het ruwe materiaal, nodig voor de
vervaardiging der veelgezochte industrieprodukten, wordt door hen slechts
vanuit de Oostzee naar het industriecentrum Engeland gebracht en omgekeerd gaan deze industrieprodukten als retourlading naar Hamburg terug.
Naast dit vrachtvervoer Oostzee-Engeland krijgt men echter juist sedert
het midden der 14e eeuw een verschuiving te zien, die allengs belangrijker
1) Zie bIz. 164.

2) J. H. Popping, Schetsen uit Friesland, Wolvega, 1892, bIz. 42. Overstrorningen
waren er in 1313, 1334, 1336, 1361, 1377, 1380, 1387 en het einde der eeuw.
3) H. Nirrnheim, Das Hamburgische Pfundzollbuch von 1369, in: Veroffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg,
1910, no 179, 181, 360, 385, 506, 508, 513 en 559.
4) Hindelopen komt in de tollijst voor met 16 vaarten en 6 schippers, Terschelling
met 15 vaarten en 13 schippers, Harlingen met 11 vaarten en 3 schippers, Workum
met 9 vaarten en 5 schippers, Dokkum met 8 vaarten en 6 schippers en Leeuwarden
met 6 vaarten en 3 schippers. H. Nirrnheim, o.c., no 179, 181, 360, 385, 506, 508,
513, 559. B. Hagedorn, Ein Beitrag zur Kenntniss der wirtschaftlichen Verhiiltnisse
Ostfrieslands im 14. Jahrhundert, in: Jahrbuch der Gesellschaft fUr bildende Kunst
und vaterliindische Alterttimer zu Emden, 18. Band, Erstes Heft, 1913, blz. 158.
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wordt en die wijst op een - zij het dus nog zeer beperkte - beginnende
specialisatie van Friesland zelf. In ruil voor de bovengenoemde uitvoer van
veeteeltprodukten ontvangt men namelijk behalve graan sedert 1350 vooral
ook bier terug. Dit bier wordt in grote hoeveelheden in Hamburg gebrouwen
en vandaar door Friese schippers naar het moederland meegenomen. Werd
dit bier vroeger nog weI eens uit Engeland betrokken, thans is hier geen
sprake meer van en is Hamburg in zo grote mate het biercentrum geworden,
dat zelfs in 1381 2 x bier (ongetwijfeld uit Hamburg afkomstig) naar Engeland
- in dit geval Newcastle - vervoerd moet worden. Het is het begin van een
direkte ruilhandel bier-boter tussen Hamburg en Friesland, die allengs zo in
betekenis toeneemt, dat Engeland volkomen "buitenspel" komt te staan.
Ben andere belangrijke verandering, die eveneens zeer duidelijk uit het
hierboven weergegeven handelsschema is af te lezen, is de gewichtige verschuiving, die zich, ook juist in de 14e eeuw, voordoet inzake de leverantie
van zout. Was Engeland aanvankelijk voor dit in de middeleeuwen met het
oog op het konserveren van vis zo uiterst belangrijke artikel de leverancier,
thans moet dit land ook in dit opzicht zijn plaats afstaan. Zoals Hamburg
de bierleverantie ovemam van Engeland, zo krijgt Frankrijk nu de klandizie
voor het zout. In hoeverre hier naast zuiver economische, ook politieke
faktoren, zoals b.v. de 100-jarige oorlog, een rol hebben gespeeld, zij hier
verder buiten beschouwing gelaten. Een feit is in ieder geval, dat ook deze
omstandigheid een gevoelig verlies voor de Friese schippers en hun vrachtvaart in het algemeen betekende. Het ene uiteinde van hun handelsbaan
verioor nu wederom voor een aanzienlijk deel zijn belang en voor het
verieggen van hun route, zodat in plaats van Engeland Frankrijk het eindpunt zou worden, hadden de Friese schippers kennelijk niet de moed,
maar waarschijnlijk ook niet de kans. Immers, juist de Hollandse schippers
beschreven deze handelsbaan. En veellust om deze vaart - Oostzee enerzijds, Frankrijk en de Middellandse Zee anderzijds - de zgn. "moedercommercie", waardoor Holland groot is geworden en tot de rijkste landen
van Europa is gaan behoren, met hun eeuwige erfvijanden te delen, zullen
deze weI niet betoond hebben!
Dit alles vormde ondertussen voor de Friezen een aansporing te meer
om zo zoetjes aan de bakens te gaan verzetten en zich in plaats van op een
uitzichtloze vrachtvaart meer te richten op de genoemde veeteelt-specialisatie. Op die manier zouden zij hun kennis omtrent de vaart op de Oostzeegebieden dienstbaar kunnen maken aan eigen ruilhandel met deze streken,
hetzij via Hamburg, hetzij direkt. Vooriopig echter is het nog zover niet en
vooral zolang Engeland nog veel te betekenen heeft op het gebied van de
lakennijverheid, gaan de meeste Friese vrachtvaarders "gewoon" door met
hun route Engeland-Oostzee!Hamburg.
Dat men echter toch ook in deze tijd soms weI verder in oostelijke richting
gaat, bewijst bijvoorbeeld de invoer van laken en linnen in de laatste helft der
14e eeuw in Bergen en het bezit van een eigen vitte op Schonen 1), wat
1) Zie biz. 164.
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uiteraard een regelmatig bezoek impliceert. Men blijft echter huiden, vias,
bont en hout, ailemaal specifieke Oostzeegebied-artikelen, naar Newcastle
vervoeren. Vandaar en vanuit Lynn voert men evenzeer typisch Engelse
artikelen, zoals wol, laken en (steen)kool uit.
Wat de geringe hoeveelheid sekundaire handelswaar aangaat, zien we
eveneens een uitsluitend handelsverkeer Hamburg-Newcastle: mede, teer,
talk, ijzer, staal, staalvaten, staven, molenstenen en was gaan van Hamburg
naar de genoemde Engelse plaats. Wat men er in ruil voor terug krijgt,
blijkt niet duidelijk, maar zeker zal het wei weer in hoofdzaak laken geweest
zijn. Slechts de wijn en het linnen zullen niet uit het Oostzeegebied afkomstig zijn geweest. Men zal voor deze produkten dunkt ons, veel meer dan
aan Frankrijk of Vlaanderen, waar de Hoilanders, zoals gezegd, de Friezen
teveel konkurrentie aandeden, aan de Rijnstreek moeten denken als het
gebied van herkomst. Vooral de handel op Gelre en de IJselstreek, die ook
in deze tijd toch weI degelijk blijkt te bestaan, wijst in die richting 1).
Aktiviteit der verschillende Friese plaatsen.

Dokkum
Inwoners van Dokkum blijven we, evenals in de eerste helft der 14e eeuw,
aileen in Hamburg en Bremen aantreffen. Ze exporteren vandaar naast
wat staal, hout en haring 2), vooral bier in de jaren 1352-1354 3), 1369 4),
1372 5) en 1373 6). Van hun vaart op Bremen blijkt aileen door een handelsprivilege, dat ze er zich op 24 mei 1372 weten te veroveren 7). Het lijkt er
1) Wanneer wij onder de toevoeging "die Vriese" een inwoner uit Friesland
mogen verstaan, bewijzen de uit het jaar 1394/95 stammende toiregisters van Maas
en WaaI, dat door Friezen in deze streken trouwens ook weI in andere produkten
werd gehandeid. Zo werd de tol te Heerewaarden bijvoorbeeld op 23 maart 1394
gepasseerd door Gerit die Vriesen met run(nen) aan boord. Willem die Vriese voer
op 28 november 1394 met 1t last bokking en 1t last bier de Waaltol bij Zaltbomrnel
voorbij. Helaas kan uit de lijsten niet opgemaakt worden, wat de plaats van herkomst of bestemrning is. Wei valt een klein deel van de reisroute van Jan die Vriese
na te gaan, die op 17 april 1395 de Maastol te Ravestein met wicken (een soort
peulvruchten) passeert en de volgende dag met dezelfde lading bij Mook tot
moet betalen. Op 28 april 1395 verschijnt hij weer, nu met calen ( = kolen) en
kannen bij de tot te Ravestein, hetgeen dus rnisschien zijn retourvracht is geweest.
Mogelijk is hij dezelfde als een zekere Johan die Vriese, die op 21 mei 1395 met
planken de tol van Zaltbomrnel aandoet. J. C. Westermann, De rekeningen van
de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395, in: Werken, uitgegeven door
Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en
recht, no 21, 1939, biz. 153, 157, 199 en 226.
2) H. Nirrnheirn, o.c., no 179, 360, 385, 508 en 513.
3) Hans. Ukb., IV, no 59, 211,212,419. Ukb. Bremen, IV, no 413. Vogel, o.c.,
biz. 228. Srnit, Opkomst handel Amsterdam, biz. 47.
') H. Nirrnheirn, o.c., no 179, 181, 360, 385, 506, 508, 513 en 559.
5) Ukb. Bremen, III, no 425. K. Koppmann, Kamrnereirechnungen der Stadt
Hamburg, 7 din., 1869, I, no 148. O. Postma, Dokkurn as lan- en sested yn it forline, in: It Beaken, 16ejiergong, no 5, 6 en 7, juni 1954, biz. 151.
6) Koppmann, Kamrnereirechnungen Hamburg, I, no 177.
') Ukb. Bremen, IV, no 435. Hans. Ukb., IV, no. 419 Poelrnan, Bronnen Oostzeehandel, no 401. Colmjon, o.c., no 349.
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dus ook nu weer op, dat Dokkum alleen maar naar Hamburg gaat om in
de eigen (bier)behoeften te voorzien. Ben direkte, waarschijnlijk nog prirnitieve ruilhandel van eigen veeteeltoverschotten tegen bier ligt derhalve voor
de hand.
Leeuwarden
Leeuwarden, dat steeds verder van de zee af komt te liggen door de
indijking van de Middelzee, schijnt zich in deze jaren definitief terug te
trekken: de handel op Hamburg en de scheepvaart in het algemeen kwijnt
er weg. Het laatste, wat we van Leeuwarden in dit opzicht horen, is, dat
Leeuwardenaren hout, bier en ijzer uit Hamburg uitvoeren in 1369 1), dat
wellicht, evenals bij Dokkum weI het geval geweest zal zijn, voor eigen
gebruik bestemd was.
Franeker
Nog bedroevender dan met Leeuwarden is het in deze periode met
Franeker gesteld. Gedurende dit gehele tijdvak blijkt nergens van enige
handelsaktiviteit van inwoners van deze stad. Gedachtig echter aan hun
handel op Harderwijk in het begin der 14e eeuw, mag men wellicht veronderstellen, dat vooral voor hen het vrijgeleide bedoeld zal zijn geweest,
dat in 1365 door de hertog van Gelre verleend werd aan de inwoners van
Oostergo en Westergo om op zijn landen te handelen 2). In dit verband zij
ook nog gewezen op de handelsbetrekkingen, die bestaan schijnen te hebben
tussen Friesland en Culemborg in de 14e eeuw 3).
Harlingen
Mogelijk echter zal men tot de belangstellenden ook Leeuwarden moeten
rekenen, dat namelijk later een belangrijke landweg via Steenwijk naar het
Dselgebied zal exploiteren 4), of Harlingen, dat in 1371 goederen uit Deventer in beslag neemt 5). Overigens tracht Harlingen ook zijn oude konnekties
met het Oostzeegebied nog weI aan te houden, maar na 1369, waarin het
hout, bier en haring uit Hamburg uitvoert 6), wordt deze stad daar niet
meer genoemd.
Kloosters
Hetzelfde geldt voor het klooster Klaarkamp. In 1355 sluit het nog weI
een verdrag over de scheepvaart met Hamburg 7), maar kontroleerbaar
1)

Nirrnheim, o.c., no 176, 398, 539, 550 en 583.

2) Van Schevichaven, o.c., biz. 27.
3) A. Voet van Oudheusden, Historische beschrijvinge van Culemborg, 2 dIn.,

Utrecht, 1753, biz. 256. van Schevichaven, o.c., biz. 133.
4) J. S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid, Groningen, 1907, biz. 268.
5) J. I. van Doorninck en J. de Hullu, De Cameraarsrekeningen van Deventer,
8 dIn, 1884, III, 2e helft, biz. 430. In 1344 werd Deventer trouwens al door een
Harlinger bode bezocht. Van Doorninck en de Hullu, o.c., I, biz. 169.
6) Nirrnheim, o.c., no 68, 100, 113, 275, 280, 281, 364, 426, 450, 562 en 588.
7) Hans. Ukb., I, no 717, III, no. 341. Vogel, o.c., bIz. 228. Ook de kloosters
Mariengaarde en Foswerd doen dit.
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profijt trekt het daaruit aileen in 1369, wanneer hout uit Hamburg gehaald
wordt 1), hoogstwaarschijnlijk ook weer voor eigen gebruik. Het klooster
Mariengaarde haalt daar in hetzelfde jaar bier 2).
Bo/sward
Bolsward bereidt zich eveneens voor op een nieuwe tijd: het heeft afgezien
van ieder handelskontakt. Pas na ruim een eeuw (in 1440) zullen we voor
het eerst weer iets van Bolsward horen op handeisgebied 3).
Workum
Workums bijdrage aan de Friese handel beperkt zich in deze tijd tot het
meenemen van hout en bier uit Hamburg 4). Zou men hieruit misschien
geneigd zijn op te maken, dat ook deze goederen aileen dienden voor eigen
gebruik, dan doet de mededeling uit 1391, dat de Workurnmers geen
goederen vanuit Dantzig naar Vlaanderen mogen vervoeren 5), toch weI
wat twijfel rijzen omtrent de juistheid van deze veronderstelling. Bovendien
krijgt het stadje een vrijgeleide voor de handel op Amersfoort 6). Wat
men daar verhandelde, blijkt echter niet: mogelijk zijn het ook nu weer
zuivelprodukten geweest.
Kornwerd
Kornwerd zien we van 1352-1354 7) en in 1365 8) bier uit Hamburg
halen. Voor eigen gebruik? In 1348 zagen we het nog handelen met Holland 9). Thans horen we daar echter niet meer van.
Berlikum, Terschelling en Ame/and
Berlikum en het eiland Terschelling, die in Hamburg hout, ijzer, bast,
vaten, honing en bier komen halen 10), zuilen dat zeker weI ter voorziening
in de eigen behoeften gedaan hebben, evenals Ameland, waarvan we evenmin ooit eerder of later horen als van een handeldrijvende gemeenschap.
Bewoners van dit Friese eiland betrokken namelijk eveneens van 1352-1354
bier uit Hamburg 11).
1) Nirrnheim, o.c., no 95.

2) Nirrnheim, o.c., no 551.
3) Zie bIz. 173.
4) Nirmheim, o.c., no 191 , 209, 264, 347, 368,408,422,461 en 477. Smit, Bronnen

Oostzeehandel, biz. 193. Smit, Betekenis Noordnederlandse handel, biz. 18.
Smit, Opkomst handel Amsterdam, biz. 47, 50, 96 en 101.
5) Hanserecesse, 1, 3, no 491. W. S. Unger, De Hoilandsche graanhandel en graanhandelspolitiek in de Middeleeuwen, in: De Economist, 65e jaargang, 1916, biz.
254. Poeiman, Bronnen OostzeehandeI, no 539. Th. Hirsch, Danzigs Hande1s- und
Gewerbegeschichte unter der Herrschaft des deutschen Ordens, Leipzig, 1858,
biz. 133. Siemelink, o.c., bIz. 18.
6) Siemelink, o.c., bIz. 18.
7) Zie bIz. 157, noot 3.
8) Smit, Opkomst van Amsterdam, bIz. 96 en 100.
9) Zie bIz. 150, noot 6.
10) Nirrnheim, o.c., no 32, 130, 149, 163, 164, 206, 227, 295, 357,407,434,441,
469, 493, 522, 573, 587 en 597 wat Terschelling, en no 276, 371 en 494 wat Berlikum
betreft.
11) Zie biz. 157, noot 3.
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Bij geen van deze Friese plaatsjes is nog sprake van vaart op Engeland.
Ze bedrijven nu aIle de zogenaamde kleine vaart, waarbij Hamburg vanwege
het bier het doel is. Wanneer echter Stavoren in 1365 de stapelplaats voor

Hamburg wordt, waar de Hamburgers in liggers hun bier naar toe brengen
en van waaruit dit over het Friese land verspreid wordt 1), verliest ook
deze laatste rest van Frieslands eertijds zo machtige scheepvaart iedere
betekenis.
Zijn dus bijna aIle Friese steden uit het handelsverkeer, of - zo men wi!
- vrachtverkeer verdwenen, de zuidwesthoek (namelijk Hindelopen en
Stavoren) daarentegen weet zich in de tweede helft der 14e eeUW nog uitstekend te handhaven. De vaart van Hamburg op Engeland staat ook nu
weer duidelijk vooraan, maar daamaast komt als zeer belangrijke route de
vrachtvaart van Hamburg naar Amsterdam op.
Hindelopen

Niet minder dan 12 Hindeloper schippers zijn in 1364 betrokken bij het
vervoer van bier uit Hamburg naar Amsterdam 2). In 1365 treffen we om
dezelfde reden opnieuw Hindelopers in Hamburg aan 3) en in 1369 is
alweer sprake van bier- (en hout) export uit Hamburg door schippers van
Hindelopen 4).
In Engeland vinden we Hindelopers vermeld in een vrijgeleide, dat ze
krijgen om er de wolhandel te bedrijven (16 juli 1367) 5). In 1381 vervoeren
ze wol naar Bremen en naar Hamburg 6). Dit zal ongetwijfeld afkomstig
zijn geweest van Newcastle. In 1391 vervoeren Hindeloper schippers Scandinavische en Noordduitse goederen, zoals hout en vaten, naar Newcastle 7):
een duidelijker bewijs voor het bestaan van een door Friese schippers
onder houden vrachtvaart Engeland-Oostzeegebied kan men haast niet verlangen!
In het Oostzeegebied zelf kwamen de Hindelopers ook voortdurend 8).
In 1368 deelt Hindelopen met Stavoren een vergunning om wijn, bier, haring,
vlees, huiden, boter, vee en laken naar de vitte te mogen brengen, die de
beide plaatsen dan op Schonen bezitten 9). In juli 1370 sluit Hindelopen
1) W. Bing, Die Hamburgerbrauerei yom 14. bis 18. Jahrhundert, diss. Leipzig,
Hamburg, 1909, bIz. 14.
2) Smit, Opkomst van Amsterdam, bIz. 95.
3) Smit, Opkomst handel Amsterdam, bIz. 96.
') Nirrnheim, O.C., no 1, 17, 89, 104, 143, 195, 197,216, 229, 230, 231, 271,
302, 328, 355, 394, 395, 431, 454, 455, 460, 483, 523, 525, 529, 568, 57; en 579.
In no 328 wordt ook ijzer en in no 143 staven genoemd.
5) Zie bIz. 163, noot 8.
8) Hans. Ukb., IV, no 730. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 465. Van
Buijtenenen, O.C., bIz. 148.
7) Smit, Bronnen handel met Eng., no 716. Smit, Betekenis Noordnederlandse
handel, bIz. 27.
8) Van Buijtenen, O.C., bIz. 147.
_9) Hanserecesse, I, no 456. Meilink, O.C., bIz. 179. H. A. Poelman, De handelsstad Hindelopen, in: de Vrije Fries, dl. XXVII, 1924, bIz. 330. Sartorius e.a., O.C.,
bIz. 652.
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tezamen met Stavoren een wapenstilstand met Noorwegen, waarbij hen
bepaalde vrijheden worden toegezegd 1). Op 30 september 1372 verlengt
Hindelopen deze wapenstilstand 2) en op 15 september 1376 wordt ze
geratificeerd 3). Hoewel Hindelopen hierbij dus overal als het ware onder
de bescherming van het grote en nabijgelegen Stavoren optreedt en Hindelopen ook inderdaad, zoals Poelman heeft aangetoond 4), juist op scheepvaartkundig gebied, zeer veel aan haar nabuurhaven te danken heeft gehad,
moet men zich in deze toch voor te grote overdrijving hoeden, want weI
degelijk heeft Hindelopen ook zelfstandig konnekties aangeknoopt 5).
Een eerste teken daarvan is bijvoorbeeld een part van een Dantzigs schip,
dat in 1375 in het bezit blijkt te zijn van een Hindeloper schipper 6). Op een
geregeld kontakt met deze plaats wijst ook het verbod van Dantzig aan
Hindelopen om de door hen geexporteerde goederen naar Vlaanderen te
brengen 7). Het resultaat was slechts, dat men het nu naar Amsterdam of
Dordrecht bracht. .. In dezelfde jaren brengen de Hindelopers, zoals
we zagen 8), Scandinavische en Noordduitse goederen naar Engeland. Deze
goederen zullen dus nu waarschijnlijk niet meer uit Hamburg, maar uit het
Oostzeegebied zelf gehaald zijn. Dit is te meer waarschijnlijk, omdat Hindelopen in 1394 vrijwillig bijdraagt in de kosten voor een vredeschip, dat op
voorstel van Lubeck de rust in de Oostzee zou moeten herstellen 9). Rust in
dit gebied werd door de Hindelopers dus blijkbaar zo belangrijk geacht, dat
ze er graag wat geld voor over hadden! Het schijnt bovendien, dat Hindelopen in deze tijd kontakten met Harderwijk, Elburg en Kampen onderhield 10).
Stavoren
Vast staat, dat Stavoren al v66r 1368 een eigen vitte op Schonen bezat.
Toen zag de stad namelijk zekere voorrechten, die het reeds had, nogmaals
bevestigd 11). Mogelijk werd hierbij gedoeld op de handelsvrijheid, die
Stavoren voor zijn vitte in Schonen op 24 september 1363 gekregen had 12),
ondanks het verbond der Hanze met de koningen van Zweden en Noorwegen. Zij waren namelijk bevreesd geworden voor de macht van Waldemar

Poeiman, Handelsstad Hindelopen, biz. 330. Hanserecesse, II, no 5.
Hanserecesse, II, no 45.
Hanserecesse, III, no 90, II, no 124 en 128.
Poelman, Handelsstad Hindelopen, biz. 331 en 332.
Van Buijtenen, o.c., biz. 146.
6) Hans. Ukb., IV, no 503. Poeiman, Bronnen Oostzeehandel, no 415. Hirsch,
o.c., biz. 133. Srnit, Opkomst handel Amsterdam, biz. 142.
7) Hanserecesse, IV, no 3 en 36. Unger, De Hollandsche graanhandel, biz. 254.
6) Zie biz. 160, noot 7.
9) Hanserecesse, VIII, no 961. Poelman, HandeIsstad Hindeiopen, biz. 330.
10) Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 162. Heeringa, o.c., biz. 39.
11) Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 230. Poeiman, Handelsstad Hindelopen,
bIz. 330. K. von Schl6zer, Verfall und Untergang der Hansa und des deutschen
Ordens in den Ostzeeliindem, Berlin, 1853, biz. 46.
12) Hans. Ukb., IV, no 97. Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 227. Meilink,
o.c., biz. 178 en 202, noot 2.
1)

2)
3)
4)
5)
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van Denemarken, die behalve Schonen in 1360 ook het rijke Visby in 1361
veroverd had. Toen de strijd der Hanzeaten tegen Waldemar mislukte,
herriep de Deense vorst de Hanze-voorrechten, vooral die van de vitten op
Schonen, terwijl de Noorse koning hetzelfde in Bergen deed. Maar de
Wendische, Pruisische en Nederlandse steden beantwoordden dit in 1367
met de zgn. Keulse Konfederatie, die een oorlog tegen Waldemar ten doel
had 1). Met hulp van de hertog van Mecklenburg en koning Albrecht van
Zweden, die nog steeds de zijde van de Hanze koos, veroverde men Kopenhagen en Schonen. De Nederlanders vielen tegelijkertijd Noorwegen aan en
vernielden het koninklijke paleis te Bergen. Daar koning Waldemar buitenslands hulp zocht en nog niet was teruggekeerd, sloot de Deense Rijksraad
de vrede van Stralsund (1370): de Hanze-kooplieden mochten weer vrij
handeldrijven in het gehele Deense rijk en kregen weer hun bijzondere
voorrechten op Schonen 2). Waldemar werd weldra gedwongen deze vrede
mede te ondertekenen en ook Haakon van Noorwegen moest bij de vrede
van Kalundborg de Hanze-steden weer hun vrijheden toestaan.
Evenals HindeIopen is ook Stavoren verder de Oostzee binnen gedrongen.
Het heeft daarbij evenals HindeIopen handelsbetrekkingen met Dantzig
aangeknoopt. Hiervan blijkt bijvoorbeeld op 9 augustus 1377, wanneer
de inwoners van Stavoren vrijhandel in Pruisen wordt toegestaan 3). Ook
in 1393 vinden we Stavorenaren in Dantzig vermeld 4).
Overigens is het in de Oostzee juist in deze jaren niet bepaald rustig.
Waldemars dochter Margaretha, die met Haakon van Noorwegen getrouwd
was, werd na de dood van haar zoon Olav in 1387 koningin van Noorwegen
en Denemarken en even later bovendien van Zweden. De Mecklenburgse
hertogen echter trachtten de Zweedse kroon voor hun huis te redden en
maakten hun havens Wismar en Rostock tot ware kaperhavens. Met levensmiddelen (viktualien) ondersteunden de zogenoemde Vitaliebroeders van
hieruit het tegen Margaretha opstandige Stockholm. Weldra echter plunderden zij ieder schip, dat ze tegenkwamen. Het valt te begrijpen, dat de Hanzeaten, die hiervan enorme schade ondervonden, handelend gingen optreden.
In dit verband zij ook herinnerd aan het vredeschip, dat in deze jaren (1394)
door Lubeck werd uitgerust tot herstel van de rust op de Oostzee en waaraan
behalve Hindelopen ook Stavoren meebetaalde 5). Inderdaad gelukte het
de Hanze een vrede tussen Margaretha en de hertog van Mecklenburg te
bemiddelen, de zgn. vrede van Lindholm (1397), waarna de Vitaliebroeders
met vereende krachten uit hun laatste steunpunt Visby verdreven werden
(1398).
Dat intussen ook Noorwegen door inwoners van Stavoren bezocht blijft,
blijkt behalve uit de strijd, die ontbrandde naar aanleiding van het intrekken
Schafer, Die Hansestiidte und Konig Waldemar, biz. 446 en 448.
n, no 5. Sartorius e.a., bIz. 207. Schafer,
Die Hansestadte und Konig Waldemar, bIz. 511. Meilink, o.c., bIz. 178 en 202, noot2.
8) Zie bIz. 166, noot 4.
') Hanserecesse, IV, no 180.
5) PoeIman, HandeIsstad Hindelopen, bIz. 330. Hanserecesse, VllI, no. 961.
1)

2) Hanserecesse, I, no 503 en 530 en
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van hun handelsprivileges door koning Haakon in 1367, ook nog uit het
feit, dat Stavorenaren in de tweede helft der 14e eeuw laken en linnen in
Bergen invoerden 1).
In 1352-1354 2), 1365 3), 1371 4) en 1374 5) is sprake van Stavorener
schippers in Hamburg, zodat we veilig mogen aannemen, dat ook deze haven
in de tweede helft der 14e eeuw vrij geregeld door hen bezocht werd.
Bremen werd evenmin vergeten, getuige het protest van aartsbisschop
Albert van Bremen over het voorbijzeilen door Stavorense schippers van zijn
tol op de Schwinge zonder te betalen 6). Bij deze overtreding waren behalve
enkele schepen uit Stavoren niet minder dan 8 uit Hindelopen betrokken.
Vrij zeker is dit dus een van de vele tussen Hamburg en Friesland-Holland
varende vloten geweest 1).
Berichten over bezoeken van Stavorens inwoners aan de andere kant van
de handelsbaan vinden we op 16 juli 1367, wanneer aan hen in Engeland
vrijgeleide voor de wolhandel wordt toegestaan 8). In 1381 wordt hout,
bier, wijn, paling en staal - natuurlijk allemaal afkomstig uit Hamburg
of de Oostzee - in Newcastle ingevoerd 9). Kolen en molenstenen gaan in
datzelfde jaar in ruil terug 10). Het is opnieuw hout en voorts bont, wijn,
huiden, touw, teer en linnen, dat Stavorener schippers in 1391 en volgende
jaren in dezelfde noordelijke Engelse kustplaats aanvoeren 11) tegen een
retourlading van laken en kolen 12).
Naast deze belangrijke handelsader, die in deze tijd dus nog geenszins
verdroogd blijkt te zijn, maar toch al weI emstige verkalkingsverschijnselen
gaat vertonen, begint ook Stavoren naar andere mogelijkheden uit te zien.
Het gelukt de Hanzestad vrijgeleide en vrij handelsverkeer te verwerven in
Holland (1353 13), 1368) 14), Vlaanderen (24 mei 1364) 15), de Betuwe en
Sneller, o.c., bIz. 28. Ketner, o.c., bIz. 128.
Smit, Opkomst handel Amsterdam, bIz. 47.
Smit, Opkomst handel Amsterdam, bIz. 96 en 100.
Koppmann, Kammereirechnungen Hamburg, I, no 137.
Koppmann, Kammereirechnungen Hamburg, I, no 192 en 198.
Hans. Ukb., IV, no 730. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 465. Van
Buijtenen, o.c., bIz. 148.
7) Smit, Opkomst handel Amsterdam, bIz. 131. Voorts wordt Stavoren, naast
dit incident van lO:oktober 1381, nog genoemd in de tollijst van Bremen op het eind
van de 14e eeuw: Ukb. Bremen, IV, no 430. Poelman, Bronnen Oostzeehandel,
no 672.
8) Smit, Bronnen handel met Eng., no 521.
9) Smit, Bronnen handel met Eng., no 589.
10) Idem.
11) Voorts ook een enkele maal wijn, touwen teer. Smit, Bronnen handel met
Eng., no 716 en 732. Smit, Betekenis Noordnederlandse handel, bIz. 27.
12) Smit, Bronnen handel met Eng., no 732. Smit, Betekenis Noordnederlandse
handel, bIz. 52.
13) Colmjon, o.c., no 305. Omgekeerd krijgen de steden van Holland hetzelfde,
wat Stavoren betreft: Schwartzenberg, Charterboek, I, bIz. 211. Hans. Ukb., m,
no. 270.
14) Hans. Ukb., IV, no 252. Schwartzenberg, Charterboek, I, bIz. 229.
15) Hans. Ukb., IV, no 114. Meilink, o.c., bIz. 162, noot 3.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
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Gelre (2 maart 1381) 1). Hier komen nog bij tolvrijdom in Spaarndam (6
juli 1367) 2) en in Sluis (tweede helft der 14e eeuw) 3), beide tegen de
betaling van een vaste jaarlijkse som. Het zal weI voornamelijk bier geweest
zijn, wat in deze tijden vanuit Hamburg door de Stavorenaren naar deze
streken werd vervoerd. De Hollandse bierbrouwerijen stonden toen namelijk
nog in de kinderschoenen en konden geenszins in de gestegen behoeften
voorzien. Maar mogelijk zal de lading ook voor een deel uit zuivelprodukten
bestaan hebben.
Dit laatste is stellig het geval met de handel op Gelre: daar wordt dit zelfs
als reden en motief voor het privilege genoemd 4).
Voor Vlaanderen liggen de zaken mogelijk iets anders. Het zou kunnen
zijn, dat de Friezen hier Oostzeegoederen naar toe brachten 5).
Terloops werd reeds enige malen gesproken over Stavorens Hanze-lidmaatschap. Het doel van deze Hanze, die in 1358 in Lubeck werd opgericht,
was de bescherming van de handelsbelangen van de aangesloten leden.
Inderdaad wist de Hanze vaak belangrijke voordelen voor haar leden te
verwerven, zo b.v. de reeds meermalen genoemde Hanze-nederzettingen op
Schonen bij Skan6r en Falsterbo. Hier stonden aan de kust talrijke houten
hutten (de zgn. vitten), waarin zich een levendig verkeer ontwikkelde, wanneer in de nazomer de geweldige haringscholen op hun trek naar de Oostzee
hierlangs kwamen. Duizenden mensen stroomden dan naar Schonen voor
de vangst en het inzouten der haring, die wegens het vasten op vrijdag tot
de belangrijkste levensmiddelen der middeleeuwen behoorde en vooral
naar Frankrijk en Engeland vervoerd werd. Buiten de poorters van een
stad, die zo'n vitte bezat, werden daarin ook personen opgenomen, die in
dienst waren van de schippers en kooplieden dier stad en soms ook weI de
inwoners van enkele nabuursteden, die geen eigen vitte hadden op Schonen.
Op die manier werden op de vitte van Stavoren ook de kooplieden van
omliggende plaatsen, zoals Hindelopen en Workum, als "gasten" opgenomen 6). De voornaamste artikelen, waarin leden van de Hanze handelden,
waren behalve deze haring voorts nog: pelzen, huiden, was en honing uit
Rusland (waar de Hanze in Nowgorod een handelskantoor bezat); koren,
bier en wijn uit Duitsland; wol en laken uit Engeland; zout uit Frankrijk (en
later ook weI uit Duitsland); ijzer en koper uit Zweden; tenslotte hout,
teer en stokvis uit Noorwegen, waar in Bergen een Hanze-kantoor gevestigd
was. Juist dus de artikelen, die we al herhaalde malen in Friese schepen zijn
tegengekomen. Het zou in het verband van de Friese handel te ver voeren
diep op de geschiedenis van de Hanze in te gaan, maar herhaaldelijk zullen
we zien, dat ook Friese plaatsen en wei vooral Stavoren, hier een rol in
1)
2)

o.c.,
3)
4)
6)
6)

Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 243. Van Schevichaven, o.c., biz. 27.
Hans. Ukb., IV, no 214. Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 230. Colmjon,
no 319.
Meilink, o.c., biz. 259.
Schwartzenberg, Charterboek, J, biz. 243. van Schevichaven, o.c., biz. 27.
Kunze, o.c., no 279. Meilink, o.c., biz. 310.
Meilink, o.c., biz. 206 en 207.
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spelen, wat geen wonder is, aangezien b.v. Stavoren zeer lang een uiterst
aktief lid dezer organisatie geweest is. Deze aktiviteit - ter behartiging van
de eigen handelsbelangen uiteraard - moge blijken uit het volgende lijstje
van Hanze-vergaderingen, waarbij Stavoren aanwezig was: 11 juli 1367 in
Elbing 1), 19 november 1367 in Keulen 2), 24 juni 1368 in Lubeck 3),
6 oktober 1368 in Stralsund 4), 11 maart 5) en 13 juli 1369 in Lubeck 6),
en op 21 oktober van hetzeIfde jaar in Stralsund 7), op 25 februari 8) en
1 mei 1370 eveneens te Stralsund 9), op 27 oktober 1371 weer in Stralsund 10),
28 oktober 1378 in Lubeck 11),24 juni 1381 in Lubeck 12) en op 15 september
1381 op Schonen 13), 4 oktober 1383 in Lubeck 14), op 24 april 1384 in
Stralsund 15) en op 9 oktober van hetzelfde jaar in Falsterbo 16), op 23 april
1394 te Amsterdam 17) en 2 dagen later te Harderwijk (samen met Hindelopen) 18), op 29 september 1395 te Lubeck 19), enz. Deze vergaderaktiviteit
en de deelname aan het gezamenlijke Hanze-optreden tegen de Scandinavische vorsten, legde Stavoren geen windeieren: in 1368 kreeg het bepaalde
vrijheden in Zuid-Zweden van koning Albrecht van Zweden, waaronder
dus de bevestiging van de vitte op Schonen (tezamen met Hindelopen) 20).
In 1369 sloot het mede de vrede met de Deense Rijksraad 21) en betaalde
het als Hanze-Iid mee aan de som, waarvoor vrijsteIIing van de Sonttol
werd verleend 22). In 1370 sloot Stavoren, zoals we zagen, een wapenstilstand
met koning Haakon van Noorwegen, waarbij het (weer tezamen met Hindelopen) bepaalde vrijheden verkreeg 23). In 1371 bevestigt ook Waldemar
III tegenover Stavoren bepaalde vrijheden in Scandinavie 24), op gelijke voet
Hanserecesse, I, no 403. Kiesselbach, o.c., biz. 264.
Hanserecesse, I, no 413.
Sartorius e.a., biz. 62l. Hanserecesse, I, no 469.
Sartorius e.a., biz. 630.
Hanserecesse, I, no 489.
Hanserecesse, I, no 492.
Hanserecesse, I, no 510 en 512.
Hanserecesse, I, no 522.
Schafer, Die Hansestadte und Konig Waldemar, biz. 51l.
10) Hanserecesse, II, no 18 en 24 § 8
11) Hanserecesse, VIII, no 897.
12) Hanserecesse, II, no 232.
13) Hanserecesse, II, no 240.
14) Hanserecesse, II, no 266.
16) Hanserecesse, II, no 276.
16) Hanserecesse, II, no 293.
17) Hanserecesse, VIII, no 961 .
18) Hanserecesse, VIII, no 962.
19) Hanserecesse, IV, no 308.
20) Hans. Ukb., IV, no 290. Hanserecesse, T, no 456 en 466. Schwartzenberg,
Charterboek, I, no 232. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 335. Sartorius e.a.,
o.c., biz. 652. Poelman, Handelsstad Hindelopen, biz. 330.
21) Hanserecesse, I, no 513.
22) Hanserecesse, I, no 484 en 490. Sartorius e.a., o.c., biz. 669.
23) Hanserecesse, I, no 503, 530 en 532. Sartorius e.a., o.c., bIz. 207. Poelman,
De buitenlandsche handel van Friesland, biz. 6. Meilink, o.c., bIz. 202, noot 2.
24) Sartorius e.a., o.c., biz. 183.
1)
2)
3)
4)
6)
6)
7)
8)
9)
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met de overige Hanzeleden. In 1372 profiteert Stavoren van een verlenging
van de wapenstilstand met koning Haakon van Noorwegen 1). In 1376
ratificeert het de vrede, die de Hanzesteden met deze Haakon gesloten
hebben 2) en bevestigt Olav van Denemarken de vrede, door de Deense
Rijksraad met de Hanzesteden (waaronder ook Stavoren genoemd wordt)
gesloten 3). In de jaren 1377-1378 weet Stavoren dank zij de hulp en steun
van het mede-Hanzelid Kampen van Dantzig de garantie te krijgen, dat
het in Pruisen veilig handel kan drijven 4). Op 11 mei 1385 bevestigen
Olav van Denemarken, Margaretha van Noorwegen en de Deense Rijksraad de Hanze-privileges ook tegenover Stavoren 6).
Vit dit alles blijkt weI, dat er een behoorlijk verkeer - zij het dan ook
waarschijnlijk vrachtvaart in loondienst van anderen - bestaan heeft
tussen Stavoren en het Oostzeegebied, het typische Hanze-terrein 6).
Intussen vormde Stavoren zelf ook een belangrijke stapelplaats, en weI
voor het Hamburgse bier. Behalve in AlUSterdam, richtte Hamburg namelijk
ook in Stavoren in 1365 een eigen kantoor in 7). Deze situatie is echter
niet pas in dat jaar ontstaan, maar dateert waarschijnlijk al uit de eerste
helft der 14e eeuw, evenals te Amsterdam, waarmee betrekking schijnt
te bestaan 8). Vooral de Fries-Hollandse oodog van na 1345 had namelijk het hele verkeer van de Elbe tot het Vlie in verwarring gebracht. Hamburg kwam daardoor zelfs met meer oostelijk gelegen delen van Friesland
in moeilijkheden. Dat de Friese kaperoorlog het Hamburgs-Amsterdamse
verkeer emstige schade berokkende, blijkt onder andere uit de opbrengst
van de biertol, die in deze jaren veellager was dan gewoonlijk 9). De toestand werd na de vrede met de Friezen en vooral na 1353, toen ook Stavoren
zich onderwierp, belangrijk beter. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat de
tolgeschillen tussen Hamburg en Stavoren, waarvan men na 1360 hoort,
reeds tot deze tijd terug gaan 10). De Hamburgers werden gedurende de
oorlog namelijk gedwongen de grafelijke tol te betalen, waartegen Hamburg
protesteerde, omdat naar haar mening Stavoren met aIle privileges, die haar
door de Hollandse graven geschonken waren, ook deze tol verloren had 11).
Het bier stond bij de handel tussen Hamburg en Stavoren zozeer op de
voorgrond, dat de naar Stavoren varende Hamburger kooplieden niet
Zie bIz. 161, noot 2.
2) Hanserecesse, II, no 124 en 128, III, no 89.
3) Hanserecesse, II, no 134.
') Hanserecesse, III, no 321 en 322. Hans. Ukb., IV, no. 594 en 635. Poelman,
Bronnen Oostzeehandel, no 440 en 445.
6) Hanserecesse, II, no 308.
8) Hanserecesse, IV, no 3. Kunze, o.c., no 279. Meilink, o.c., bIz. 310 en
313.
7) Bing, o.c., bIz. 14. Heeringa, o.c., bIz. 41. Kiesselbach, o.c., bIz. 238. Smit,
Opkomst handel Amsterdam, bIz. 107.
8) Sartorius e.a., o.c., bIz. 572.
9) Smit, Opkomst handel Amsterdam, bIz. 85.
1)

10)

Smit, Opkomst handel Amsterdam, bIz. 86.

11) Hans. Ukb., IV, no 481, III, no 182. Poelman, Bronnen Oostzeehandel,

no 410.
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"mercatores", maar "braxatores de Stauria" genoemd werden 1). De
zaak werd tenslotte in 1384 in der minne geschikt, doordat Stavoren de
Hamburgers in hun oude privileges bevestigde 2). Stavoren behield zich
daarbij echter uitdrukkelijk de stapel van het Hamburger bier voor (West-)
Friesland voor. De Hamburger Stavorenvaarders mochten niet direkt naar
een andere Friese of Hollandse haven varen. Van Stavoren uit echter mochten ze hun bier weI verder vervoeren, maar dan uitsluitend in kleinere
schepen, de zgn. quakelen 3). ZeJfs kochten Hollanders weI het bier in van
de liggers te Stavoren 4). De Hamburgers handelden veel met Friesland.
In oktober 1397 bijvoorbeeld beschuldigde hertog Albrecht van Holland
ze ervan, dat ze de Friezen, tegen hun bel often in, dagelijks bier en proviand
verschaften, waarom hij hun privileges introk 5). Lang duurde deze toestand evenwel niet, want van de Fries-Hollandse strijd wisten de Hamburgers al spoedig te profiteren met als resuItaat, dat ze in 1403 een privilege
van hertog Albrecht van Beieren kregen, waarbij ze voor 15 jaar van het
betalen van aIle tollen in zijn drie landen werden vrijgesteld 6). In Stavoren
(toen in Albrechts macht!) zou de accijns op een ton Hamburger bier niet
hoger dan 7 Hollandse groten mogen zijn, zolang de Hamburgers de stapel
van hun bier in de Hol1andse steden behielden. Een interessant dokument
in dit verband, waaruit duidelijk het grote belang van Stavoren voor de
Hamburger economie blijkt, is een - in 1842 verbrande - lijst uit het jaar
1376, waarin de handeldrijvende lieden in Hamburg met name genoemd
worden 7). Onder de 1075 Hamburgers, die een beroep uitoefenen, blijken
er 457 bierbrouwer te zijn. Daarvan werkten 55 uitsluitend voor Stavoren,
dus ruirn 12 % van alle Hamburger bierbrouwers!
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE HANDEL VAN FRIESLAND

1400-1450
I. PRIMAIRE HANDELSWAAR

1. Voeding

a. BlOOd, enz.
Koren
1434(2 x ) Spijk, Houwelzijl
1435
Spijk, Houwerzijl
1436
Spijk, Houwerzijl
1440
Eemsgebied

+-+-+--

-+

b. Vlees, vis, enz.
Haring
1421
Bremen
Vis
Bremen
1420
Paarden
1421 (2 x )
Holland

+--

-+
+--

1) Bing, O.C., biz. 14.
2) Hans. Ukb., IV, no 794. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 477.
Nirrnheim, o.c., bIz. XXXIX. Bing, O.C., bIz. 17.
3) Vogel, o.c., biz. 506. Hans. Ukb., IV, no 794 § 15; 795 § 13. Hans. Ukb., V,
no 1056 § 15.
4) Smit, Opkomst handel Amsterdam, biz. 108.
5) Hanserecesse, IV, no 459 en 460. K. Stahr, Die Hanse und Holland bis zum
Utrechter Frieden 1474, Marburg, 1907, bIz. 24. Smit, Opkomst handel Amster-

dam, bIz. 164.
6) Bing, O.c., biz. 17.
') Bing, o.C., biz. 35. Heeringa, O.C., bIz. 41. Smit, Opkomst handel Amsterdam,
bIz. 100.
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c. Zuivelprodukten
Boter
Bremen
1421
+..;Kampen
1439-1441
1444
Keulen
+Deventer
1444
+1421
1439-1441

Kaas
Bremen
Kampen

1432

1439-1441

Teer
Kampen

II.

1421
1434 (2 x )
1435
1436
1444

++-

2. Drank

Bier
Haarlem

3. Kleding

1402
1444

Huiden
Bremen
+Spijk, Houwerzijl +Spijk, Houwerzijl +Spijk, Houwerzijl +Pels
Iersekeroord
+Laken
Engeland
-+
Iersekeroord
-+

4. Verwarming, woning, enz.
-+

1419

Hout
Kampen

-+

SEKUNDAIRE HANDELSWAAR

+-

1440

Kalk
Eemsgebied

Een weI zeer droevig beeld geeft het schematische overzicht van 1400-1500
ons van de Friese handel in dat tijdvak.
Handel in sekundaire goederen komt vrijwel in het geheel niet v~~r. Wijst
dit aileen reeds op een handel van een buitengewoon simpele aard, uit het
navolgende zal overduidelijk blijken, dat dit inderdaad ook weI het geval
geweest moet zijn. De vrachtvaart tussen Hamburg en de Oostzee enerzijds
en Engeland anderzijds, waaraan men vooral in Frieslands zuidwesthoek
in het laatst der 14e eeuw nog krampachtig probeerde vast te houden, is thans
definitief voorbij 1).
Nu Engeland zijn betekenis voor de handel verloren had doordat er geen
zout meer te halen was en men het laken even goed in Vlaanderen als in
Engeland kon krijgen, werd dit land haast niet meer bezocht. Bovendien
speelt hierbij ook de politiek een rol. Tijdens de laatste fase van de 100jarige oorlog (van 1415-1450) sympathiseerde Bourgondie met Engeland,
wat Friesland, als Hollands erfvijand, nu niet bepaald geliefd maakte in
Engelse ogen. Voor het laatst wordt Engeland in het verband van de
Friese handel genoemd, wanneer Hindeloper schippers nog eenmaal (in
1402) vandaar laken uitvoeren om dit naar Brugge te brengen. Ook dit laatste behoort ons te verbazen: niet langer worden deze goederen dus blijkbaar
naar het Oostzeegebied gebracht! En inderdaad blijkt bij nadere beschouwing, dat niet aIleen aile Friezen als met een slag uit de Oostzee, maar zelfs
uit Hamburg verdwenen zijn.
Behalve, dat Friesland het bier (Hamburgs belangrijkste exportartikel)
thans voor het grootste deel uit Holland en weI speciaal uit Haarlem ging
betrekken, ging de zgn. kleine vaart op Hamburg, waartoe de meeste Friese
plaatsen zich in de laatste helft van de 14e eeuw hadden moeten beperken,
1) Ben soortgelijke zienswijze is te vinden bij J. A. Faber, Handel und Schiffahrt
Frieslands im Laufe der Jahrhunderte, in: It Beaken, Jiergong XXIV, 1962, bIz. 37.
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ook hierdoor achteruit, doordat de Hamburgers, zoals wij zagen, zelf hun
bier naar de stapelplaats Stavoren kwamen brengen om zodoende beter te
kunnen konkurreren tegen de Haarlemse bierbrouwerijen. Ook hierbij zal
de politiek trouwens weI weer een belangrijk woordje meegesproken hebben.
Immers, de telkens weer terugkerende oorlogen tegen Holland maakten het
noodzakelijk aIle beschikbare Friese schepen en manschappen te rekwireren. Bovendien mogen wij veilig aannemen, dat de meeste van deze
Friese schippers vrij zeker niet voor eigen rekening, maar in loondienst de
vaart naar Hamburg en Engeland onderhielden. Hun opdrachtgevers
(hetzij Hamburgers, Engelsen dan weI Hollanders) zullen weI meer rekening
gehouden hebben met de veel machtiger Hollandse potentaten en hun
schippers dan met hun eigen Friese personeel. Zij zullen dan ook niet geaarzeld hebben hen zonodig te ontslaan. En nodig was het om politieke en
econOInische redenen zeer zeker.
Deze aldus werkloos geworden Friese schippers wisten uit ergemis en
gebrek aan emplooi niets beters te doen dan zich voortaan bezig te houden
met het aanvallen van vloten, die van en naar Hamburg en Holland voeren
en van wier route, die door de hen zeer vertrouwde en vlakbij gelegen
Friese wadden voerde, zij juist bij uitstek op de hoogte waren. Hun gelederen werden nog versterkt door de overgebleven Vitaliebroeders, die - in
1398 uit de Oostzee verdreven - nu hun werkzaamheden in het Friese
waddengebied voort kwamen zetten. Dokkum en Emden werden hier beruchte zeeroversnesten. De Hanzeaten rustten hiertegen weI vredeskoggen
uit en vele brutale leiders, zoals Klaus Stortebeker, werden gedood, doch
pas toen de Hamburgers in 1431 Emden veroverden, hield de onrust op.
Deze Friese zeerovers, de zo gevreesde Likedelers, die veel afbreuk wisten
te doen aan het geregelde verkeer Hamburg-Holland, zullen waarschijnlijk
voor een groot deel de vroegere Friese schippers geweest zijn, die destijds
zelf deze route onderhielden.
Hun vaderland bewezen deze lieden ook in zoverre een slechte dienst, dat
hertog Albrecht wegens de schade, die de Hollandse steden ondervonden
van de Friese kaperijen, ook op de Zuiderzee, na een mislukte tocht in
1396 opnieuw de strijd tegen Friesland begon in 1398. Na een aanvankelijk
gelukkig gevoerde krijg wist hertog Albrecht bij de 6-jarige vrede, die in
1401 tot stand kwam, echter slechts Stavoren te behouden en niets meer.
Een rustig bezit bleek ook dit echter niet te zijn, want we1dra laaide nu in
volle hevigheid de strijd tussen de Friese vrijheidspartij der Schieringen en
de Hollandsgezinde Vetkopers op, die gedurende tientallen jaren met wisselend succes gevoerd zou worden.
Door het samenvallen van al deze economische en politieke oorzaken
raakt het voor geheel Friesland gedaan met welke buitenlandse handel dan
ook. Het broodnodige koren kan thans niet meer over zee aangevoerd
worden 1). Noodgedwongen gaat men dus thans op de reeds ingeslagen
1) Nodig is het te meer, waar ook in het begin der 15e eeuw (namelijk in 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1434, 1437 en 1446) weer talrijke overstromingen het
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weg van specialisatie in veeteeltprodukten verder, in de hoop in de daaraan
verbonden primitieve en sterk lokale ruilhandel, die zich - nu de zee onveilig wordt gernaakt - weI van landwegen moet bedienen, de nodige ruilobjekten te kunnen verkrijgen. In plaats echter van de afzet van de zuivelprodukten te vergemakkelijken door hun schepen en hun eigen kennis van
de vaarwateren hiervoor in dienst te steIlen, nu hun schepen en zijzelf daarbij
door de verlopen vrachtvaart toch geen emplooi meer vonden, maakten
de Friese schippers integendeel de zeeen onveilig en onderbraken op die
wijze gewelddadig de flauw ontluikende tendens om de produkten van
eigen specialisatie ook in eigen schepen te vervoeren. Zij deden dit niet
aIleen ten nadele van de Friese veeboeren, maar ook van zichzelf en dientengevolge ten nadele van geheel Friesland.
De vrijheid - of beter is het te zeggen: het gemis van een krachtig centraal
gezag, dat behalve de politiek ook de economie van Friesland wellicht in betere banen had kunnen leiden - is de Friezen dus weI duur te staan gekomen!
Het koren wordt nu uit het Eemsgebied gehaald, maar ook onderweg in
Groningen van de hand gedaan. Wat er in ruil tegenover stond, zullen
waarschijnlijk veeteeltprodukten - zoals in Spijk en Houwerzijl bijvoorbeeld huiden - geweest zijn en mogelijk wat kalk, al is dit misschien ook
slechts een gelegenheidshandel geweest en geenszins een kontinue handelsstroom. In ieder geval, mogen wij aannemen, ging dit verkeer over land!
Ook naar de Uselstreek gingen uitsluitend eigen veeteeltprodukten, zoals
boter en kaas 1), waarvoor hout, dat nu niet meer uit de Oostzeegebieden
betrokken kon worden, terug ontvangen werd. Het betekende een voortzetting en zelfs een zekere uitbreiding van reeds vroeger gelegde kontakten.
Slechts gegevens uit 1420 en 1421 wijzen op enkele spaarzame handelstransakties met Bremen. Friesland brengt hier zelf gevangen haring, en voorts
boter, kaas en huiden heen - dus typisch aIlemaal eigen produkten - om
daarvoor in ruil wat vis te ontvangen. Een geluk voor de Friezen was, dat,
nu bier niet meer uit Hamburg te importeren viel, juist Haarlem als bierexporteur opkwam. Vandaar konden de Friezen dus de benodigde drank
halen in ruil voor paarden en zuivelprodukten, tenminste ... voorzover de
bijna voortdurende oorlogstoestand dit toeliet!
Bij aIle eIlende, waar deze droeve stand van zaken op wijst en die bij een
nadere bestudering van Frieslands interne en externe politieke toestand
aIleszins verklaarbaar is 2), bestaat er tenminste nog dit voordeel, dat Friesland nu weI gedwongen wordt zich te specialiseren, wat het dan ook doet
in de reeds in de vorige eeuw ingeslagen weg van veeteelt.
landbouwareaal deden inkrimpen. Popping, o.C., bIz. 42. Vergelijk voor de duurte
van de rogge, die hier het gevolg van is: Popping, o.C., biz. 48.
1) Op 3 oktober 1440 kochten Venlonaren en Roermonders in Nijrnegen artikelen, die uit Noord-Holland en Friesland of uit het buitenland starnden en die
via de IJsel werden aangevoerd, narnelijk boter, kaas, huiden, haring en stokvis.
G. A. Venlo, Inventarisno. 896. Th. L. M. Thurlings, De Maashandel van Venlo
en Roermond in de 16e eeuw (1472-1572),1946, biz. 90.
2) Men denke voorts aan de vele overstrorningen, waarvan sprake is op biz.
169, noot 1.
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Aktiviteit der verschillende Friese plaatsen.
In de allereerste beginjaren van de nieuwe eeuw lijkt alles strijd tegen Albrecht van Beieren - vrij normaal te gaan:

ondanks de

Ameland
In 1400 krijgt Ameland een handelsvrijgeleide van Groningen 1).
Harlingen, Harich en Holwerd
In 1401 staan Harlingen, Harich en Holwerd vrij handelsverkeer aan
Holland toe 2), zij het dan ook natuurlijk onder druk en noodgedwongen.
Zelfs aan geheel Friesland wordt omgekeerd in datzelfde jaar een vrij
handelsverkeer naar Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen verleend door de
betrokken plaatsen 3).
Franeker
In 1402 organiseert Franeker opr ieuw zijn markt 4), wat toch, al is deze
waarschijnlijk alleen van lokaal bela ng, wijst op een zeker handelsoptimisme.
In datzelfde jaar 1402 echter zal (e zware strijd tegen Holland de Friezen
er toe gebracht hebben definitief af te zien van de eerbare vrachtvaart en
zich toe te leggen op de eerloze, maar veellukratievere zeeroof. In dat jaar
namelijk, zo lezen wij 5), beroveJi. schippers uit Oostergo en Westergo
burgers uit de Oostzeesteden. Op 1 februari 1403 klagen deze zeIfde(?)
Oostzeesteden aiweer over berovin! : van hun schippers in de Friese wadden
door lieden uit Dokkum en Leeuw uden 6).
Dokkum
Dokkum is van dat ogenblik af e en berucht zeeroversnest: in 1420 wordt
daar b.v. aan Bremer schippers hun lading Rijnvis ontroofd 7). Het plaatsje
is dan ook weI ideaal gelegen VOOI' dit soort "handwerk". Roven over en
weer is dan trouwens toch aan de orde van de dag : in 1419 roven Groningers
een lading hout, die Franeker scm ppers van Kampen af naar huis willen
vervoeren met het vrome doel er em kerk mee te bouwen 8). Het vermag
de Groningers niet te vermurwen ... Door de onheuse bejegening, die de
Bremenaren van de Dokummer zee rovers ondervonden, lieten zij zich toch
1) P. Sipma, Oudfriesche oorkonden, II, no 4 (16 febru?ri 14(0).
2) E. Verwijs, De ooriogen van herte g Albrecht van Beieren met de Friezen in de

Iaatste jaren der 14e eeuw, in: Werke n van het Historisch Genootschap, nieuwe
reeks, no 8, 1869, biz. 144. Heeringa, o.c., biz. 82.
3) Heeringa, o.c., biz. 82.
4) Schwartzenberg, Charterboek, I, JIz. 334.
5) Hans. Ukb., V, no 544. Hanserecesse, V. no 85. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 745.
6) Hans. Ukb., V, no 565. Hansereo :sse, V, no 121. Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 752.
7) Hanserecesse, VIII, no 1137 (2).
8) D. P. Zijlstra, Korte historie er beschrijving van Franeker 1192 - 1785,
Franeker, 1785, biz. 5.

172

FRIESLANDS HANDEL IN DE LATE MIDDELEEUWEN

niet afschrikken om met het toch ook Friese Workum in 1421 een gelegenheidshandeltje in boter, kaas en huiden op te zetten 1).
Lidlum
Ook Lidlum laat zien, dat een op zichzelf staande transaktie in de veeteeltbranche voor Friesland zelfs met zijn ergste vijand Holland, nog weI mogelijk
is: in 1421 levert de abt een hengst aan de graaf zelf 2)!
Workum
Dat dergelijke transakties echter toch nooit geheel van gevaar zijn ontbloot, leert ons de jarnrnerklacht van Workum uit 1440. Het blijkt, dat
Hamburg als represaille voor ondervonden berovingen een Workurnrner
burger gevangen heeft genomen 3). Inwoners van Workurn en Hindelopen,
wier handel wellicht verlopen was, hadden zich dan ook ± 1440 op de
zeeroof geworpen, ten nadele van de Hamburgers en Groningers 4).
Ongeveer tien jaar later werd het zelfs zo, dat de Hanzedag te Lubeck in
september 1450 Hamburg, Bremen en Groningen wegens de weer uitbrekende zeeroof met de waarneming van de Hanze-belangen tegenover de
Friezen belastte 5).
Hindelopen
Voorzover nog van enige werkelijke handelsaktiviteit sprake is, moet deze
gezocht worden in de zuidwesthoek van Friesland. Niet aIleen brengen
inwoners van Hindelopen tezamen met Workurnrners op 14 mei 1402 nog
laken van Engeland naar Brugge 6), maar ook treden inwoners van deze
beide plaatsen in 14357) en - al wordt dit niet uitdrukkelijk gezegd hoogstwaarschijnlijkeveneens in 1434 8) en in 1436 9) in vereniging met lieden
uit Stavoren als handelaren op. Van enige - zij het nog altijd zeer povere
- opleving omstreeks 1440 getuigt ook het bericht, dat 3 Hindeloper
schippers op 8 augustus 1439 dienst doen in het vrachtvervoer NaardenHarderwijk-Hamburg 10). Van de vroegere glorierijke scheepvaart op de
Oostzee is dan echter niets meer overgebleven : als landkooplui moeten de
1) Het bekwam hen echter weer slecht: Hanserecesse, VIII, no 1137 (1).
2) A.R.A. Grafelijkheidsrekenkamer van Holland, no 118 (26 april 1421). 11.

Item uptie selve tijt enen paep toebehorende den abt van Lidlom, die gecomen was
mitten henxt die die abt minen genadigen here gesent hadde, bij sinen bevelen
gegeven Y Holl. scilden, fac. XXVI s. VIII d. gr. (uit de Tresoriersrekening van
Jacob heere tot Gaesbeeck voor Jan van Beieren).
3) Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 1449 (29 juni 1440). Yoor een dergelijk
geval, waarbij een burger van Stavoren gevangen werd gehouden: Poelman,
Bronnen Oostzeehandel, no 1454 (18 aug. 1440).
4) Heeringa, o.c., biz. 96.
5) E. Daenell, Die Bliitezeit der deutschen Hanse, 2 din., Berlin, 1905, bIz. 412.
6) Hanserecesse, Y, no 83.
7) P. G. Bos, Het Groninger gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594, Groningen, 1904, biz. 120.
8) Idem.
9) Idem.
10) Poelman, Handelsstad Hindelopen, biz. 331.
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inwoners van de:genoemde)laatsen zien in het geheim wat koren en huiden
op het Groninger platteland te siijten, bedueht ais ze zijn voor het Groninger
stapelreeht 1). Soms eehter worden ze door de stadsdienders gesnapt, wat
prompt konfiskatie van hun goed ten gevoige heeft. Jacob TidemansZll.
van Stavoren en een paar kooplieden uit Workum, waaronder een zekere
Peter Hendriks, moesten bij zo'n gelegenheid beioven de stad nooit om
sehadevergoeding te zuBen vragen, noeh ook ooit weer koren tussen Eems en
Lauwers te zullen kopen. Voorts verklaarden ze "dankbaar" te zijn, dat ze,
evenais de andere kooplieden, de stapel in Groningen moehten gebruiken 2).
Het volgende jaar deed zieh alweer zo'n geval voor, nu met een paar kooplui
uit Hindelopen en Workum, te Houwerzijl aangehouden 3).
Bo/sward en Slaten
Ook Bolsward zoekt het nu in deze riehting: het brengt in 1440 kalk
naar het Eemsgebied en haalt er koren vandaan, niet eehter voor ziehzelf,
maar voor doorvoer naar Holland 4). Naar zuidelijker streken traeht het
eveneens zijn boter af te zetten. Via Deventer brengen lieden uit Oostergo
en Westergo in 1444 boter naar Keulen 5) en ook Sloten komen wij met
boter en kaas tegen in deze kontreien: in het Kamper tolregister van 14391441 worden kooplieden uit deze stad vermeld 6).
Stavoren
Stavoren tenslotte blijkt in het begin der 15e eeuw uit de Hanze gestoten
te zijn 7). Omtrent de redenen en het tijdstip hiervan zijn we eehter zeer
sleeht ingelieht, omdat de daarop betrekking hebbende stukken verlOlen
zijn gegaan. Erg veel hinder sehijnt de stad er ondertussen niet van ondervonden te hebben.,\Waarsehijnlijk bezat het privileges, die even ver reikten als
die der Hanze. Toen er zieh eehter in de Hanze een streven ontwikkelde
om de niet-Hanze koopman meer en meer uit de handel te verdringen en
er aan de niet-Hanzeaten aBerlei moeilijkheden in de weg gelegd werden
wanneer ze handelen wilden met weI Hanzeaten, en Stavoren bovendien in
1) H. O. Feith, Het Oldermansboek (1434-1770), Groningen, 1850, II, § 20 en
§ 50. J. B. Schepers, Groningen als Hanzestad, Groningen, 1891, bIz. 54.
2) R. A. Groningen, 1430, no 4 en 1434, no 21. Schepers, o.c., bIz. 58.
3) Bos, o.c., biz. 120. Schepers, o.c., biz. 58.
4) Hof van Holland,3 : 5e Mem. Rosa, f 58v (28 febr. 1440). Poelman, Bronnen
Oostzeehandel, no 1411. Op mogelijke handelsrelaties in deze jaren tussen Friesland en Gouda zou de klacht van de Goudse tollenaar kunnen wijzen, dat "die
coipluyden als Gelreschen, Vriesen, Stichsen ende andere niet en hebben dorven
lijden noch gebruycken die vorss. thollen". Rekeningen van de rentmeestergeneraal
1444, Uutgeven bij mandementen. F. Ketner, Amsterdam en de binnenvaart door
Holland in de 15e eeuw, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 8e reeks, dl. 4 (1943), biz. 176.
5) Aangezien Keulen in dat jaar klaagt, dat de exporterende lieden "holt voer
botter" verkopen. Deventer verzoekt Oostergo en Westergo daarom een boterkontrole in te stellen: Sneller, o.c., biz. 75.
6) H. J. SInit, Het Kamper pondtolregister van 1439-1441, in: EconoInisch
Historisch Jaarboek, V, 1919, biz. 221.
7) Meilink, o.c., biz. 110.
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bijzonder slechte economische omstandigheden kwam te verkeren, werd de
begeerte sterker en deed het herhaaldelijk verzooken weer in de Hanze
opgenomen te worden. Tussen 1412 en 14181ukte Stavoren dit eindelijk 1).
Het betoont zich overigens in het bezoeken van Hanze-vergaderingen bij
lange na zo aktief niet meer als in de vorige eeuw. Alleen in 14342) en in
1456 3), beide keren in Lubeck, horen wij hiervan. Sorns, zoals in 1430 '),
1441 5), 1450 6), 1451 7) en 1470 8), wordt de stad nog weI eens verzocht
aan de vergaderingen deel te nemen, soms onder bedreiging van uitsluiting
van de Hanze, doch tevergeefs. Men moot daarbij echter weI rekening
houden met het feit, dat de Zuiderzeesteden onderling nog v66r het midden
der 15e eeuW Apeldoom, "ene gewoentlike maelstad", tot hun geliefde
verzamelplaats maakten voor hun gemeenschappelijke dagvaarten, waaraan
naast de eigenlijke Hanzesteden ook andere plaatsen deelnamen, die door
hen als "vrunde van der henze" werden aangeduid 9). Hiertoe behoorden
o.a. ook Hindelopen, Workum en Bolsward 10). In 1447 werd het besluit
genomen in de toekornst voor de oplossing van de vele Hanze-vragen en
ter bevordering van handelsaangelegenheden jaarlijks eenmaal tussen Pasen
en Pinksteren bijeen te komen. Bij de strijd van Holland tegen de Hanze van
1438-1441 hadden de Zuiderzeesteden reeds van zich doen blijken door iedere
overeenkomst en gemeenschap met de Hollanders uit te sluiten, gesteund
als ze zich wisten door de Hanze. Leeuwarden b.v. verbood de Hollanders,
samen met verschillende andere Zuiderzeesteden, in 1443 de verwerving van
het burgerrecht 11).
Overigens vinden we slechts zeer weinig gegevens over de handel van
Stavoren. Behalve Jacob Tidemanszn., die, zoals we zagen 12), in 1434 in
Spijk "handelde" in koren, wordt alleen in oktober 1444 een handelaar in
laken en pels in de tolregisters van Iersekeroord vermeld 13).
Nu moet men hierbij overigens weI bedenken, dat Stavoren een bijzonder
onrustige tijd doormaakte: in 1414 gelukte het de Schieringen Stavoren op
de door Holland gesteunde Vetkopers te veroveren. In 1420 werd de stad
echter alweer belegerd, thans door Focko Ukena, die daarbij geholpen
werd door de Vetkopers. De Schieringen zwaaiden nu om, zochten kontakt
met Jan van Beieren, die officieel inderdaad geen graaf van Holland was,
1) Heeringa, o.c., biz. 86. Hanserecesse, VI, no 68 A 53 en 569. Poelman,
Buitenlandsche handel van Friesland, bIz. 6. Meilink, o.c., biz. 110. O. Hollweg,
De Nederlandsche Hanzesteden, 1942, bIz. 18.
2) Hanserecesse, II, no 321.
S) Hanserecesse, 2e serie, IV, no 458.
') Hanserecesse, VIII, no 712.
6) Heeringa, o.c., biz. 95.
6) Idem.
7) Idem.
8) Idem.
9) Hanserecesse, 2e serie, VI, no 158. Daenell, Bliitezeit, II, biz. 307.
10) Hanserecesse, Ie serie, IV, bIz. 327. Daenell, Bliitezeit, II, biz. 307.
11) Daenell, Bliitezeit, I, biz. 425.
12) Zie biz. '173, noot 2.
13) W. S. Unger, De toi van Iersekeroord (1321-1572), R.G.P. no 29, biz. 9.
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en wisten deze werkelijk te bewegen hen te hulp te komen, wat wonderwel
gelukte. Na zijn dood in 1425 begon de partijstrijd in Friesland echter
opnieuw. Het valt bij dergelijke toestanden Diet te verbazen, dat de handel
kwijnde.
Bovendien waren de geografische omstandigheden, die Stavoren als
handels- en vissersplaats hadden doen bloeien, niet meer aanwezig: het
verkeer der Friezen met Holland werd niet meer uitsluitend via Stavoren
geleid, terwijl daarenboven de haven door verzanding in een zeer slechte
toestand geraakte 1).
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE HANDEL VAN FRIESLAND

1450-1500
I.

PRIMAIRE HANDELSW AAR

1491
1493

l. Voeding

a. Brood, enz.
Koren
Amsterdam
15e eeuw
Groningen 2)
1470
Dantzig
1475
Dantzig
1478
Haarlem
1494
Graan
15e eeuw (2 x) Dan tzig
Rogge
Zwolle
1482
Deventer
1482
Kampen
1482
1485-1490 (2 x ) Amsterdam
1)

Kampen
Kampen
Meel
Dantzig

--+

1491

-<f--

Gerst
1486
Emden
b. Vlees, vis, enz.
Vee
Vlaanderen 3)
15e eeuw
Keulen 4)
15e eeuw
VenIo 6)
1450 (?)
1465
Keulen
Groningen 2)
1470
1482
Zwolle
Kampen
1482

--+
--+
--+
--+
--+
--+
--+
--+

--+
--+
--+
-<f--

-<f--<f--<f--<f--<f--<f--<f--

Blok, O.c., bIz. 614. Bing, O.c., bIz. 26. Heeringa, o.c., bIz. 95.

2) Bos, o.c., bIz. 136.
3) Fr. Baron de Reiffenberg, Memoire couronne et reponse it cette question pro-

posee par l'Academie royale de Bruxelles: "Quel a ete l'etat de la population, des
fabriques et manufactures et du commerce dans les provinces des Pays-Bas pendant
les XVme et XVIme siecles?", Brussel, 1822, bIz. 26.
4) B. Kuske, Die KaIner Handelsbeziehungen im 15. Jahrhundert, in: Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, VII. Band, 1909, bIz. 302. Volgens
Feith was de veehandel, vooral de handel in slachtvee, dat voor het grootste gedeelte uit Friesland, Groningen en ook uit Oost-Friesland stamde, zeer omvangrijk. Volgens Jappe Alberts werden de ossen in de herfst in grote kudden langs de
waterwegen naar de veemarkten van Gelre (Amhem), van Brabant ('s-Hertogenbosch, Diest en Antwerpen), van Westfalen (Munster en Bocholt) of van Keulen
gedreven. H. O. Feith, De veehandel en de ossen van Groningen, in: Bijdragen tot
de Geschiedenis en Oudheidkunde, inzonderheid van de Provincie Groningen, deel
III, bIz. 270. W. Jappe Alberts, Overijssel und die benachbarten Territorien in ihren
wirtschaftlichen Verfiechtungen im 14. und 15. Jahrhundert, in: Rheinische Viet teljahrsblatter, Jahrgang 24, 1959, biz. 56. Th. L. M. Thurlings, o.c., bIz. 83.
6) In een bepaling omtrent het accijns van omstreeks 1450: "Item van Freesschen
ende Nederlanschen ossen, so dueck die doit off levendich verkocht werden,
tstuck 2 albus". G. A. VenIo, Inventarisno. 1059. Th. L. M. Thmlings, o.c., bIz. 19.
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1482
1493
1493 (3 x )
1496

Deventer
Heidelberg
Iersekeroord
Keulen 1)

c. Zuivelprodukten
Boter
15e eeuw Vlaanderen 2)
15e eeuw Kampen
15e eeuw Deventer
1457-1463 Hoom
Harderwijk 3)
1463
Zwolle
1463
Kampen
1463
Medemblik ')
1467
Groningen 6)
1470
1482
Kampen
Deventer
1482
1492
Deventer
1493
Iersekeroord
Hamburg
1499
Kaas
15e eeuw Kampen
15e eeuw Deventer
1463
Zwolle
Kampen
1463
Groningen 6)
1470
1482
Kampen
1482
Zwolle
1482
Deventer
2. Drank
Bier
1451
Haarlem
1459
Haarlem
Groningen 6)
1470
1471 (2 x ) Haarlem
1472
Haarlem
1474
Haarlem
1486
Haarlem
1486
Merseburg
1494
Haarlem
Haarlem 8)
1495
Hamburg
1495
15e eeuw

Wijn
Rijngebied

15e eeUW
15e eeuw
1493

Kampen
Deventer
Iersekeroord

-+
-+
-+

3. Kleding
Laken
Hoom
1457-1463
Dantzig
1474
Dantzig
1475
1476 (2 x )
Dantzig
Leiden
1486
1494
Iersekeroord
Iersekeroord
1497
1487

Wol
Brugge

1457-1463

VIas
Hoom

15e eeuw
15e eeuw
15e eeuw

Lijnwaad
Kampen
Deventer
Westfalen

1476
1494
1493
1493
1497

Basterd
Dantzig
Iersekeroord
Leer
Iersekeroord
Strohoeden
Iersekeroord-+
Iersekeroord ~

4. Verwarming, woning, enz.
Turf
15e eeuw
Amsterdam
+1490
Drente
-+
1490
Overijsel
-+
15e eeuw
15e eeuw
1465
1485-1490
1491

Hout
Kampen
Deventer
Noorwegen
Amsterdam
Dantzig

-+
-+
-+
-+
-+

1) B. Kuske, Quellen zur Geschichte des Kolner Handels und Verkehrs im Mittelalter, 4 dln., Bonn, 1918, II, biz. 715.
2) Zie biz. 175, noot 3.
3) Kuske, Quellen, II, biz. 142.
4) G. A. Haarlem, I, 216 (Tresoriersrekeningen) f 164: " ... roerende die butter
di~ her PllilHps van Wassenaer tot Medemblic angehaelt hadde, toebehoirende den
Vnesen ...
6) Zie biz. 175, noot 2.
8) J. C. Singels, Inventaris van het oud-archief van Leeuwarden, 1893, no 88.
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Pekstokken
1493 (4 x ) Iersekeroord

~

1494 (2 x )
1496

Iersekeroord
Iersekeroord

~
~

II. SEKUNDAIRE HANDELSwAAR
1470
1473
1474
1485-1490
1493

Zout
Dantzigl)
Brouage 2)
Dantzig
Amsterdam
Heidelberg

Azijn
1493 (2 x ) Iersekeroord
1494 (2 x ) Iersekeroord
1496 (2x) Iersekeroord
1497
Iersekeroord
Salpeter
1499
Hamburg
1497

Koperrood
Iersekeroord

Kroezen
Iersekeroord
Schotels
1493 (3 x ) Iersekeroord
1494
Iersekeroord
1493

Kruiken
1493 (3 x ) Iersekeroord
1494 (3 x ) Iersekeroord
1496
Iersekeroord
1497
Iersekeroord
Tonnen
1493 (3 x ) Iersekeroord
1497
Iersekeroord
1493
1494
1496
1497
1496

Manden
(4 x ) Iersekeroord
(2 x ) Iersekeroord
(2 x ) Iersekeroord
Iersekeroord
Melkzeven
(2 x ) Iersekeroord

Wannen
1493 (6 x ) Iersekeroord
1494 (2 x ) Iersekeroord

+~

++~

~
~

~
~

~

~

~

~

1496 (2 x )
1497

Iersekeroord
Iersekeroord
Kramerijen
1496
Iersekeroord
Scorsen
1493
Iersekeroord
1497
Iersekeroord
IJzer
1493 (2 x ) Iersekeroord
Pek
1491
Dantzig
Zaden
1482
Kampen
1482
Zwolle
1482
Deventer
Touw
1493 (4 x ) Iersekeroord
1494
Iersekeroord
1496
Iersekeroord

~
~

~

~

~

~

~

+++~
~
~

~

~
~

1493 (2 x )
1496
1497

~
~

1485-1490

Hop
Dantzig

~

~

~
~

~
~

~

~
~

Hennep
Iersekeroord
Iersekeroord
Iersekeroord
Mede
Amsterdam

1474
1493 (2 x )

Rozijnen
Iersekeroord

Spijkers
1493 (2 x)
Iersekeroord
1496
Iersekeroord
1497
Iersekeroord
1493
1494

~
~
~

~

+~

~

-~
~

Graf/Schoorstenen
Iersekeroord ~
Iersekeroord ~

1) Z. W. Sneller en W. S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van de handel op
Frankrijk (753-1585), R. G. P. no 70, 1930, bIz. 137, noot 2. Hans. Ukb., IX, bIz.
663, noot 4.
2) Sneller en Unger, Bronnen handel Frankrijk, no 269.
ECON.·HIST. JAARBOEK XXIX
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Onmiddellijk springt - ook reeds bij een oppervlakkige besehouwing van
het sehematisehe overzieht van Frieslands handel van 1450 tot 1500 - in het
oog, hoozeer het aantal transakties (182) in dit tijdvak toegenomen is ten
opziehte van dat in het vorige tijdvak (27).
Hoewel het aantal gegevens in de voorafgaande periode zeer gering te
noomen is, wagen wij het desalniettemin de laatste helft der 15e eeuw als
een aanzienlijke opleving te karakteriseren. Vooral ook de handel met het
buitenland immers, die zo volkomen stil gelegen had, bloeit nu weer op.
Ben meer stabiele politieke toestand in Friesland zelf zal hieraan weI
niet vreemd geweest zijn. Veel duidelijker dan in de voorafgaande tijd zien
we nu - ook al door een rijker bronnenmateriaal!! - het gehele beeld van
de Friese handel. Dit is nu niet meer uitsluitend vraehtvaart of enkel een
doorvoerhandel - althans, dit is sleehts in zeer geringe mate het geval maar er ontstaat een zeer sprekende ruilhandel, die hier en daar zelfs al de
allure van een meer "werkelijke" handel krijgt door een begin van driehooksruil.
Enorm veel gaat er nu in de sektor van de primaire en semi-primaire
handelswaar om, vergeleken met het aantal transakties in de sektor van de
meer uitgesproken sekundaire handelswaar. Opmerkelijk is b.v. het grote
aantal transakties in koren, graan, rogge, meel, weit en gerst 1). Tegenover
de Friese behoeften aan granen, bier, wijn, kleding en huishoudelijke artikelen zien we dan ook een voortdurende uitvoer van vee, boter en kaas. In
vergelijking met een eeuw tevoren, toen Friesland praktiseh leefde van het
vervoer voor anderen, is er nu VI1ijwel geen vraehtvaart meer 2). Men begint
zijn levensstandaard door een eigen handel langzaam te verhogen door
naast de meest elementaire behooften ook de meer luxueuze eisen ruimer te
gaan stellen en .. . te bevredigen!
De geografisehe riehting, waarin Frieslands handel zieh nu gaat bewegen,
is al evenzeer duidelijk uit het sehematisehe overzieht af te lezen: de dominerende handelsroutes zijn Dantzig-Holland/Vlaanderen aan de ene
kant, met daarnaast de handelsstroom Friesland-IJselgebied. Men haalt
graan, hout en pek uit Dantzig en brengt er laken en zout heen. Terwijl de
Friezen het laken zeer duidelijk uit Holland (Hoom en Leiden) en ook uit
Vlaanderen (Antwerpen, via Bergen op Zoom en Iersekeroord) halen,
1) Niet z6 opmerkelijk wellicht, wanneer men rekening houdt met de overstromingen in Friesland in dejaren 1470,1474,1477 en 1497. Men vergelijke voor deze
jaren het schema tisch overzicht. Popping, o.c., biz. 42 en 48.
2) Wat misschien nog op vrachtvaart in dienst van anderen zou kunnen wijzen, is
het verzoek van de steden van "Noort-Holland en Vrieslant" aan hertog Karel in
1467 om te gelasten, dat de ingezetenen van "Geirelant, Vrieslant, 't Sticht Monster en Osenbrugge" voortaan geen goederen meer voor Deventer naar de Bourgondische landen mogen vervoeren en omgekeerd ook geen goederen uit 's hertogs landen naar Kampen, Zwolle of Harderwijk zullen mogen vervoeren zonder
de waarborg, dat die goederen niet naar Deventer gaan. Aangezien het hier echter
een zeer algemeen tegen aile omliggende gebieden en dus niet speciaal tegen
Friesland gericht verzoek betreft, moet hieraan m.i. niet te veel waarde worden
gehecht. G. A. Hoom, Inventarisregest no 743, 744en 745. P. Koster, Hoom in de
middeleeuwen, 1929, bIz. 59.
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wordt toch het graan, dat daarvoor terug ontvangen wordt, waarschijnlijk
niet naar deze streken als direkte roil terug gebracht. Veeleer zal dit graan
naar Friesland zelf gegaan zijn, gezien zowel de grote behoefte, die Friesland
daaraan altijd heeft, als ook wegens het feit, dat meerrnalen juist van Holland uit graan naar Friesland uitgevoerd wordt, waar tegenover de Friezen
dan weer hun veeteeltprodukten stellen. Zodoende ontstaat dus een bescheiden driehoeksrull in plaats van de simpele ruilhandel zoals tot dusverre of de nog prirnitievere vrachtvaart. Een klein gedeelte van het graan
wordt vanuit Friesland naar Groningen door verhandeld, juist dus, zoals
men al sedert ± 1435 gewoon was. Het zout, dat naar Dantzig gebracht
wordt, zal weI uit Holland afkomstig geweest zijn, want hoewel we eenmaal een Fries in het land van oorsprong van het zout, Frankrijk, vermeld vinden 1), en de Friezen daarvoor ook Duitsland bezoeken 2), lijkt
het er toch het meeste op, dat Friesland in deze afneemster is van de Hollandse "moeder-commercie" en dit zout dan voor eigen rekening verder
transporteert. De in Brouage vermelde Fries zal weI deel hebben uitgemaakt
van een Hollandse vloot.
De handel in zuidwaartse richting naar het IJsel-, Rijn- en Maasgebied
betekent een rustige voortzetting van hetgeen in deze al in het voorafgaande tijdvak tot stand was gekomen. Het aanvoeren van vee, boter, kaas
en zaden - allemaal typisch Friese produkten - geschiedt thans echter op
ruimere schaal, waar tegenover de invoer vandaar van rogge, wijn, lijnwaad en hout - naar Friesland zelf weer ongetwijfeld - ook groter
wordt 3). Het bier, dat Friesland behoeft, komt nu vrijwel nog alleen uit
Haarlem 4). Ook hier zien we dus een kontinuatie van een tendens, die we
reeds eerder meenden te mogen konstateren: Hamburg heeft het moeten
afieggen in zijn konkurrentiestrijd met deze Hollandse stad. In rull worden
zuivelprodukten naar Holland gebracht. De handel in enkele artikelen
verdient nog onze aandacht. Voor steenkool, dat nu niet meer uit Engeland
gehaald wordt, komt thans turf als brandstof in de plaats. Vanuit het nabij
Friesland gelegen Drente en Overijsel 5) en ongetwijfeld ook vanuit de
Friese veengebieden zelf, gaat deze veel goedkopere brandstof naar Amsterdam 6).
Na een onderbreking van ruim anderhalve eeuw hebben de Friezen in het
1) Op meer kontakt met Frankrijk zou de opmerking van Mollet kunnen wijzen,
dat naast enkele Utrechtse kooplieden, die in 1498 debiteur van kooplieden in
Rouen waren, ook kooplieden uit Stavoren en in het algemeen alle 0) havens van
Friesland hiervan bijzondere voorbeelden zijn. Helaas geeft Mollet dit niet nader
aan. M. Mollet, Le commerce maritime normand a la fin du moyen age, Paris,
1952, bIz. 195.
2) Kuske, Quellen, II, bIz. 669 (14 okt. 1493). Ook vee wordt tegelijkertijd uit
Friesland betrokken te Heidelberg.
3) Sneller, o.c., biz. 21.
4) J. van Loenen, De Haarlemse brouwindustrie v66r 1600, Amsterdam, 1950,
biz. 62.
6) Molhuyzen, o.c., I, no 946 (juli en aug. 1490).
6) H. Blink, Het veen en de veenindustrie in Nederland, in: Tijdschrift voor
economische geographie, 8e jaargang, 1917, biz. 17.
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laatste kwart van de 15e eeuw de handel in zout hervat. De redenen daarvoor
zijn hierboven reeds uiteengezet. De aanvoer van hout naar Friesland geschiedt thans niet meer aIleen vanuit de Oostzee, maar ook vanuit Duitsland
via de Rijn. Ben gedeelte ervan wordt door verhandeld naar Holland.
Gunstige perspektieven openen zich voor de Friese schippers in de allerlaatste jaren van de 15e eeuw. De Magnus Intercursus herstelde in 1496
de ook voor Engeland zo belangrijke handelsverbinding met de Nederlanden, nadat deze om diverse redenen lange tijd verbroken was geweest.
De Nederlanden vormden de voornaamste markt voor het Engelse laken,
zodat het voor Engeland van grote betekenis was de betrekkingen tussen
de beide landen weer een bevredigende basis te geven. De Magnus Intercursus nu en een verdrag, dat Hendrik VII in 1505 met George van Saksen,
gouverneur van Friesland, sloot 1), verzekerden een vrije markt voor de
verkoop van Engels laken. Niet langer werd dit dus uit de Nederlanden
geweerd. Ben uitzondering werd slechts gernaakt voor Vlaanderen. In
1499 werden bij een ander verdrag aIle bestaande belastingen op laken
afgeschaft 2). Men stond toen ook toe, dat het overal in de Bourgondische
landen (behalve in Vlaanderen) verkocht werd. De bepaling, dat dit aIleen
in Brugge en Antwerpen mocht geschieden, zoals tot dusverre, werd hierbij
dus opgeheven. In de jaren vlak v66r deze beslissing - in de negentiger
jaren van de 15e eeuw - zien we de Friese schippers, die hun oude yak weer
opgevat hebben, juist herhaaldelijk naar Vlaanderen varen. Ben druk bevaren route loopt dan van Friesland via de tol bij Iersekeroord naar Bergen
op Zoom en Antwerpen.
Vooral benodigdheden voor het dagelijkse leven, die tach echter ook weer
niet tot de primaire levensvoorwaarden gerekend kunnen worden, zoals
nuttige, typisch-huishoudelijke artikelen, vinden we als lading van de naar
Friesland terugvarende schippers vermeld: kroezen, schotels, kannen,
kruiken, tonnen, manden, me1kzeven, wannen, koperrood, spijkers, touw,
hennep en azijn. Duidelijk is ook hieruit op te maken, dat door de vergrote
uitvoer van veeteeltprodukten - ook naar Iersekeroord gaan ossen, paarden
en tonnen boter - een grotere invoer mogelijk is geworden. Tevens vormt
dit een bewijs te meer, dat deze vergrote invoer gezocht moet worden in de
sektor, die onmiddellijk op die der prirnaire levensbehoeften voigt. De
levensstandaard in Friesland kan iets hoger gesteld worden, zonder dat
echter thans reeds sprake kan zijn van enige luxe, hoe bescheiden ook, of
men zou hier al de ingevoerde rozijnen onder moeten verstaan ...
Overigens zou men met evenveel recht kunnen betwijfelen, of deze semiprirnaire goederen wei werkelijk naar Friesland gebracht zijn. Aangezien
het overtuigende tegenbewijs niet te leveren is, zou men namelijk kunnen
volhouden, dat het ook hier weer schippers in - nu dan ongetwijfeld
1)

Th. Rymer, Foedera, conventiones, enz., 10 dIn., Hagae Com., 1739-1741,

V, 4 en XllI, 121.
2) E. Lipson, The economic history of England, ge druk, London, 1947, vol. I,
biz. 587.
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Hollandse - loondienst betreft. Vooralsnog echter zijn wij, vooral ook
gezien het algehele beeld van Frieslands economie, meer geneigd tot de
eerste opvatting.
Aktiviteit der Friese plaatsen van 1450-1500.

Dokkum
De Dokkummers varen ook in de tweede helft der 15e eeuw nog steeds
niet ver. Ditmaal horen we aIleen van het brengen van gerst naar Emden
in 1486 1) .

Leeuwarden
Leeuwarden krijgt in 1453 drie vrije jaarmarkten 2). Het slaat nu ook
zelf echter definitief de landweg naar IJsel- en Rijngebied in en vindt
daar een goede afzet voor vee (1465) 3), boter, kaas en zaden (1482) 4).
De weg naar Holland is de inwoners van Leeuwarden echter ook niet onbekend. Van het in 1463 verworven privilege voor vrije handel in Holland, dat
de stad kreeg 5), omdat Deventer te hoge eisen ging stellen 6), profiteren
de Leeuwardenaren in 14867) en 1494 8) o.a. door laken, bier en koren
uit respektievelijk Leiden en Haarlem te importeren 9). Dat de vroegere
scheepvaart echter nog niet geheel vergeten is, toont een voorbeeld uit
1) Een poging om de gerst in Westfalen voor rogge te ruilen, mislukte, weshalve
men het weer naar Groningen uitvoert. Poelman, Bronnen OostzeehandeI, no 2818
(4 juni 1486). E. Friedlander, Ostfriesisches Urkundenbuch, 2 dIn., Emden, 1878,
n, no. 1169 (4 juni 1486).
2) Schwar tzenberg, Charterboek, I, bIz. 546. W. Rubens, Die Verkebrsbeziehungen des Stifts Miinster mit den fIiesischen Landen zwischen Zuydersee und
Jadenbusen im MitteIaIter, Unna, 1921, bIz. 48.
3) Kuske, Quellen, II, bIz. 170 (25 okt. 1465). Geldrische Arrestationsprotokolle
1465/66, f 23 en 23v. W. Jappe Alberts, Gelders - Keulse betrekkingen in de jaren
1460-1465, in: Bijdragen van het lnstituut voor Middeleeuwse geschiedenis der
Rijksuniversiteit te Utrecht, dl. XXVI, 1953, bIz. 115, 123 en 152.
4) Leeuwarden beklaagt zich namelijk op 5 sept. 1482 met Workum, Bolsward
en Sneek bij Deventer, Kampen en Zwolle over het verbod van uitvoer van rogge
uit deze steden. Zij geven kennis, dat zij ook van hun kant de uitvoer van vette
beesten, als ossen, koeien, varkens, schapen, boter, kaas en zaad, verboden hebben. Dit zal duren totdat de Friezen weer rogge zullen mogen kopen, verkopen en
uitvoeren als tevoren. Molhuyzen, o.c., I, no 840.
6) Schwartzenberg, Charterboek, I, bIz. 605 (27 sept. 1463). Singels, O.C., no. 26.
Dit geldt ook voor Sneek, Bolsward en Workum.
6) Aangaande het tarragewicht van de botervaten, overeenkomstig de afspraak,
die het met Keulse afgezanten op de laatste dagvaart in Wezel gemaakt had (5 juli
1463). Kuske, Quellen, II, bIz. 142. Sneller, o.c., bIz. 75.
7) Dirks, Het bieroproer te Leeuwarden in 1487 in: de Vrije Fries, dl. XI,
1868, bIz. 352.
8) K. Fokkema, Het stadsfries, diss. Utrecht, Assen, 1937, bIz. 15. Singels, O.C.,
no 82 (17 febr. 1494).
9) Op kontakten met Amsterdam wijst ook een brief, door Amsterdam in 1479
gericht aan Peter Kannyng, "hoscip" van Sneek, en tevens bestemd VOOI Bolsward,
Leeuwarden en Workum. T. S. Jansma, Scheepvaartpolitiek van Amsterdam in
de tweede helft der 15e eeuw, in: Arnstelodamum, 47e jaarboek, 1955, bIz. 11.
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1499 aan, waaruit blijkt, dat boter naar Hamburg gebracht wordt in ruil
voor salpeter 1).
Franeker

Van Franeker hebben wij alleen berichten uit dejaren 1457-1463 dank zij
een Hooms koopmansboek. Daaruit blijkt, dat er een vrij geregeld kontakt
met Hoom bestaat, waarbij in ruil voor de eigen boter, maar ook in ruil
voor het uit Deventer gehaalde Keulse laken, hennep en doek, laken geleverd
wordt 2). Helaas merken we verder niets van deze handel met Hoom, noch
ook van die met het IJsel-Rijngebied, die dus ook bestaan moet hebben.
WeI bezit Franeker op het eind der 15e eeuw een weekmarkt en twee jaarmarkten 3).
Harlingen

Het nabij gelegen Harlingen, dat het grote voordeel boven Franeker
bezit, dat het aan zee is gelegen 4), importeert 66k in de jaren 1457-1463 laken uit Hoom 5), maar is verder in de zeventiger jaren druk doende met
het importeren van bier uit Haarlem 6). Het blijkt echter niet, of dit invoeren
en verder distribueren door Friesland werkelijk aktieve Harlinger handel is
of dat dit door de Hollanders zelf gebeurt 'I). WeI staat in ieder geval vast,
dat Harlinger schippers in 1493 8) en 1494 met ladingen van de meest
uiteenlopende soort de tol te Iersekeroord passeren, onderweg van of naar
Bergen op Zoom en Antwerpen 9). Tenslotte worden we nog eenmaal
1) SingeIs, o.c., no 125 (7 juli 1503). Voorts geeft Jancko Douwama een aardig
overzicht van de streken, waarmee de Leeuwarders omstreeks 1500 handel dreven:
" ... de Burgers van Lewerden soecken hoer nerongen in so wijde en menichfoldigen diverse landen niet; dan alleen de Hartoge van Ghelre, de hoer belet
mochten doen up de IJsel, als se voerbij Hattum reisen, en met des he Zwol en
Ghelrnuden nu in heft; oeck to Groningen so foerkeerden den van Lewerden wal;
anders sochten se hoer nerongen nargent, dan in Hollant, Brabant, in Sticht
van Utrecht en intSgrawenlandt van OestFrieslant". Jancko Douwama's geschriften, uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, Leeuwarden, 1849, biz. 436.
2) Sneller, o.c., biz. 54. Koster, o.c., biz. 44.
3) Schwartzenberg, Charterboek, n, biz. 214. W. Rubens, o.c., bIz. 48.
4) Franeker wil daarom, dat er een zijlrede gegraven wordt, zo breed, dat een
Rijnschip er door kan varen en voorts uitwaarts in zee. Onderhandelingen hierover
met Harlingen: Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 563.
5) E. C. G. Briinner, Een Hooms koopmansboek uit de tweede helft der 15e
eeuw (1457-1463), in: Economisch Historisch Jaarboek, X, 1924, bIz. 12,62,207,225
en 228.
6) Sipma, o.c., n, no 72 (8 maart 1472), no 92 en 93 (22 april en 20 mei 1471).
Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 645 (21 april 1471), biz. 646 (13 mei 1471),
biz. 650 (19 maart 1472). G. A. Haarlem, I, 216 (Tresoriersrekeningen) f 63 (2 mei
1474-2 mei 1475): " ... mit twee besloten brieven tot Hairlingen in Vrieslant. ..
roerende den brouwers binnen deser stede die dair bieren, etc."
7) Zie biz. 185, noot 10.
8) Unger, Tol van Iersekeroord, biz. 401 (30 mei, 11 en 12juni 1493).
9) Unger, Tol van Iersekeroord, bIz. 414 (6juni 1494).
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(in 1495) aan de oude biervaart op Hamburg herinnerd 1), maar dit volkomen op zichzelf staande geval schijnt meer een relikt dan een teken van
hernieuwd begin te zijn.

Bolsward
Bolsward beweegt zich ook aktiefin de scheepvaart 2): in 1465 (en 1466?)
ontvangt het sparren uit Noorwegen 3) en in 1475 4) en 1478 5) vervoert
het koren uit Dantzig naar Thorn en Leith. In 1479 wordt een Bolswarder
schip genomen te Hamburg 6). Maar ook de andere handelsroutes worden
niet verwaadoosd: op 5 september 1482 brengen Bolswardenaren vee,
boter, kaas en zaden naar Kampen, Zwolle en Deventer en ontvangen vandaar rogge 7). Meermalen vinden wij schippers uit Bolsward in de lijsten van
Iersekeroord vermeld: in 1493 8) en 1494 9), maarookin 1496 10) en 1497 11).
Onderweg werd wellicht Amsterdam bezocht 12). In 1484 wordt Bolsward
voor het eerst als Hanzestad genoemd 13).

Sneek
Sneek bezat in 1456 een belangrijke markt 14), waar fruit, kook, uien, bier
en zout vanuit Holland en het IJselgebied aangevoerd werd en bewoners van
deze streken en van de stad Hamburg boter, kaas en vis inkochten 15). Was
zuivel dus weI de voornaamste bron van inkomsten, daarnaast bestond er
op de weekrnarkten een levendige handel in vee, gevogelte, eieren, huiden
en yellen, rogge, tarwe en ander graan, dat deels uit de vreemde werd aan1) M. Oosterhout, Snitser Recesboeken, 1490-1517, Assen, 1960, no 255 (16
januari 1495).
2) In 1466 wordt een kontrakt gesloten tussen Ymswalderaham, Abbaghanahem, Moerhem en Scherhem met Boe)swart "in dat ewich tot duerijen", dat
Bolsward een nieuwe zijl met verlaat zal maken. Postma, o.c., biz. 117.
3) Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 2367 (5 juni 1466). Hans. Ukb., IX,
no 282. Poelman, Handelsstad Hindelopen, biz. 331.
4) Hans. Ukb., X, no 396 (30 maart 1475). Poelman, Bronnen Oostzeehandel,
no. 2547.
6) Smit, Bronnen handel met Eng., no 1834 (2 sept. 1478).
8) Hans. Ukb., X, no 776 (15 nov. 1479). Poelman, Bronnen Oostzeehandel,
no 2692.
7) Zie biz. 181 , noot 4.
8) Unger, Tol van Iersekeroord, biz. 401 (12 en 13 juni 1493).
9) Unger, Tol van Iersekeroord, biz. 414 (1 juni 1494).
10) Unger, Tol van Iersekeroord, biz. 414 (11 juni 1496).
11) Unger, Tol van Iersekeroord, biz. 450 (6 juni 1497).
12) Zie biz. 181, noot 9.
13) Postma, o.c., bIz. 118. Hollweg, o.c., biz. 23.
14) De grondslagen hiervoor begon Sneek in 1443 in Friesland zelf te leggen
door het sluiten van een (handels)akkoord met Bolsward, Workum en Hindelopen.
Schwartzenberg, Charterboek, I, biz. 523. W. Rubens, o.c., bIz. 45. Een verdere
uitbreiding van zijn Friese handelsverkeer maakte Sneek in 1482 mogelijk door
een soortgelijk verbond te sluiten met Leeuwarden en Sloten. Schwartzenberg,
Charterboek, I, biz. 710. W. Rubens, o.c., bIz. 45.
16) H. Halbertsma en W. H. Keikes, Sneek, drie kronen met ere, Sneek, 1956,
biz. 38-40. A. Telting, De Friesche stadsrechten, den Haag, 1883, biz. 116 en 118.
Schwartzenberg, Charterboek, I, bIz. 565.
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gevoerd 1). Naast deze passieve handel gaan de Snekers er ook zelf op uit.
In ruil voor hun veeteeltprodukten haalden ze van 1457-1463 laken uit
Hoom 2). Ook kenden de inwoners van Sneek de weg naar de IJsel: kaas,
boter, vee en zaden gingen in de jaren 1482 3) en 1492 4) naar Deventer,
Zwolle en Kampen 5). Rogge werd vandaar terug ontvangen in 1482 6),
1491 7) en 1493 8). De markten in Bergen op Zoom en Antwerpen trokken
ook kooplieden uit Sneek: in 1493 9) en 1496 10) worden Snekers in de
tollijsten van lersekeroord genoemd. Deze hoeveellieid gegevens wijst op
een omvangrijke en bloeiende handel naar en met tal van streken, terwijl
deze stad toch tevoren sedert meer dan een eeuw nergens genoemd wordt.
Ongetwijfeld speelt ook hier weer het geringe voorhanden zijnde bronnenmateriaal een rol. Het vormt een bewijs te meer, hoe weinig wij af kunnen
gaan op hetgeen ons - toevallig - overgeleverd is.

Workum
Ook Workum vertoont een beeld van veeIzijdige belangstelling. Van
handel op Holland geven de vijftiger jaren blijk: bier wordt uit HaarIem gelmporteerd (145 11), 1459) 12), laken en vIas uit Hoom (14571463) 13). Tenslotte deelt het stadje in het vrijhandelsprivilege van Holland uit
1463 14). Naar Dantzig gaan Workummer schepen in 1476 15) en 1480 16). In
1) Halbertsma e.a., o.c., biz. 40.
2) Briinner, o.c., no 8, 191, 206 en 221. Koster, o.c., bIz. 44.
3) Zie biz. 181, noot 4.
4) Oosterhout, o.c., no 126 (15 juli 1492). Zie voor handelskontakten met
Deventer ook nog Oosterhout, o.c., no 54 (21 oktober 1491), 67 (17 december 1491)
en 113 (17 mei 1492).
6) Omstreeks 1470 hadden Ricolt Jansz. van Sneek en de Kamper burgers
Geert ten Holte en Geert Rotarts een geschil over een Rijnschip. G. A. Kampen,
Digestum Vetus, f 115v. H. J. Moerman, Enige gegevens betreffende de handel
van Kampen in de middeleeuwen, in: Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging
tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, dl. 65, 1950, bIz. 51. Zie
ook nog Oosterhout, o.c., no 182 (1 juni 1493).
6) Zie biz. 181, noot 4.
7) Oosterhout, o.c., no 37 (29 april 1491).
8) Oosterhout, o.c., no 1418 (20 maart 1493).
9) Unger, Tol van Iersekeroord, biz. 401 (27 september 1493).
10) Unger, Tol van Iersekeroord, bIz. 49 (1496) en 450 (26 september 1497).
11) G. A. Haarlem, 1,202 (Tresoriersrekeningen) f 53v (17 mei 1451):". .. wert
Hubert ghesent in Oestvrieslant mit een brieff an die stede van Wourkom, rorende
van hoe die brouwers ende op wat maten bier aldair brenghen souden . .. "
12) G. A. Haarlem, I, 202 (Tresoriersrekeningen) f 25v (2 mei 1458-1 mei 1459):
". " gezant Claes Persijn tot Woldrikom in Oostvrieslant mit enen besloten
brieve, roerende van die c1achte die de brouweren opten huyse gedaen hadden
a1ze dat die van Woldrikom hoir bier onvrijer maken ende meer belasten wouden
dan 't plach te wesen ... "
13) Briinner, o.c., no 53, 72 en 186.
14) Zie biz. 181, noot 5 en 6.
15) V. Lauffer, Danzigs Schiffs- und Warenverkehr am Ende des XV. Jahrhunderts, in: Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, Heft XXXIII,
1894, biz. 8 en 19. Ketner, o.c., biz. 164 en 165.
16) Sneller en Unger, Bronnen handel met Frankrijk, no. 314 (9 jan. 1480).
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1482 horen we van Workums handel op het IJselgebied: evenals Bolsward
voert het daar vee, boter, kaas en zaden heen en neemt het uit Kampen,
Zwolle en Deventer weer rogge mee 1). Ook de tollijst van Iersekeroord
maakt een keer melding van een Workums schip, namelijk in 1496 2).
De route daarheen zal misschien over Amsterdam gelopen hebben 3).
Hindelopen

De Hindeloper schippers varen in het laatste kwart der 15e eeuw weer
geregeld op de Oostzee. In 1476 krijgt de stad tolvrijdom door de Sont
tegen een vastgesteld jaarlijks te betalen bedrag 4). Er varen dan 2 schepen
met laken naar Dantzig 5). Ook keert er in 1476 een Hindeloper schip uit
die haven terug 6). In 1480 wordt weer gesproken over tolvrijdom door
de Sont 7) en over Hindeloper schepen te Dantzig 8). In 1497 passeren
4 schepen uit Hindelopen de SonttoI 9). Toch wijst deze aktiviteit niet op
een bloeiende eigen handel. Op een al te nauw kontakt met Holland en
vooral met Amsterdam bij deze vaart duidt namelijk het feit, dat in de jaren
tussen 1467 en 1477 vier Hindeloper schippers naar Noorwegen en de
Oostzee varen op schepen, die geheel of gedeeltelijk Amsterdams eigendom
zijn 10).
Stavoren

De hele Friese zuidwesthoek is trouwens weer sterk op de Oostzee gekoncentreerd, want ook Stavoren richt zich in het laatste kwart der 15e eeuw
weer op deze aloude Oostzeevaart, waarmee het in het verleden zulke enorme
schatten wist te vergaren. Stavorenaren brengen laken, hop en zout naar
Dantzig in de jaren 1474 11), 1475 12) en 1476 13) en voeren vandaar graan,
Zie biz. 181, noot 4. Voorts Siemelink, o.c., biz. 23.
Unger, Tol van Iersekeroord, biz. 414 (3 juni 1496).
Zie biz. 181, noot 9.
Hanserecesse, 2e serie, VII, biz. 461.
Lauffer, o.c., biz. 8 en 19. W. Stieda, Schiffahrtregister, in: Hansische Geschichtsblatter, Jahrgang 1884, biz. 86. Ketner, o.c., biz. 164 en 165.
6) Ketner, o.c., biz. 165.
7) PoeIman, Bronnen Oostzeehandel, no 2718 (6 nov. 1480). Hans. Ukb., X,
biz. 519, noot 2. Poelman, Handelsstad Hindeiopen, biz. 331. Ketner, o.c.,
blz.159.
8) Sneller en Unger, Bronnen handel met Frankrijk, no 314 (9 jan. 1480).
9) Nina Ellinger-Bang, Tabeller over skibsfart og varetransport gennem 0resund (1497-1660), K0benhavn, 1906, biz. 2. Unger, De Hollandsche graanhandel,
biz. 263. J. A. Faber, Friesland en de Sontvaart, in: It Beaken, Jiergong XXI,
1959, biz. 188.
10) In dezelfde periode is dat eveneens het geval met een schipper uit Harlingen
en een uit Stavoren. Tussen 1478 en 1500 wordt weer een Stavorener schipper op
een Amsterdarns schip vermeld. Ketner, o.c., biz. 147.
11) Sneller en Unger, Bronnen handel met Frankrijk, no 274. Lauffer, o.c., biz. 8
en 19. Stieda, o.c., biz. 86. Ketner, o.c., biz. 162.
12) Lauffer, o.c., biz. 8 en 19. Ketner, o.c., biz. 162. Stieda, o.c., biz. 86.
13) Ketner, o.c., biz. 162. Stieda, o.c., biz. 86. Lauffer, o.c., biz. 8, 19 en 44.
1)

2)
3)
4)
5)
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meel, hout en pek mee. Ook in 1476 1), 1478 2), 1491 3) en 1497 4) passeren
verscheidene Stavorense schepen de Sont. Aan de andere kant van de
handelsroute weet Stavoren zich in 1487 5) en 1499 6) zelfs een privilege,
inhoudende vrij verkeer met Frankrijk, te verwerven, maar evenals vroeger,
is dit alles ook thans weer vrachtvaart in dienst van anderen, waarschijnlijk
Amsterdammers 7). Van speciaal kontakt met Amsterdam blijkt vooral
na 1485. In dat jaar en in de onmiddellijk daarop volgende jaren vervoeren
Friese schippers zout, hout en rogge voor de Amsterdamse kooplieden
Symon Reyersz. en Reyer Dircsz 8).
Lemmer en Oosterzee
Tenslotte worden in het Hoomse koopmansboek in de jaren 1457-1463
ook nog lieden uit Lemmer 9) en het nabijgelegen Oosterzee 10) vermeld.
NABESCHOUWING

Zoals reeds in de inleiding werd gezegd, waren de gegevens, waarmee wij
moesten werken, doorgaans zeer vaag. De handel van een bepaalde stad
met een andere stad of streek kan daardoor slechts zeer globaal en lang
niet altijd met voldoende zekerheid worden nagegaan. Pas veellater - juist
wanneer ons onderzoek met het begin van de 16e eeuw ten einde loopt ontstaan de meer betrouwbare statistische gegevens, zoals scheepvaartregisters en pondgeldtabellen. Deze blijken dan echter vaak nog zo weinig
en vooral zo weinig bruikbaar materiaal te bevatten, dat het ook dan zeer
moeilijk is zich over de eigenlijke handel en scheepvaart een afdoend
oordeel te vormen. Wanneer wij het, op grond van deze dus helaas zeer
onvolledige gegevens, toch wagen tot een bepaald beeld omtrent Frieslands
handel in de late middeleeuwen te komen, dan menen wij kort samengevat
te kunnen zeggen, dat de Friese scheepvaart deze hele periode door vrachtvaart is geweest, hetzij in dienst van Hamburgers, hetzij in dienst van
Engelsen of Hollanders. De route moet daarbij aanvankelijk van Hamburg
naar Engeland hebben gelopen en later van de Oostzee (Dantzig) via Friesland naar Holland en Vlaanderen. De daarbij gebruikte schepen waren
waarschijnlijk meestal Fries eigendom. Dit laatste leidde, toen het ene einde
van de handelsroute van Engeland werd verlegd naar Holland en Vlaanderen
1)

Hanserecesse, 2e serie, vn, bIz. 461.

2) Poelman, Bronnen Oostzeehandel, no 2651 (12 mei 1478). Schwartzenberg,

Charterboek, I, bIz. 678.
3) Lauffer, O.C., bIz. 29.
') Ellinger-Bang, O.C., biz. 2. Unger, De Hollandsche graanhandel, bIz. 263.
Ketner, O.C., biz. 162. Faber, Friesland en de Sontvaart, bIz. 188.
5) Sneller en Unger, Bronnen handel met Frankrijk, no 359 (20 april 1487).
8) Sneller en Unger, Bronnen handel met Frankrijk, no 436 (23 maart 1499).
7) Zie biz. 185, noot 10.
8) N. W. Posthumus, De Oosterse handel te Amsterdam, Leiden, 1953, bIz.
311 (5), 315 (33), 327 (96b en 145), 327 (142 en 146) en 334 (209).
9) Briinner, o.c., no 16. Koster, O.C., biz. 44.
10) Briinner, O.C., no 45,68, 69, 93, 187, 190,207 en 226.
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en de Friese schippers daardoor zonder emplooi kwamen, tot zeeroverij, wat
nog bevorderd werd door de daarvoor toen (on)gunstige politieke toestand.
Voor een deel ging de handel over naar het opkomende Amsterdam, dat,
nu de schepen beter en de Zuiderzee wijder was geworden, daarvoor zeer
gunstig lag. Zo werd Amsterdam voor een deel de erfgenaam en later de
konkurrent van de Friese handel, zoals het dat weldra voor een ander deel
zou worden van de Uselsteden. Behalve van zijn gunstige ligging, profiteerde
Amsterdam bovendien nog van de steun van een machtig vorst, die de
bloei van de stad sterk bevorderde. In de 15e en 16e eeuw is de Friese vrachtvaart - nu in dienst van Amsterdam - met de bovengenoemde streken voor
een deel weI gebleven, maar daarnaast kwam tezelfdertijd een eigen vaart op.
Weliswaar was deze niet van grote allure, maar het was tenminste handel in
eigenlijke zin. Hij werd - uiteraard - door de Friezen gedreven in hun
typische exportartikel, het zuivelprodukt. Zij brachten dit toen in hun eigen
schepen naar Hamburg aan de ene, naar Holland en Vlaanderen aan de
andere kant. De handelsroute naar de Bselstreek en Keulen tenslotte, die
ook tevoren al gebruikt werd, kan zeker niet slechts als een aftakking van de
route Oostzee-Holland gezien worden, maar had als haar oorsprong
Friesland.

III

DE STATISTIEK VAN
IN- EN UITVOER VAN DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE
1784-1793
I: DE STATISTIEK VAN DE INVOER

*

MEDEGEDEELD DOOR DR. JOH. DE VRIES
INLEIDING

Het is bekend dat de Republiek in de achttiende eeuw geen doorlopende
statistiek van in- en uitvoer vermocht te scheppen. Wat wij op dit terrein
bezitten, zijn slechts enige fragmenten, die betrekking hebben op de Admiraliteiten van Amsterdam en op de Maaze. Voor de overige Admiraliteiten,
nl. van Zeeland, van Westfriesland en het Noorderkwartier en van Friesland, ontbreken zij 1). Valt dit enerzijds te betreuren, daar de handel van
Amsterdam en het Maasgebied niet het geheel van de handel der Republiek
vormde, anderzijds zou het gemis van de statistieken van in- en uitvoer van
de brandpunten van commercieele activiteit, Amsterdam en Rotterdam,
zwaarder wegen. Waar het onderzoek van onze handel aItijd in de eerste
plaats beoogt vergroting van de kennis der Hoilandse stapelmarkt, ligt ons
belang meer bij Hoilandse dan bij niet-Hoilandse statistische gegevens op
dit terrein.
Tot dusver hebben drie auteurs voor onze periode statistieken van in- en
uitvoer gepubliceerd. Ailereerst gaf Leonie van Nierop de cijfers voor de
Admiraliteit van Amsterdam in 1753 en 1789-1793, die zowel de in- als de
uitvoer betreffen; aileen voor de invoer zijn hieraan nog cijfers voor de
jaren 1796-1799 toegevoegd. Slechts op eenjaar, 1774, en dan nog aIleen op
Amsterdam slaan de cijfers, die Posthumus bijeen heeft gebracht. De statistiek van in- en uitvoer van de Admiraliteit op de Maaze, die Dobbelaar
veertig jaar geleden in dit Jaarboek het licht deed zien, heeft eveneens op
een jaar, 1753, betrekking 2). Van deze statistieken bezit die voor Amster*) DeellI, de statistiek van de uitvoer, wordt in het volgende Iaarboek gepubli-

ceerd.
1) Wij mogen niet helemaal de mogelijkheid uitsluiten dat voor deze nog iets in
de archieven wordt teruggevonden, doch waarschijnlijk lijkt het niet.
2) Leonie van Nierop, Vit de bakermat der Amsterdamsche handelsstatistiek,
in Iaarboek v. h. Genootschap Amstelodamum 13 (1915) en 15 (1917). N . W.
Posthumus, Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam in het jaar 1774, in
Bijdr. en Meded. v. h. Historisch Genootschap, deel XXXIV (1913). In hetzelfde
tijdschr. deel XIX (1898) de Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam,
1 October 1667-30 September 1668, megedee!d door H. Brugmans. P. I. Dobbelaar,
Ben statistiek van den in- en uitvoer van Rotterdam c.a. in 1753, in EconomischHistorisch Iaarboek, dee! 7 (1921). Vits!uitend voor Rotterdam en Dordrecht:
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dam uit 1774 voor ons weinig belang; zij geeft aIleen de naar goederen
onderverdeelde totalen en niet, zoals de gegevens van Van Nierop, een
differentiatie naar landen van herkomst en bestemming; zij betreft bovendien aileen het kantoor Amsterdam en niet de gehele Admiraliteit, die
irnmers ook nog de buitenkantoren Arnhem, Muiden, 's-Heerenberg,
Doesburg, Harderwijk, Zutfen en Amersfoort omvatte. Van bijzondere
betekenis daarentegen is de door Van Nierop gepubliceerde statistiek.
Zij valt, wat de jaren betreft, voor een deel samen met de hier afgedrukte
statistiek van invoer van de Admiraliteit op de Maaze 1784-1793 1), n.l.
voor de jaren 1789-1793 en, betrekken wij ook de cijfers van Dobbelaar
hierbij, eveneens voor 1753. Het verdient enige nadruk, dat zowel Dobbelaar's cijfers als die van ons de invoer van de gehele Admiraliteit op de
Maaze geven, niet afzonderlijk dus die van het kantoor Rotterdam en van
de buitenkantoren Dordrecht, Nijmegen, 's-Hertogenbosch, Schiedam en
Lillo 2).
ACHTERGROND DER STATISTIEKEN

Vit de inleidingen tot de publicaties van Van Nierop en Dobbelaar
kennen wij reeds de achtergrond van het ontstaan der statistieken. Die van
1753 hangen samen met het streven naar een algemene tariefhervorming
van in- en uitvoerrechten, dat culmineerde in de zgn. Propositie van 1751 3).
De moeilijkheid om een inzicht te krijgen in de toestand van de diverse
takken van handel deed de wens opkomen registers van in- en uitgevoerde
goederen samen te stellen. Dat is voor een jaar, 1753, gebeurd. Het is interessant, dat de bedoeling, voorzat elke Admiraliteit dergelijke registers te
laten opmaken, zodat uiteindelijk ..een generaal register over de geheele
republicq" zou worden verkregen 4). De twee vragen, die hier rijzen zijn:
1. waarom heeft men het bij een jaar gelaten? 2. waarom hebben aIleen de
Admiraliteiten van Amsterdam en op de Maaze de bedoelde registers
samengesteld? Op geen van beide is een gehee1 bevredigend antwoord
mogelijk. Het is waar, zoaIs Dobbelaar opmerkt, dat het hele plan de
doofpot is ingegaan, d.w.z. dat de in de Propositie vervatte hervormingsvoorstellen slechts zeer ten dele zijn uitgevoerd. De vraag waarom het
Statistiek van den in- en uitvoer van Rotterdam en Dordrecht in het jaar 1680,
medegedeeld door N. W. Posthumus, in Bijdr. en Meded. v. h. Historisch Genootschap, deel XXXIV (1913).
1) Staat der voomaamste goederen en koopmanschappen, ingekomen onder
het ressort van het Edel Mogende Collegie ter Adrniraliteit op de Maaze, benevens
het rendement der rechten van iedere soort, van anna 1784 tot 1793. Eenzelfde
staat voor uitgevoerde goederen en koopmanschappen. Beide in Algemeen Rijksarchief, Archieven der Admiraliteitscolleges, no 693 en 696. In dezelfde Archieven,
XXXVII no 477, bevindt zich een statistiek van in- en uitvoer van Rotterdam voor
de jaren 1762-1764, die echter zeer onvolledig is.
2) Bovengenoemde zijn de voomaamste, gerekend naar de opbrengsten der
convooien. Vgl. voor de overige Joh. de Vries, De economische achteruitgang def
Republiek in de achttiende eeuw (1959), biz. 186.
3) Vgl. idem, biz. 50 e.v.
4) Vgl. Dobbelaar, bIz. 210.
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bij ren jaar is gebleven, valt dan samen met het probleem van de nagelaten
uitvoering van de Propositie 1). Ben van de hier aangevoerde argumenten
is, dat met de verbetering van de conjunctuur in de loop der jaren '50 het
belang van een ingrijpende tariefhervorming verminderde. Het is denkbaar
dat toen ook de behoefte aan inzicht in de toe- of afneming van de afzonderlijke handelstakken verdween. Des te sterker klemt dit argument, omdat in
de jaren '80, wanneer de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) onze handel
heeft geschokt, de kwestie van de samenstelling van statistieken van in- en
uitvoer weer actueel wordt.
Op 14 augustus 1784 is in de vergadering van Gecommitteerden uit de
Colleges ter Admiraliteit te Den Haag door de Advocaat Fiscaal Bisdom
medegedeeld dat Zijne Hoogheid, Willem V dus, heeft gevraagd de heren
voor te dragen "op wat wijse het gevoeglijkste en met de minste kosten
soude kunnen werden geformeert behoorlijke registers op de boeken der
convoyen en licenten, wegens de inkomende en uitgaande goederen, ten
einde door den tijd soo na mogelijk het accres of decres der commercie met
een opslag van het oog blijke, en teffens worde te weeg gebragt dat op
sekerder gronden dan tot hier toe heeft kunnen geschieden de waarde van
deze of geene branche van commercie, het belang van de admiraliteitscollegien bij het al of niet verlenen van vrijdommen en de importantie der
negotie met het eene rijk ofte natie boven de andere soude kunnen werden
afgemeten" 2). We constateren hier dat de wens naar inzicht in het weI en
wee van de handel, evenals in de jaren '50, voorop gaat. Bisdom herinnert
trouwens met zoveel woorden aan de toen voorgeslagen plannen; de
conclusie dat in de tussenliggende periode (van de jaren '50 tot de jaren '80)
niets van dien aard is gedaan, lijkt niet te gewaagd. De verwijzing naar de
belangen der admiraliteitscolleges kunnen we verhelderen door te herinneren
aan het streven naar verbetering van de financiele toestand van deze lichamen; omstreeks 1785 was opnieuw de bestrijding der ontduiking een brandend vraagstuk 3).
De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maaze hebben vervolgens op 19 oktober 1784 besloten de samenstelling van registers op de
boeken der convooien en licenten op te dragen aan Christoffel van Andel,
de ontvanger van het verhoogde last- en veilgeld. Ben jaar later, op 15
November 1785, zijn ter vergadering gebracht de door Van Andel geformeerde "Generaale registers der ingekomen en uitgevoerde goederen onder
1)

e.v.

Voor een volledige bespreking : De Vries, Econ. achteruitgang, biz. 52

2) Rapport van de Heeren Gecommitteerden tot de Haagsche Zaken, in Extract
uit het Register der Resolutien van de Edel Mogende Heeren Gecommitteerde
Raden ter Admiraliteit op de Maze van 19 October 1784. Gemeente-Archief
Rotterdam, Collectie Scheepvaart, bundel 73. Over D.R.W. Bisdom (1740-1814),
van 1780 tot 1785 Raad en Advocaat-Fiscaal van de Admiraliteit op de Maaze,
vgl. A. J. van der Aa, Biogr. Woordenb. der Ned., tweede deel, tweede stuk (1854),
biz. 566.
3) Vgl. Joh. de Vries, De ontduiking der convooien en licenten in de Republiek
tijdens de achttiende eeuw, in Tijdschr. v. Gesch. 1958, biz. 349.
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de voomaamste comptoiren van dit ressort over den jaare 1784" 1). Uit
de stukken blijkt niet welke kantoren dit precies zijn geweest. Vermoedelijk
waren het Rotterdam, Schiedam, Lillo, Dordrecht, 's-Hertogenbosch en
Nijmegen, die in deze jaren elk een opbrengst van /15.000 of meer aan
convooien gaven en gezamenlijk in het totale bedrag ruim 90 %bijdroegen 2).
Amsterdam volgde het voorbeeld van de Admiraliteit op de Maaze pas
in 1789 3 ). De statistiek van de Amsterdamse Admiraliteit is breder opgezet
dan die van het Maasgebied; we vinden daarin een specificatie naar een
groot aantal landen en een verdeling van de totale in- en uitvoer over het
kantoor Amsterdam en de buitenkantoren. Zij vermeldt echter niet het
rendement der rechten, zoals de Maasstatistiek. Deze geeft voor de in- en
uitvoer een indeling in drieen: 1. Zee, langs Wadden en Zeeuwse stromen,
2. Duitsland en daaronder begrepen landen, 3. Brabant. De goederenbeweging van de respectievelijke kantoren wordt niet nader onderscheiden;
de cijfers verschaffen de totalen van de in- en uitvoer van de Admiraliteit
op de Maaze, met de bovengemaakte restrictie ten aanzien der voomaamste
kantoren. Op grond van Rotterdams overwegende positie in de opbrengsten
der convooien 4) mogen wij weI stellen dat de statistiek voomamelijk de
Rotterdamse goederenbeweging weergeeft; het is echter onjuist - een
miskenning van de betekenis der overige plaatsen - te menen dat wij hier
te doen hebben met de statistiek van invoer van de Maasstad aIleen.
Waarom de statistieken in 1793 eindigen, is niet bekend. Ben verwijzing
naar de revolutie van 1795 en het sindsdien veranderde bestel der Admiraliteitscolleges 5) kan iets verklaren, maar geeft toch geen volledig uitsluitsel. Onder geheel andere omstandigheden heeft I.J. A. Gogel de jonge
traditie voortgezet; hij verzamelde de cijfers van in-, uit- en doorvoer over
de jaren 1802 (laatste zes maanden) - 1809 en 1814-1816 betreffende
geheel Nederland, een typerend verschil 6)!
De voor de hand liggende vraag waarom aIleen de Admiraliteiten van
Amsterdam en op de Maaze registers hebben samengesteld en de overige
daarin nalatig zijn gebleven, kunnen wij niet rechtstreeks uit de beschikbare
archivalia beantwoorden. WeI is het mogelijk op grond daarvan enige
suggesties te doen. Het komt ons voor dat drie factoren, hetzij afzonderlijk,
hetzij in samenhang, hier van doorslaggevende betekenis zijn geweest.
Allereerst speelde de zucht tot geheinlhouding een rol, met name tussen de
Admiraliteiten onderling. Hoe zou b.v. Zeeland, waar het meest ontdoken
1) Extract 19 October 1784 en 15 November 1785 van genoemde Gecomm.
Raden; voor bron vgl. noot 2, biz. 190.
2) Vgl. Rendement van de comptoiren van het College ter Admiraliteit op de
Maas 1770-1787. Gemeente-Archief Rotterdam, Collectie Scheepvaart, bundel 74.
3) Vgl. Van Nierop, Uit de bakermat der Amsterdamsche handelsstatistiek I,
biz. 105 en 125.
4) Vgl. cijfers opbrengsten convooien De Vries, Econ. achteruitgang, biz. 188.
5) Vgl. hieromtrent Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven XXXIX (1917),
bijlage IV.
6) I. J. A. Gogel, Memorien en correspondentien betrekkelijk den staat van
's Rijks geldrniddelen in den jare 1820 (1844). Bijvoegsel.
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werd, zijn registers op de in- en uitvoer moeten toelichten, wanneer het tot
de samenstelling van een generaal register voor de hele Republiek kwam?
Ret zag er daarom wellicht geen heil in. Ook in andere zin springt het
belang van de registers, of beter de afwezigheid daarvan, naar voren.
Ret lijkt niet toevallig, dat juist de Admiraliteiten van Zeeland, van Westfriesland en het Noorderkwartier en van Friesland ontbreken; de handel
was er van veel geringere betekenis dan in de overige Admiraliteiten en
ging daar bovendien achteruit. Wat dan vermoedelijk de doorslag gaf, was
een practische omstandigheid: het maken en bijhouden van de statistieken
van in- en uitvoer was technisch geen eenvoudige zaak. Daartoe bekwame
personen kon men ailereerst verwachten in de Admiraliteiten, waarin de
handel een overwegend belang bezat. In deze laatste doorbrak dit belang
nu een omstandigheid, die wij al eens eerder t.a.v. de ontduiking signaleerden, n.1. dat de bezetting van het admiraliteitsapparaat te klein was. In het
geval van de ontduiking: om zoveel visitaties te doen als nodig was om de
fraude effectief tegen te gaan. Rier: om zich ook nog te occuperen met de
samenstelling van in- en uitvoeITegisters. Moeite en nut verhielden zich
te ongunstig in de Admiraliteiten van Zeeland, van Westfriesland en het
Noorderkwartier en van Friesland 1).
WAARDE DER STATlSTIEKEN

Zien wij een ogenblik af van nog nader te bespreken, niet onoverkomelijke gebreken, dan moeten wij stellen, dat de waarde der in- en uitvoerstatistieken buitengewoon groot is. Natuurlijk wegens haar zeldzaarnheid
aileen a1. In het bijzonder echter, omdat de door Van Nierop en Dobbelaar
gegeven cijfers, alsmede de hier gepubliceerde, voor een deel samenvailen,
n.1. voor 1753 en 1789-1793. Voor die jaren kennen wij derhalve de in- en
uitvoer van de twee belangrijkste Admiraliteiten tezamen; in de totale
in- en uitvoer der Republiek nemen Amsterdam en Maaze in 1753 tezamen
een aandeel van 84,4 %, in 1790 van 92,0 % 2). Op basis van deze statistieken
zijn allerlei interessante vergelijkingen en berekeningen mogelijk; zonder
deze zou het b.v. niet doenlijk zijn geweest het proces van interne en externe
contractie in de handel der Republiek aan te tonen 3). Ret nut van de
navolgende publicatie van de invoerstatistiek van de Admiraliteit op de
Maaze, een sluitstuk op de cijfers van Van Nierop en Dobbelaar, behoeft
daarom geen nader betoog.
WeI vragen de gebreken van de statistiek een nadere toelichting. Een
probleem, dat ook Van Nierop t.a.v. haar cijfers aanstipte, is de betrouwbaarheid van de samensteller. Omtrent Van Andel's reputatie als admiraliDe Vries, De ontduiking, biz. 350.
De Vries, Beon. achteruitgang, biz. 41.
3) Vgl. idem., biz. 38 e.v. Zie ook b1z. 27 en biz. 114 en 115. Is dit geen verrassende uitkomst, welke een nieuw perspectief opent? Dat alles in het geciteerde werk
nagenoeg zuivere descriptie is en enig begrippenapparaat er nauwelijks aan te pas
komt, zoals Wieringa stelt (Tijdschr. v. Oesch. 1960, biz. 297) miskent het nieuwe
en de betekenis van de begrippen interne en exteine contractie.
1)
2)
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teitsambtenaar is niets bekend. Dat de moeilijke opdracht aan hem gegeven
werd en deze over een reeks van jaren werd volvoerd, spreekt in zijn voordeel; een ieder, die enige ervaring heeft met dit soort verzamelen van cijfers,
weet dat men het slechts kan volhouden door een voortdurende, waakzame
nauwgezetheid. De statistiek zelf maakt bovendien de indruk van betrouwbaarheid 1), met name door haar voiledigheid in een bepaald opzicht.
Wij vinden namelijk ook de invoer van de vrijgestelde goederen vermeld; een
nalatig, lui ambtenaar zou deze het eerst hebben weggelaten. Het is daarom
ongetwijfeld de gehele in- en uitvoer naar goederen en goederensoorten,
zoals gespecificeerd in de tarieflijst van 1725, die deze statistiek geeft. De
handel van de Oost- en Westindische Compagnien ontbreekt hierin, daar
deze aan een aparte regeling onderhevig was 2).
Een gebrek van de statistiek is evident. Zij vermeldt de invoer na ontduiking. Na hetgeen hierover kortgeleden is geschreven, behoeft op deze
kwestie niet nader te worden ingegaan 3). Hier volstaan wij met de constatering, dat een correctie voor de totale invoer eenvoudiger is aan te brengen
dan voor de afzonderlijke goederen. De mate van ontduiking was immers
niet voor aile goederen dezelfde. Een schatting van het gemiddelde ontduikingspercentage (het deel van in- en uitvoer waarvan de rechten ontdoken werden) gaat voor Rotterdam c.a. in de richting van 30% 4).
De hier voor het eerst gepubliceerde cijfers zijn van grote betekenis voor
de analyse en de illustratie van een deel van de Hoilandse stapelmarkt.
Voor de algemene achtergrond met betrekking tot Rotterdam kan hier de
studie van Van der Kooy, Rotterdam voor de omwenteling 5), uitnemend
van dienst zijn. Voor het geheel van de Admiraliteit op de Maaze mogen de
gegevens tot een nader onderzoek aansporen.
J. D . V.
1) Sneller b.v. heeft op grond daarvan de cijfers van de in- en uitvoer van kolen
overgenomen. Vgl. Z. W. Sneller, Gesch. v. d. steenkolenhandel van Rotterdam
(1946), bIz. 91.
2) Van Nierop (1915), bIz. 107. Men vergelijke de tarieflijst van 1725 met de
daarin aangebrachte herzieningen: Lijst van de gemeene rniddelen op de inkomende
en uitgaande goederen en koopmanschappen, gearr. bij H.H.M. Placaat van den
31 Julij 1725 (met aIle aangebrachte wijzigingen tot 1810).
3) Vgl. De Vries, De ontduiking, bIz. 349 e.v.
4) Idem, bIz. 359.
6) In Econ.-Historische Opstellen, geschreven voor Z. W. Sneller (1947), bIz.
89 e.v.
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DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

1784-1793

TABELLEN
TECHNISCHE AANWIJZINGEN

1. Bij het gebruik van de statistiek raadpleegt men voor maten en gewichten het werkje van W. C. H.
Staring, De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en mooten van vroeger en tegenwoordig
(1902) en voor de op de goederen geheven rechten de Lijst van de gemeene middelen op de inkomende
en uitgaande goederen en koopmanschappen, gearr. bij H. H. M. Placaat van den 31 Julij 1725 (met
alle aangebrachte wijzingingen tot 1810). Indien deze bronnen niet toereikend waren, is in het hier
volgende waar no dig een verklarende noot toegevoegd.
2. Naast hoeveelheden worden in de statistiek vaak waardecijfers gegeven. Zij geven steeds de waarde
aan van de in- of uitgevoerde hoeveelheden. Te bedenken valt dat de ambtenaar geen koopman was;
de waarde is hier geen marktwaarde. Van de prijs geven deze cijfers dan ook slechts een flauwe
indicatie. Hier kan een vergelijking nuttig zijn met de opgaven uit Prof. N. W. Posthumus, Nederlandsche Prijsgeschiedenis, deel I (1943).
STATISTIEK VAN DE INVOER
Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

AARDE (V AN ALLE SOaR TEN)
waarde
150
320
930
105
1040
822
830
800
785
690

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

f

waarde

waarde

fl5932
22504
24398
20488
26581
25883
27221
21909
19504
11 423

fl8071
14659
11 651
10441
8919
13 320
19483
11 393
10610
7501

f

1024:12:1124:10:1109: 7:931:-:1096: 4:1200:15:1426:-:1023: 1:926:19:588: 8:-

f

1538: 8:1619: 2:1866:16:1545:12:1534: 8:1693:14:1670:16:1548: 2:2198:13:1527:15:-

AARDEWERK
vaten en korven of
vaatjes
manden

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

184
153
164
156
183
251
258
222
265
169

1191
1597
1827
1512
1375
1435
1505
1236
1998
1519

waarde
fl6390
19240
21480
18236
17290
19174
20270
16772
25263
18588

kisten en
man den waarde
kistjes
25
26
f2840
8
10
999
25
6
1855
1084
1890
1997
615
2579
24
1
2220
20
6
509
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Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793
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Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Uit Brabant

Rendement
der rechten

AARDEWERK (KEULS)
waarde

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

/ 425:10:332: 3:245: 7:488: 9:406: 9:445:17:395:12:447: 9:257:17:264:17:-

/8510
6643
4907
9769
8129
8917
7912
8949
5157
5297

ALUIN
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

<jj;

waarde

76600
112300
168 175
41200
23400
56200
96560
26200
56000
38550

/3066
3420
5495
2540
1440
3380
6188
1645
3840
3115

vaten en
vaatjes

<jj;

vaten

<jj;

8
8
2
4
2
4

4450
4850
175
1425
200
2800

7

9000

2

2000

2750

/ 229:16:336:18:504:10: 6
163:19:84:15:175: 2:293:19:79: 4:176: 8:123:18:-

AMANDELEN (KORTE)
vaten balen
en
en
vaatjes baaltjes

1784
85
87
88
89
90
92
93

37
16
9
12
16

11
2
57
14
27

10

<jj;

waarde

4500 / 325
600
90
6250
895
4375
665
5800
520
800
120
5010 1 120
4000
960

/

balen en
baaltjes

<jj;

6

1380

27:-:3°_°37:10:26: 5:43: 2:4:16:30: 1:24°_°-

196

Jaar

I

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

AMANDELEN (PRIK)
vaten
en
vaattjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

5
24
14
14

balen
en
baaltjes
165
214
69
67
223
362
273
83
155
11

~

waarde

26230 /1445
35115
1885
9100
240
357
4425
34490
2750
44 222
3120
33800
2280
745
10015
24995
1685
660
4375

balen en
baaltjes
2

/

65:11: 6
87:16:22:15:11: 1: 6
87:19: 6
110:11:84:10:25: 1:62:10:10:19:-

/

165: 7: 6
224: 7:65:17: 6
93 : 7: 6
201: 7:189:15:210:12: 6
131:17: 6
143: 5:39:17: 6

/

6'- '2:10:-

~

700

AMANDELEN (DOP)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaltjes

23
15
21
35
23
21
37
5
18

269
230
59
163
207
279
304
145
211
25

vaten
en
vaatjes
1
1

waarde
~
32775 /3325
43270
4460
10300
840
18675
2738
38500
5645
36634
4945
42125
5475
26375
3655
28650
3315
1360
7975

balen
en
baaltjes

~

3
10

300
1600
2875

5
4

1772
1316

AMANDELEN (LANGE)
vaten en
vaatjes
1786
91

~

waarde

250

/50

balen en
baaltjes
3

3

~

600

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

I

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

197
Rendement
der rechten

Uit Brabant

AMMUNITIE (GEMONTEERD)
ZIE OOK IJZER GESCHUT, KOGELS
kisten
en
kist- manjes den stuks

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

kisten

stuks

waarde

104

2650

15400

630
954
481
592
467
1402
473
1249
1600
533

42
143
77
95
130
69
18
88
38
6

waarde

I 1284:19:-

17462 125699
26 343 39038
14264 20892
16 987 25 438
14821 21 990
23 617 35 239
8 121 12 141
20930 31 176
28676 42481
9 963 14 195

1951:18:1044:12:1271:18:1099:10:1761:19:607: 1:1558:16:2124: 1:979:15:-

AMMUNITIE (ONGEMONTEERD)
kisten en
kistjes
manden waarde

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

624
1045
1081
732
661
506
532
910
837
184

107
143
170
137
134
92
93
105
115
16

I

/16925
26525
26272
17754
15545
12115
12545
20974
18180
4410

338:10:530:10:525: 9:355: 2:310:18:242: 6:250:18:419:10:363:12:88: 4:-

AS: POTAS
vaten en
vaatjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'Ii:
41400
800

waarde

I

1 755
70

79
16
251

36900
8400
89500

1975
1 140
9495

149
360
262

76710
91988

4614
3785
12460

vaten en
vaatjes 'Ii:

905
747
670
528
481
751
795
693
480
580

962764
798906
719635
578870
500 872
774067
845780
764 168
547121
680947

waarde

1123490
97330
75270
71360
73861
126124
137803
129944
92955
116617

vaten en
vaatjes

'Ii:

waarde

1

1330

1169

2

4900

500

3

2780

220

1

200

36

4

1 114

450

I 1254: 3:-

974:-:757:14:733: 7:752: 4:1356: 4:1378: 1:1345:19:967: 8:1295: 5:-
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Jaar

1784-1793

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

AS: WEEDAS
vaten
en
vaatjes

1784
85
86
87
88
90
91
92
93

'Ii:
143250
174675
199700
180400
1200
14000

368
397
398
482
4
35

waarde

/ 4035
5195
5250
4338
40
350

17

575

vaten
en
vaat- zakjes
ken
15

12
46
6
20

'Ii:

waarde

vaten
en
vaatjes

'Ii:

waarde

/150

50

243
400
2400
6200

72

156

5
12

2600

/100
460

1
8
11

1000
7900
9500

30
430
300

/

41:17:51:19:53:10:48:-:-: 8:5:19:4: 6:10:15:4:11:-

/

98:16:133:16:221: 6:111:16:156:12:181:14:181:16:130: 4:98: 4:235: 8:-

/

907:12:2:10:26: 4:56:-:30:-:330:-:52:-:-

AZIJN (WIJN)
vatenen
vaatjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

178
303
512
154
356
427
394
254
181
409

vat

waarde vaten en
vaatjes

4P/o

/1580
2500
2888
1727
2340
2819
2825
1863
1235
3890

55 3/,

901/3
447/12
63 13 / 24
691 /2,
721 / 2

421/,
277/12
891 /2

14
9
21
16
17
18
26
15

vat

vaten en
vaatjes

vat

PIs

2
Jl 7/24
6213

P/,

2
131/ 3
71/ 3

6
37
4

P/ 2

10

Jl/,

BAARDEN (WALVIS)
1785
87
88
89

'Ii:
11068
45
525
1120

90

91
93

6000
1100

waarde

/9076
25
262
560
300
3300
520

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

1784-1793
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Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

BIER (UITLANDS)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten en

manden

251
201
269
331
196
275
188
205
239
248

14
16
43
14
24
9
36
25
27
29

tonnen
71 1/2
61 1/2
741/2
765/ 6
55
75
47 1'/15
571/2
761/,
751/,

tonnen
31/ 2
5
21/,
33/ 8
51/ 2
23 /,
73 / ,
43/ 8
63/ 8
41/,

ton

/
77/8
3
21/2
4
33/ ,
1
31/ 2
1

225:- : 199:10:253:17: 6
249:12: 6
189-:245: 5:178: 6:188:12:259:17: 6
241:10:-

BLAUWSEL
vaten
en
vaatjes
zakjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

22
106
82
77
51
132
30
93
1
66

2

~

6600
28100
14400
25210
14800
21800
9750
98941
350
18850

vaten
en
vaatwaarde jes

~

1184
1985
1 734
1290
963
1187
1256
1316
1013
723

/440
1740
1535
2190
900
1505
670
3920
30
2735

waarde

414600 /48161
558470
61354
529840
55544
365034
36740
256225
29927
41142
340 800
358549
43294
365539
46626
279735
36961
193 850
24567

vaten
en
vaatjes

~

waarde

3

1000

/ 140

16
10
2
5
6

6000
2200
905
1290
1650

1400
370
200
230
260

/ 1458:- :-

1897:- : 1712: 7:1167:18:924:16:1321: 8:1330:-:1522: 8:1116:13:826:17:-

BLIK (ENKEL)
vaten kistjes
en
of
vaatjes doosjes
bladen waarde

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

191
51
9
2
65

1 375 123000 /10 182
9685
1 505 131025
2213 167875 13 731
1470 135975 11240
1706 129232 10590
2094 151 375 12170
1643 136740 10340
1591 133925 11010
1945 288980 15617
1814245405 10355

vaatjes

bladen

vaatjes

2

I

6

3000

7
5

3150
2500

bladen

225

/

136:13: 6
145:17:186:11:151: 2:146:16:168: 4:155: 9:151:12:321: 1:272:13:-

200

Jaar

DE ADMlRALlTEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793
Rendement
der rechten

Uil Brabant

BLIK (DUBBEL)

1791
92
93

kisjes of
doosjes

bladen

waarde

8
84
517

800
5639
63777

I

tonnen

last

waarde

1291
383
1889
1392
999
689
1251
994
706
2280

70s Is
216/s
1057 / u
78
65 1/8
35 8/4
73 1/2
577 / 12
391/s
12OS/4

200
550
1460

I

1:16:12:11 :141:12:-

I

531: 5:162: 4:789:14:585:-:490:-:468: 2:551: 5:431:17:293: 9:905:12:-

BOKKING
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

111 791
3500
16980
12380
8190
6246
11 350
8671
6760
20924

BOEKWEIT
last
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1/8

1
2
1/3
22/s

last
1831/6
63 1/12
146
1976/24
898/s
55
101/2
341/,
35 29 /30
sl16

last

I 2277: 7:-

IOP/2
121/2
261
567 1/2
2

607: 7:3256:-:6125:13:747:-:442:13:272:-:578:-:325: 1:11:10:-

23 1/2
38
2
P /4

BONEN (DUITSE)
last

I

1787

91/2

I

47:10:-

BONEN (PAARDE-)
last
1784
85
86
89
91
92

last
56
P/2
1/2

1011a
141/s
7

25 1/2
21/2

I
280: - : 7:10:2:10:51:14:198: 7:47:10:-
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Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

201

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

BONEN (WITTE)
last
1784
85
86
87
89
91
92

last
171/2
2
23
1

last

PI,

31/,
1

I

87:10:10:-:115:-:11: 5:16: 5:40'-'6: 5:-

I

290:12: 6
626: 5:861: 5: 6
975:12: 6
1192: 1:914:10:8: 9:64: 7:-

I

274:10:283: 1:255:-:166:15: 87:15:4:10:66: 5:33:15:31:18:20:10:-

7

PI,
BOTER

1784
85
86
87
88
89
90
92

vaten en
vaatjes
1070
2538
3321
3954
4714
3495
38
241

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

stuks
309048
295436
353388
192528
28800
6000
90000
25872
34428
7200

1j;

58125
125250
172 255
195125
238410
182905
1690
12870

BOUTEILJES (GLAZEN)
waarde
15355
5 151
4775
2535
355
90
1325
675

stuks
2500
9000

waarde
135
510
325
800
1400

stuks

waarde

I

16000

I

1000
2058

600
140

38
270

BRANDEWIJN (VAN WIJN)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten en
vaat- kasjes
jes
2420
2217
2533
1770
84 105
286
2
998
368
628
1583
9

vat
waarde
727
162932
62011/ 12 48310
54645
8276/6
44850
5245 / 8
1
2820
30 /16
7625
821/,
24835
298
96
9560
31833
2091/3
54500
5433 /,

vaten

kasjes

vat

vat

6/6
5

9/16

83 /,
2

1

1/,

291/ 3

I 8360:10:-

7150: 2: 6
9520: 2:6039:13:345:14:945:17:3427:-:1204:12: 6
2407: 7:6593: 7:-
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Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

BUSKRUIT
vaatjes
'iC
45
1000
35
725
20
600
17
550
17
500

1787
90
91
92
93

f

40°_°-

f

29: 2:50: 8:47: 9:91 : 7:21:13:1: 4:42:12:5:14:-

29:- :24:-:22:- : 20:-:-

BESSEN (GELE)
vaten
en
vaattjes
1784
85
86
87
88
89
92
93

4

balen
en
baaltjes
59
82
105
204
52
3
380
8

'iC

waarde

9350 f 970
16250 1680
10194 1581
20271 3045
722
5464
400
40
36460 1420
1370
190

CACAO

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
vaatjes
90
163
166
87
24
126
20
37
258
64

balen
en
baaltjes
62
706
838
58

444
134
97
1
47

waarde
'iC
18125 f 3080
47320
6056
67224
9565
15728
2955
27325
6085
4820
24455
6750
1350
3880
770
62336
17990
19500
5860

balen en
baaitjes

'iC

I
f

49

6000

181: 5:473: 4:672: 5:157: 6:273: 5:244:11:67:10:98:16:623: 7:195:-:-
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Uil zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

203

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

CAMERIJKSDOEK (ZIE OOK LIJWATEN)
kas- baaljes tjes
ellen waarde
1400 1650
5
7
2
2250
950
4
3150 1175
9
6
1750
600
4
5
2600
900
2
14
3775 1525

kasjes baaltjes ellen waarde

1784
85
86
87
88
89
90
92

3000 15400

1

77 p Si) 12925

baaitjes

481

1

waarde

I

6:10:63:10:11:15:6·_ ·9·_·44:10:85:10:19:10:-

I

39:-:22.10:15:-:13:10:60:-:234: 2:7:10:45:15:103:16:30:10:-

12072 18550

10
8

ellen

1950

CANEEL : ZIE SPECERIJEN
CANEFAS OF ZEILDOEK
balen
en
baaltjes ellen

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

19
12
3
60

1750
1250
1390
5150
13 994

75
50

3750
8450
2500

rollen

waarde

61

I

24
14

780
450
300
270
1200
4682
150
915
2076
610

1

CATOEN
balen
en
baaltjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

3 301
5 702
8 117
6630
6736
10 162
2109
4 979
8965
2135

1) ps = pieces.

'Ii:

waarde

704 225 I 49500
1 208 950
85305
126955
1 711 525
1 376750
130050
1 441 320
136160
203440
2170113
48515
447565
133765
1 065 944
1 893 150
481058
102583
402961

balen en
baaltjes
4

'Ii:

balen en
baaltjes

'Ii:

I 2827:15:-

2710

12

4633

4835:16:6846: 2:5507:-:5765: 6:8680: 9:1790: 5:4263:16:7572:12:1630: 8:-
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Jaar
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Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

CO CHENILLE

1785
86
87
88
89
92
93

vaat- bajes
waarde
'ii:
len
1
175 / 1175
22
4600
2300
14
900
2700
412
45100
182800
19
1290
3900
40
4
8200
56100
2755
2
384

/

2:12: 6
34:10:13:10:676:10:19: 7:123:- : 5:15:-

/

3021:14: 6
3829: 7: 6
2562:- : 4227:-:4819:19:3874:15:3201: 5:4776: 2: 6
9164: 5:3315: 7:-

COFFIJBOONEN
vaten balen
en
en
vaat- baaljes jes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde
'ii:
18832041 598845/ 98745
1996 905 507045 96695
1999 827 454162 72086
3240 963 817708 175183
3616 1264 892885 175 814
28952857 766818 156485
2360 1 615 627470 129 312
30121276 947745 216770
4 929 3 480 1 642 903 457719
2672 600 662634 191570

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaitjes
'ii:
58
5500
469
258830
449
58235
295
27700
477
71106
42
8135
12784
18
7480
955
189950

360
21
62
8
9
25
179
1

400

CORENTEN (ZIE OOK ROZIJNEN)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten en
vaatjes
'ii:
558
275750
1724 1026493
1 701
1117950
887
580620
752
422975
1532
907090
766
397825
402
295375
570850
922
410
277170

waarde
/11 030
42790
44 680
34830
25430
54395
24870
17885
42714
27730

vaten en
vaatjes

'ii:

37

9000

24

32521

/ 1378:15:5177: 9:5589:15:2903 : 2:2114:17:4535: 9:1989: 2:1476:15: 6
2854: 5:1548: 9:-

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

205
Rendement
der rechten

Uit Brabant

CARPETTEN
balen
en
baaltjes
19
15
18
3
3
4
7
2

1784
85
86
87
89
91
92
93

stuks
230
160
141

ellen
250
130
308
60

100
50

70
802
60

waarde
/1240
1160
1030
60
400
310
690
60

/

24:16:23: 4:20:12:1: 4:8°_°6: 4:13:16:1: 4:-

/

1:14:1:10:106:-:4: 1:7°_°53:10:7:14:-

/

52:13:78:19: 6
58:16:10:13:9:13:70: 7:35:18: 6
122:11 :35:15: 6
46:17: 6

COMIJN
balen en
baaltjes
1784
85
86
87
88
89
90

3
1
56
7
19
107
7

<jj;

340
300
21200
810
1400
10700
1540

waarde
50
50
2050
120
150
1060
150

/

DIEMETTEN

I

balen
en
kist- baaljes tjes ellen stuks waarde

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

50
75
4 30
11

2870

11

79
850
36
111 22800
2 26 11 682
3 20 7030

2970/3510
3750 4665
1510 3920
680
600
550
610
4200 4690
1800 1970
800 6330
1970
1410

kis- baaljes tjes ellen
2400

6

waarde

/

baaltjes

ellen

600
50

2
9

1
1
5
5

6435
1075
1025

waarde

425
1840
370 1
430 11

75
770

/

30

45
1285

206
Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, fangs de Wadden
en Z eeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen fanden

Uit Brabant

I

Rendement
der rechten

DROGERIJEN

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaltjes

300
179
133
268
158
532
128
362
271
212

165
177
341
208
368
527
543
262
72
183

<u;

waarde

72 626 /18400
72 541
13 667
75993
8044
76253
13 482
60 709
14024
24750
174260
10260
134050
20473
85675
82738
12 715
99439
9859

va- baten len
en en
vaat- baa!jes tjes

34
27
31
26
45
32
41
56
32
12

<u;

8
2
2
3
10
7
17
7
7

19930

waarde

/1444
1471
1286
1275
2040
2453
2410
3323
1 785
872

va- baten len
en en
vaat- baal<u;
jes tjes

40
1
9
3
9
26
29
13

22
2
31
51
31
13
14
40

waarde

10050
8955
11760

/1110
45
4130
975
610
1000
1115
855
1 105
1120

<u;

waarde

6750
555

/

628:12:455 :10:403 :16:472:- : 500: 4:846: 2:413:11:739:10:468: 3:355:11 :-

/

27:18:171: 8:23 : 7:302:16:73:18:3°_°183: 6:348: 9:37:16:-

/

14: 7: 6
29:12:32: 6:37: 3:27:10:47:18:29: 7: 6
28: 7:92:10:8: 7:-

DROP
kisten

1785
86
87
88
89
90

91
92
93

7
572
86
710
222
10
400

848

<u;
850
51766
8743
72 342
23370
1000
43650
86930

kisten

waarde

/

100
5714
778
10093
2463
100
6110
11 615

9

2350

/

830

38

7210

/1260

ERWTEN
last

last

6/ S
56/ 12

3/ 4

Il/2

Il/s
32/3
51/ 2
51/ a
23/S
52/3
171/2
P /a

6/ 6

41/2
33/ 4

last

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

1/2

41/ 4
31/ 2
1

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

207
Rendement
der rechten

Uit Brabant

FRUITEN (ALS LIMOENEN, ORANGE EN SINAASAPPELEN)
kassen en
kasjes
waarde
2477
[10470
1973
9517
11 570
2004
1353
6656
1076
5204
2337
10200
671
3377
1582
8503
2474
12430
995
3555

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

kassen en
kasjes

waarde

,/

366: 9:333: 2:404:19:233:-:182: 3:357:-:121:14:297:12:435: 1:124: 8:-

/

98: 8:106: 8:76:11:314: 6: 6
184: 2:139:10:230: 2:72: 3:274:16:-

/

7:19:6'- ' 95: 8:286:13:115: 7:14:17:163:14:127: 5:70:18:7:19:-

I

8

/100

KASTANJES
bezeeuwen 1) partijtjes waarde
74

1784
85
86
87
88
89
90
91
92

11

[1230
1330
957
3929
2301
1744
2876
902
3435

GALNOTEN
vaten balen
en
en
vaat- baaljes tjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

10

1
13
35
7
1

109
381
159
4
169
166
100
11

'it
1 325
15900
43275
17225
2475
27280
21210
11 820
1325

waarde

/

balen en
baaltjes

'it

70
1265
4610
1810
255
7060
9155
3120
440

1) Hier valt vermoedelijk niet aan een gewichtseenheid te denken aan bezeeuwen in de zin van: door zeewater beschadigd.

3

1000

38
13

4500
2000

die is ons althans niet bekend -

maar

208

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

G AREN (WIT N AAI)
kasjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

baaltjes

1
1
1

1
1

'it: waarde

vaatjes

240 [205
100
85
130
110
300
255

baaltjes

'it:

3

50

baaltjes

'it:

1
1
1
3
2

140
42
48
970
255
900
282
569
874
677

1
1
2
3
2
1
3

450

2

vaatjes
1

3
9
1

[

7:-:2: 2:14: 8:56:-:19: 5:60:-:36:12:28: 9:43:14:33:17:-

[

297: 3:333: 3:390:16:283: 6:283:12:336:-:525:17:322:18:278: 5:179:17:-

[

377:18:739:12:802: 2:455:14:312:14:308:12:118: 8:444: 9:363: 1:151: 6:-

GAREN (WEEF)
vaten
en
vaatjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

balen
en
baaltjes
38

10
6
9
6
3
5
12
5

1
1
1
13

va- baten len
en en
vaat- baalwaarde jes tjes

waarde
'it:
'it:
3900 [ 570 212 186 58140[29145
8600 4300 255 117 58080 29015
5372 2690 238 212 72 780 36390
7890
3980 166 107 48700 24 350
5610 2815 188 III
50750 25545
6163
3132 227 164 68020 30469
7300
3900 426 144 104 565 48687
12100
6050 239 119 59 255' 26 238
3820 2340 262 114 55780 25485
206 93 39500 17985

GAREN (KATOEN)
balenen
baaltjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

529
1 113
1261
727
501
533
180
666
478
137

'it:

waarde

66178
138693
157139
90204
62009
60 170
22770
86468
59550
17075

[33104
70362
78581
45110
31049
30108
11410
43595
31425
8540

baaltjes

waarde

kas- baaljes tjes
8
6
2
3

3

[150

3

500

11
24
18
9
3
10
3
9
46
33

'it: waarde
4130 [4685
4590
3600
2570
1627
960
460
450
220
750
750
600
430
740
700
6575
4880
5830
6090

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

1784-1793

Uit Duitsland en
t:kzaronder begrepen landen

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

209
Rendement
der rechten

Uit Brabant

GAREN (WOLLEN EN SAJETTEN)
baaltjes

26
16
22
36
27
37

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'U:

waarde

8454 / 8664
4890
5185
7300
7690
12750
12155
12100
12300
14400
6212
7900
7446
10450
8820
12200
5675
7830

24

/

86:13:51 :17:76:18:127:10:123:- : 144:-:79:- : 104:10:122:-:78: 6:-

/

604: 9:737:18:569:12:591: 7:337:15:685:15:696: 6:1009:15:339:10:142:10:-

/

135: 6:84:11:5:9: 94:19:14: 4:41: 2:26:17:28:16:46: 2:127: 3:-

GAREN (RUW TURKS)
balen en
baaltjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

339
415
320
331
189
378
378
544
188
79

'U:

waarde

60445
73790
56960
59135
33775
68575
69630
100 975
33950
14250

/16950
20700
15970
23654
13 520
27436
27810
41210
17860
10 690

GEMBER (DROGE)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaltjes

86
14
2
116
2
6
4
6
21
44

1087
589
48
602
116
342
205
204
148
655

'U:

waarde

45105 /1790
28190 2010
1820
120
31650 1785
4730
375
13700 1020
755
8950
9610
950
14070 2580
42390 7051

ECON.-HIST, jAARBOEK XXIX

vaten en
vaatjes

3

'U:

1300
14

210

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

DE ADMlRALITEIT OP DE MAAZE

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793
Rendement
der rechten

Uit Brabant

GENEVERBESSEN

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaltjes

579
8

276
492
120
80
86
866
200
86
500
420

287
33
86
2
97
15

waarde
'i£
107770 /2750
40000
875
10 850
315
8500
110
40500
790
78700 1300
44300 1155
250
10000
50800 1205
36260 1150

vaten
en
vaatjes
11
1

9
5
15

balen
en
baaltjes

waarde

5206
6039
5145
5939
4441
7110
8379
7189
6234
8294

/15739
18 143
17927
17409
12915
20356
24835
21553
17870
26875

vaten balen
en
vaat- baaljes
tjes

'i£ waarde

/

7

5
80

590/ 30
8000
250

36
428

6156
150
61040 2838

554:13:570:11:548: 3:533: 2:411: 3:649:14:779:14:654:12:576:15:925:18:-

GERST
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

last

last

256F/12
2438 7/ 12
719
1 3631 / ,
1 8682/ 3
22966/ 6
1 5207 / 12
26307/ 12
5827
37173/ ,

14P/a
397/ 12
28
30
43
40
371/ 2
461/ 2
65 1/ ,

last
58
201/,
41/ 2

/ 8514: 9:-

7988:18: 6
2416:17:4402:18:6021:15:7361: 1:4 907:19:8432:16:18355: 1:11 710:18:-

GI E RST
balen
1784
85
86
87
88
89

1806
1051
926
1006
310
270

90

640

91
92
93

636
278
66

'i£
532500
313 320
275030
300 100
99250
80100
188419
190125
82758
18900

/

399: 7: 6
235:-:206: 5:225: 1: 6
74: 9:60: 1: 6
141: 7:142:12:62: 1:14: 3: 6

,-

---

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

-

211

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

GIST
waarde

waarde
1395
520
420
420
375
388

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

13727
1084
2556
1664
1398
1050
1365
1842
1851
1563

400

375
400

10

I

123:13:48: 2: 8
89: 6:62:10: 6
53: 4:43: 3:52:19:66:10:67:10: 6
47: 4:-

I

703:10:1200:-:1266:10:1086:15:771: 5:1216:-:1126:-:1078:10:1405:10:-

GLAS (FRANS VENSTER)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

korven

waarde

1407
2400
2533
2 1731/ 2
1 5421 / 2
2432
2252
2157
281Jl/ 2
469

121440
21185
22308
19363
14350
20731
18615
19555
26367
5960

234:10:~

GLAS (OOSTERS VENSTER

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

I

kisten en
kisjes

waarde

20
8

I 200

30

240

37
50
51
31

1500

290
400

440
700

kisten en
kisjes

waarde

kisten en
kisjes
korven waarde

911
429
582
809
455
495
787
1279
741
440

112812
5218
9256
11 223
7376
8619
14175
22530
18293
13 686

248
497
608
585
986
1327
1654
1315
1645
1623

2

77

I 3064 I
5477
6135
6154
8675
11 785
15679
12946
20739
21582

476: 6:326:17:506:15:521: 6:488:15:612: 2:904: 6:1076: 6:1184: 3:1079: 1:-

212

Jaar

DE ADMlRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793

I

Rendement
der rechten

Uil Brabant

GLAS (DRINK; HOL EN SPIEGELGLAS)
ZIE OOK BOUTEILJES
kassen en
mandens waarde
kasjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

2

118

13093
4345
5050
5887
5055
7045
6175
5105
5523
8925

waarde

waarde

591
1001
2200
125
1494
2582
3525
2101
2060
1494

11320
275
500

I

I

250: 4:281: 1:387:10:300:12:328:14:481: 7:485 :- : 360: 6:379: 3:520:19:-

I

23: 8:179: 5:225:11:146:15:49: 8:199:14:199:- : 190:12:37: 4:6: 6:-

I

121 :10:87:12:80: 8:46:16:23: 2:57:-:44: 2:51: 2:59: 2:28: 7:-

25

GOM (ARABISCH!E EN SENEGALSE)
vaten en kasvaatjes jes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

18
67
85
68
16
112
108
75
21

57
44
38

75
14

vaten en
vaatjes

waarde
'il:
5850 I 2370
38810
47002
36680
7245
48628
49750
47650
9300
1575

5280
4530
7660
1540
1316
10575
9530
2015
470

'il:

7
10

6000
9380

5
2

5100
1300

GOUDGLlT*
vaten en
vaatjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

358
264
242
142
70
162
128
141
160
84

'il:

waarde

154310
129850
117400
71 000
35000
79530
62680
74630
76450
42000

14050
2920
2680
1560
770
1900
1470
1720
1970
945

*) Goudglit, een verbinding van lood met zuurstof, verkregen bij afscheiding van zilver uit lood.

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

I

213
Rendement
der rechten

Uit Brabant

GALLIPOT*

1784
85
86
89
90
91
92

vaten en
vaatjes
100
245
179
22
78
97
64

<jj;

11 000
29 500
26600
3400
7 800
13 200
5200

waarde
660
1235
870
125
400
580
265

I

I

22:-:59:-:53: 4:6:16:15:12:26: 8:10: 8:-

I

23: 5:110:12: 6
6'-'9'- '25:1 8:44:12: 6
67: 1:65: 6: 6
72: 1: 6
30:15:-

HAAR (ZWIJNSBORSTEL)
vaten en
vaatjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

<jj;

waarde

35

13 650

11660

5

2 300

500

11
15
3

4170
6460
1 200

970
3140
425

vaten en
vaatjes

2
1
3

balen en
baaltjes

2
1

<jj;

150
550
340

vaten en balen en
<jj;
vaatjes
baaitjes
9
7
3 100
3
3
1 100
800
1 200
5
2
1000
15
5 400
8
8 600
4540
8
7
3150
2900

HAAR (VAN ALLE SOORTEN, UITGEZONDERD MENSENHAAR ETC.)
vaten ba)en
en en
vaat- baa)jes tjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

2

1
2

311
216
245
156
203
209
245
254
248
185

<jj;

56232
40644
44 877
27599
36177
40 162
38350
47925
46620
30185

waarde
115237
8599
8725
3352
5056
12491
4678
10510
5650
2610

vaten
en
vaat- baal<jj;
jes tjes
4
5
1

13
16
31

waarde
1280

500

baaltjes

<jj;

waarde

12
2

480

1875
600

6
10

1 200

110
70

25

7583

865

230
15
285
112
190

I

327:17:184:-:279: 2:67: 7:101: 2:257:14:97: 4:214:-:130: 6:52: 4:-

*) Gallipot, een harssoort, uit sparren verkregen en aangewend als chemische grondstof, Vgl, Peter Pomet,
Der aufrichtige Materialist und Specereij-Hiindler (1717), bIz, 414,426 en 428,

214

Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793
Rendement
der rechten

Uit Brabant

HAMMEN
'if:

vaatjes
1785
87
88
89
90
92
93

'if:

waarde

700

160

300

2

1

25:13:11:-:8:17:13:14:15:15:89:17:17:15:-

1

111 :11 :134:14:118: 2:82: 9:73 : 4:38: 2:76:11 :49: 8:223:- :4:12:-

1

14: 8:81:-:598: 1:36:18:126:18:91:16:31 :10:44: 2:912: 3:1761:-:-

1

10:13:44: 1:35: 8:30: 1:18: 7:42: 5:-

242
374
430
2450
366

HARST OF HARPUIS

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'if:

waarde

vaten en
vaatjes
'if:

55770
38140
56340
20500
9600
2500
18000
12500
58290
310

12155
1 115
1825
760
325
70
280
475
2070
20

590
30
212
218
168
163
130
484
23

29200
2700
20710
27000
16550
20280
12200
53220
2000

HAVER
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

last

last

lIl/2
151/4
313
4401/2

5
163/ 4
8
701/ 2
51
6
91/4
1933/ 4
5376/ 6

last
8
40
3151/2
121/2

HENNIP (OEHEKELDE) vaten
1788
89
90
91
92
93

balen

'if:

15

800
3305
2655
2255
1375
3170

72

1

ZIE OO,K TORS

68
45
34
79

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Jaar

1784-1793

215

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

HENNIP (ONGEHEKELDE)
<jj!

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

670333
377 430
447835
325250
257605
390011
158875
210 625
332940
189275

129240
13 875
16315
20980
16835
25155
10 ()()()
14225
25572
13 750

vaten

<jj!

balen
4

2

I 1676: 8:-

220

28

3525

5
4

2500
1653
550

943:11: 6
1119:12:813: 2: 6
652:17:975:-:403: 9:530:14:833:14: 6
473: 4:-

HOEPEN
bossen

1785
87
89
90
91
92
93

100
144
287
791
258
496

waarde

1100
181
274
650
159
312
491

I

10:-:18: 2:27: 8:65:-:15:18:31: 4:49: 2:-

I

572: 5:343:10:680:10:684:10:1224: 8:649:10:649:15:609:-:1353:- : 603:10:-

HONING

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten en
vaatjes
656
349
704
718
1248
646
706
599
1391
531

vat

waarde

95 3 / 8
571/,
113/\2
1141/2
2041h6
1031/,
1087/ 2,
IOP/2
2251/ 2
l007 / u

I 5770
4190
9545
9700
17 805
8820
9250
8595
19270
12675

vaten en
vaatjes

20

vat

5

216

Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsfand en

I daaronder begrepen fanden

Rendement
der rechten

Uit Brabant

HONING (MARSEILLAANSE)
vaten
en
vaatjes kasjes

1784
86
87
88
89
90
91
92

53
34
37
12
39
16
49
6

'ij;

waarde

2680
1800
1970
600
2025
800
1700
800

3

/290
210
205
60
255
80
150
150

/

20: 2:13:10:14:15: 6
4:10:15: 4:6°_°12:15:6°_°-

HOP
'ij;

waarde

baaltjes

/ 660

64
467
67
3

5150
100
7700
45125
7600
1650

64
112
104
26
15

124
2

27280
400

6300
120

balen

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

15
1560
8225
1060
400

5
60
10
4

'ij;

10300
17505
15525
3850
1900
4100
500
7800
1250
550

baaltjes

1311
1 137
1 862
166
1 519
1036
2573
1 146
1488
1345

'ij;

484750
446060
699050
63724
536500
396250
910800
407160
518100
498475

/ 1500:12:-

1391:- :2166:16: 6
338: 2:1638:-:1206:-:2733:18:1326:14:1559: 5:1497: 1: 6

HOUT (BIJ HET LAST)
last

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

3066
4943
4860
3676
2844
3368
2987
4939
3312
35291 / 2

waarde

/48383
78510
88248
65135
44 905
59810
52931
72 370
42065
50500

/

1533:-:2471:10:2430:-:1838:-:1422:-:1684:-:1493:10:2469:10:1656:-:1764:15:-

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

217
Rendement
der rechten

Uit Brabant

ROUT (VLOTROUT)
vloten
waarde
9 1132000
14
264 705
6
142400
107000
4
5
75000
4
79500
4
56500
109500
7
105770
7
1
5736

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1 3300:-:6617:12:3560:-:2675:-:1875:-:1987:10:1412:10:2737:10:2644: 5:717:-:-

ROUT (WAGENSCROT)
blok
1784
85
86
87
88
89
90
91
92

waarde

50

1180

200
120

stuks
2850
6778
3922
3452
1665
2245
1430
2795
2605

1

216:12:518:19:298: 1:277: 9:126:11:179:15:108:14:212: 8:198:-:-

1

285: 4:800: 3:437:19:420:13:216:12:234: 5:168: 3:286:18:230:13:-

1

198:13:500: 5:328:11 :268:10:162: 4:241:15:146: 5:260: 3:223: 7:-

ROUT (PIJPROUT)
stuks
7505
21057
11 524
11 070
5700
6165
4425
7550
6070

1784
85
86
87
88
89
90
91
92

ROUT (V A TROUT)
blok
1784
85
86
87
88
89
90
91
92

1061
700

stuks
23367
58851
38657
30536
19082
27740
17 208
30605
26275

218

Jaar

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793
Rendement
der rechten

Uit Brabant

HOUT (GEZAAGD)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

waarde

13231
6775
6669
8422
3732
5128
7168
5216
7606
4263

12572
25
340
135
143

1

30
40
589
3500

348: 4:408:- : 420:11 :513: 8:232:10:307: 4:431 :18:315: 7:491:14:465:16:-

ROUT (DELEN EN EIKEN PLANKEN)
waarde
1 860
2006
2411
1634
2502
1415
1185
1537
3007
1608

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ROUT (DUIGEN) 1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

1145
535
570
25

132407
60900
51255
43252
22425
23482
18302
32990
20737
13 892

280

1

40
2105
2025
1760
812
45
637
840
1260

1

17: 4:40:18:90: 6:73: 4:85: 5:44:11 :24:12:43:10:60: 3:57: 7:-

1

976:11:1856: 5:1554:15:1298: 6:681 :15:716:12:551 : 8:992: 3:641 : 3:419:- :-

ZIE OOK ROEPEN

waarde

280
40

waarde

waarde
1440
300
125
40
81
355
75

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen fanden

219
Rendement
der rechten

Uit Brabant

HOUT (FUN WERK- EN VERFHOUT)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde
/14150
28630
17610
14845
14350
14270
6843
15435
34125
10 565

waarde
/200
410
9

/

287:-:580:16:352: 8:296:18:287:-:285: 8:138:17:308:14:685: 2:211: 6:-

/

301 : 4:645: 5:751: 9:779:17:611: 1:683: 7:685: 9:681 : 8:1034:14:757:18:-

/

564: 1:-

100
131

HOUT (ONGEZAAGD)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

waarde

/ 7050
18809
22759
24663
20119
22753
22848
21857
32194
18588

/2990
2700
2290
1 332
250
25
856
2297
6675

HOUT (BRANDHOUT)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

waarde

/3177
5543
6520
4750
4703
7765
9550
9586
7819
3164

/15624
19090
13 048
14097
11 418
15201
13 167
10888
9985
6713

739 :~: -

587: 1:565: 8:483:13:689:- : 681 :10:614: 4:534: 2:296: 6:-

220

Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

HUIDEN (GEZOUTEN)

1785
86
87
89
90
91
92
93

getal

waarde

325
200
40
25

11920
1270
220
110
730
200
40
1920

140
20
630

getal

waarde

25

1

38: 8:25: 8:4: 8:4: 4:14:12:4"-"-:16:38: 8:-

1

243: 4:37:-:31:-:68:10:3:14:238:12:-

1100

HUIDEN (GEDROOGDE)
stuks

1784
85
86
87
89
90
92
93

5278
990
886
950
65
4501
50
6045

63615
60 475

waarde
[12160
1850
1550
3425
185
11 930
150
15865

3"- " -

317: 6:-

INDIGO
vaten en
vaatjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

31
87
29
79
36
56
78
61
61
117

kasjes en
baaltjes

2
8
56
16
121
181
180
281

~

10607
34028
11620
43519
10545
26595
69270
69022
71533
95150

vaten en
vaatjes

kasjes

2
1

14

416
2000

3

3
3
2

500
1410
300

~

vrij van
rechten

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

221
Rendement
der rechten

Uit Brabant

KAARDEBOLLEN
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

man den
195
258
251
224
229
128
181
138
155
125

schijven
195
258
251
224
229
128
181
138
155
125

waarde
11650
2205
2260
1820
1965
1220
1265
1345
1085
1100

I

29: 5:38:14:37:13:33:12:34: 7:19: 4:27: 3:20:14:23: 5:18:15:-

I

55:18:49: 5:65: 4:59: 8:73: 6:93: 4:122:17:66:12:79: 7:68:17:-

KALFSVELLEN (BEREIDE)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

stuks

waarde

stuks

stuks

240

I 320

50

40

876
1091
860
282

630
1610
100
10
524

330
3515
100
5
600

4473
3832
5621
5656
7328
8422
10326
5916
7104
5388

266
350
646
820
974

KALFSVELLEN (ONBEREIDE)

1785
86
87
88
89
90
91
92
93

stuks

waarde

2050
950
36
1060
3010
547
1018
1260
1362

I 850

400
50
1000
840
225
725
435
490

stuks

1846
224

II

10: 5:4:15:-:4:5: 6:27: 6:3:17:5: 2:6: 6:6:16:-

222
Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793

I

Rendement
der rechten

Uil Brabant

KALK
hoed
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

hoed
1983
4085
2417
3458
1970
32951/ 2
2966
2445
2323
1432

waarde

15

/ 90

37

150

hoed
1607
1407
2019
1820
1 447
2192
2344
2490
22221/2
10931/ 2

718:-:1058: 8:890: 4:1055:12:683: 8:1097:10:1069: 8:987:-:909: 2:505: 2:-

.f

KANTEN (GEWEVEN)
waarde
I 400
300
3900

1784
85
89
93

waarde
I 300
5130

II

7°_°3:-:39:- :51 : 6:-

I

KARPETTEN: ZIE CARPETTEN
KA TO EN : ZIE CA TOEN
KOEKEN: (V AN ZAAD)
getal
1785
87
89
92

waarde

i
72

10000
7000
2100

14400
21000
2500

/ 560
820
65

:m

raapkoeken

1/

162:-:43 : 4:63:-:geen opgave

K OFFIEBONEN: ZIE COFFIJBONEN
KOLEN (SMEE)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

hoed
61258
62731
57543
64403
61598
62493
67111
72069
72872
76936

waarde
/511 191
531004
475904
579231
546319
559169
607491
656464
666019
759829

hoed
2401 1/ 2
39701/ 2
3532
3375
2176
5016
4163
3648
3244
4178

hoed
190
62
38
67
60
104
91
144
64
183

/

9577: 8: 6
10014:10: 6
9166:19:10176:15:9575: 2:10 141:19:10704:15:11 379:15:11427:-:12194:11 :-

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

223
Rendement
der rechten

Uit Brabant

KOLEN (WAAG)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waag

waarde

waag

waag

31720
37383
20360
23759
12373
36706
20079
15650
19114
13 893

f 9790

33220
40 887
37409
40 560
23825
37501
34335
30540
30135
23625

46785
40955
32325
19285
30965
35165
39195
41124
57075
43005

12060
6220
11955
6200
18280
9540
7750
9415
7002

f 1117: 5:-

1192: 5:900:19:836: 1:671:13:1093:14:936: 2:873: 3:1063: 5:805: 5:-

KOLEN (HOUTS)
ton
1784
85
86
87
88
89

180

waarde

f

180

518
922

518
1320

514
520

514
450

90

91
92
93

ton
242
156
278
484
371
400
264
269
220
199

ton

f

12: 2:7:16:23:11:24: 4:44: 9:66: 2:41 :19:88: 3:78:17:32: 4:-

f

26:19:3: 2:31:15:36:15:16:19:39:12:19:15:9:10:-

13

575
980
837
445

KOLEN (BOS)
1784
85
86
78
88
89
90
91

ton
539
62
635
735
339
792
395
190

224

Jaar

I

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsfand en
daaronder begrepen fanden

1784-1793
Rendement
der rechten

Uit Brabant

KOPER (RUW)

1784
85
86
87
88
89
91
92
93

vaten
en
vaatjes stuks
200 4702
826 11 222
287 5 198
315 8832
14 4430
8808

'il:
waarde
96600 110 560
237 602 23810
118980 11610
151 940 23968
60 635
9140
106284 16330
2020
12300
2480
466
700
88
350

vaten
en
vaatjes

vaten

'il:

'il:
193: 4:475: 4:237:19:303:18:122:17:213:11:24:12:70:10:9: 5:-

1
2
4

800
500
1000
32760
4

3910

KOPER (GESLAGEN, MITSGADERS BEKKENS EN KETELS)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

kassen
en
kaswaarde
'il:
jes stuks
60 2475 51685 1 5470
125 4542 97579 11 530
3360
58 1470 33911
98 4615 83219 17120
7390
102 1894 37445
580
685 167959 34005
545 1766 140 525 28184
15235
123 1991 76031
186 5422 102110 22135
368
5850
1 765
4

vaten en
vaatjes stuks
664
1928

'il:
317 280
329700
284500
199500
207200
249300
269100
252800
204 900
171 900

'il:
11300
11 060

1

793: 4:1096: 9:823:14:706:16:611:12:1043: 3:1024: 1:822: 2:778:18:444: 7: 6

1

4:40:19: 4:58:16:27:18:29:16:39:- : 50: 8:41:14:145: 5:39:12:-

4550

KOPER (GEMAAKT)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaatjes
1
1

pakjes
1
3
8

waarde

1

waarde

waarde

75

320
620
465
480
600
490
695
850
660

1100

1260

17
50

50
300

99

1472

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

I

1784-1793

225

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

KOPERROOD
vaten
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1230
1099
1380
1311
834
874
791
817
1160
831

'it:
546400
492000
643000
608850
391 700
428200
383400
397000
606500
413 500

waarde
/12845
11 820
14865
14255
8720
9050
8170
8620
12480
8680

vaten

'it:

/
17
12

3960
5200
3600

18
36

6140
6000

11

546: 8:492:-:643:-:612:16:396:18:431:16:383: 8:403: 3:612:10:413:10:-

KOUSEN (WOLLEN EN GAREN)
kas- ba- pakjes len jes paaren
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

54
8
3
11
12
8
22
11

waarde

75 93651 / 2 /27710
122 8945 1 / 2 27450
34385
92 11 203
113 66801/ 2 19399
30730
73 8517
43377
123 9514
49685
116 10 551
131 94201/ 2 42498
47935
106 10217
99 7441
309151

waarde
/16014
11 870
12762
13 427
11456
14574
13 103
13 281
10590
8634

baaltjes paaren
16

10512

3
4
4
4

2880
3732
2640
2640
2520

waarde

f7 305 / 1020:12:1200
1 730
1100
1100
1060

I

786: 8:966:19:691: 2:865:14:1181:-:1276:19:1115:12:1170:10:791 :-:-

KRAMERIJ

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten, vaatjes
pakjes waarde
en kisjes
164
13
/15485
6
13 617
331
23938
291
4
338
23
15193
11226
231
2
10190
209
3
13 998
185
1
22308
377
6
3
32203
443
35706
323
3
ECON.-HIST. JAARBOEK XXIX

waarde
/40781
35498
33884
29960
24999
28393
29817
33624
40297
21918

waarde
955
1130
9947
4604
10648
20913
7630
5429
18643
7574

/ 1716:13:-

/

1507: 7:2033: 1:1492:14:1406: 4:
1 784:18:
1543: 7:
1840:17:
2734: 6:
1 955:19:

IS

226

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793
Rendement
der rechten

Uit Brabant

KURK
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

~

waarde

75850
77400
70250
103600
60100
93330
68450
62050
47550
212710

/ 1 745

1745
1635
3090
1420
2145
1725
1450
1410
15099

/

52: 7:52: 7:49: 1:92:14:42:12:64: 7:51:15:43:10:42: 6:452:19:-

/

577: 3:1373: 2:1231:17:780: 5:853:11:614: 8:996:17:721: 4:359:11:182: 2:-

/

39:-:9°_°13:10:36:-:145:10:172:10:346: 4:329: 7:-

KW I KZIL VER: ZIE QUIKZIL VER

LAKENS
balen
en
baaltjes stuks ellen

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

78
26
22
15

8
4
1
4
3
2
2
2

2576
4
1600
1425
563
444
464

waarde

/2744
440
390
1521
1 105
690
220
350

baal- kistjes ten ellen

waarde

83
8302 /16494
194 13 25568
45330
222
21283
40671
133
12256 24487
27347
13 732
138
III
9880
19790
181
16417
33009
157
11 885
23690
78
6039
11 985
44
3035
6070

LAKMOES

1784
85
88
89
90
91
92
93

I vaatJes
vatel! en

~

19
2
6

2600
600
900

/450
100
140

2

600

100

waarde

vaten en
vaatjes

5
35
63
91
85

~

2400
9100
11500
23080
21958

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

I
I

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

227

Uit Duitsfand en
daaronder begrepen fanden

Rendement
der rechten

Uit Brabant

LINT (VAN SAJET EN GAREN
kassen
en
kas- stukjes jes
1785
86
87
88
89
90
91
92
93

~

ell.

waarde

6
1000 111000/1410
178000 1510
6
9 360 840131050 1 315
415208000 1600
9
1045246000 2410
19
620169700 1 532
11
11
670146000 1 745
10 1080
83300 1985
2 2000
25000
600

/

42: 6:45: 6:39: 9:48:-:72: 6:45:19:52: 7:59:11:18:-:-

/

3: 9:-:12:31: 5: 6
-:19: 6
1: 1:2: 6:-

LOaD (PLAT LOaD, KOGEL S EN HAGEL)

1784
85
86
87
88
89

vaten
en
vaatjes rollen
14
4

~

waarde

2300
400
9325

/260
40
375

~

kasjes

14
4

2

700
1520

kisjes

650

70
80

~

11 525

LOaD (RUW, IN STUKKEN)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

stuks

~

waarde

~

23327
22422
26179
16458
15449
15786
27323
20201
8976
8470

2226875
2160 675
2427275
1559550
1 491 305
1 530199
2573425
1 875625
867945
827400

/53534
48194
56400
57350
55540
56955
95698
70305
36240
42160

4500

4600

13 043

/ 3347: 1:3241:2:6
3640:18:2339: 6: 6
2243:17:2295: 6:3860: 3:2813: 9:1 321:10:1241: 2:-

228

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, iangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

Uit Duitsiand en
daaronder begrepen ianden

Rendement
der rechten

Uit Brabant

POTLOOD
1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

~

waarde

501 750
373000
395000
398- 575
156000
257000
369800
290000
345350
321250

I 5265

~

vaten

~

vaatjes

I

11190
12060
11950
4680
7710
11 340
8700
11200
10 525

20000

2

8

486

752:12: 6
559:10:592:10:597:17:237:-:385:10:554:14:435:15:518:-: 6
481:17: 6

LOODWIT
1789

I

I

I

~

vaten
6

3000

II

30:-:-

LIJM

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

vaten en
vaatjes
10
5
6
8
3
8

~

3320
450
1600
2600
650
2500
600
2960
4420
2150

waarde
I 475
225
230
565
150
640
170
670
1070
1070

vaten en
vaatjes
19
20
22
39
31
23
44
32

baa1tjes
2
1
3
4

~

3300
3815
4830
6550
5200
6700
10500
6600
7600
2000

!

vaten en
vaatjes

~

I
1

500

1

625
5355
7060
1350

I

I

33: 2:21 : 6: 6
34:13:40:15:29: 5:49: 2: 6
82: 5: 6
83: 2:66:17:20:15:-

LIJWATEN (VAN ALLE SOOR TEN) ZIE OOK CAMERIJKSDOEK

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

ba1en
en
baa1-paktjes jes stuks ell. waarde
15 19
18049/2360
180 15 528 79224 25980
2
6
60 3316 2125
1905
11760 1846
544 18991 10703
27
13 788 6745
18374 8420
300 22158 7945
450 55970 8650

ell.
1 216779
1175677
1160894
954696
1045340
1156417
1223705
1176451
1113 676
956919

waarde
1257224
249358
240810
195951
210 580
244 440
258355
242381
228060
197904

ell.
2174837
844117
1665657
1587000
1488064
1415326
2506766
2338209
2320032
4128831

waarde
780441
444049
622281
578 186
569399
548819
944 270
905613
923233
1705964

f

110400: 5:7193:17:8652: 3:7760. 8.7818: 5:
8039:12:
12093:14:
11 564: 3:
11 592: 8:
19125: 4:

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

229

Uit Duitsfand en
daaronder begrepen fanden

Rendement
der rechten

Uit Brabant

LIJWATEN (KATOENEN)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

kas- baaljes tjes stuks ell. waarde
3 4
8184/ 2960
2
5
8 190 3470
2 29 30 44 760 13 075
1 18
29160 7770
7
6 183 1290 2080
15 27 307 33801 14840
32 20 609 27135 26747
10
2
79 6 753 6760
15 25 233 37713 18050
15 11
187 19045 8955

ell.
90270
84771
73025
61065
26625
40 520
461 80
29920
25150

waarde
/28035
25440
21606
18 795
8905
14876
12600
14275
9475
8800

waarde

ell.

5100
10323
12 893
2403
4072
1920

/

387: 9:361: 7: 6
454:15:458: 1:146: 1:423: 5:585:10: 6
277:14: 6
370: 5:232:11 :-

/

79:-:172:19:180: 7:114: 4:112:15:162:13:131: 4:122:17:137:15:55:-: 1

/ 1700
10080
700
4142
7495
1 183
2095
850

LEIEN OF SCHALIEN
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

stuks

waarde

150000
240000
50000
140000
100000
94000
45000
48000

/ 900

stuks

stuks
157030
250380
141400
177 433
113 843
250577
220050
159 090
238400
121 564

1440
300
800
600

570
270
270

40500
32000
69500
58000
28000
56000
14000
103000
58000
16000

MANUFACTUREN (VAN WOL)
pak- baalken tjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

waarde

957 8661 612133/545491
733 9681307677 441554
100616741917205 631 210
810 1 060 1 500 190 490995
736 1 200 1 398 725 454779
841 1 326 1 578 489 523128
855 1 364 1 602 097 527074
823 1 643 1 628 720 527820
825 1 628 1 639719 528821
743 1 351 1 492825 471 044

/40088
53310
50858
34020
40179
42277
37135
37040
36 726
33930

ell.

ellen

waarde

/ 270
350
970

1260

/11717:-:9897: 6:13 641 : 7:10507: 6:9899: 3:11 308: 2:11309: 8:11297: 4:11 310:19:10099:10:-

230

Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

I

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

MANUFACTUREN (VAN ZIJDE)
kassen en
pieces ellen waarde
kasjes
1784
85
86
89

5
6

93
46

30
90

/900
945

360

710

waarde
/2350
1300
297
75
2415

90

92

2

balen en
baaltjes

waarde

5

/1486

/

115: 2:66:-:37: 5:2: 5:72: 9:21: 6:-

/

799: 5:812: 6:166: 8:24:19:64: 8:274:12:76:-:6:12:-

/

147: 3:112:13:231: 5:81:-:77:10:41: 8:3:15:9: 9:55:16:15:19:-

MEEKRAP (FIJNE EN ONBEROOFDE)
vaten en
vaatjes
191
187
33
6
14
71
15

1784
85
86
88
89
90
91
93

<u;
199816
199780
31600
6240
122000
68650
15000

vaten en
vaatjes

<u;

4
28

3300
10000

4

3900

5
2

4000
1650

MEEKRAP (GEMENE)
vaten
1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

18

<u;

12600

waarde

/1890

vaten en
vaatjes

<u;

43
37
65
16
25

40150
37550
77089
14400
25835

4
7
28
6

1250
3150
14300
3860

vaten en
vaatjes

<u;

11

8900

20

13800

6
2

4300
1450

MEEKRAP (MULLEN)
vaten
1784
88
89
92

2
7

<u;
1800
5300

._ -

vaten
23
6
11

<u;
15300
4200
7800

/

2:14:30:18:6: 6:11:14:-

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

I

231
Rendement
der rechten

Uit Brabant

MENIE
vaten en
vaatjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

241
226
210
164
184
179
193
202
149
38

'i.i!

waarde

136950
128400
119700
92790
104 410
100 680
109590
114300
84300
21170

18570
8140
7560
5752
6525
6105
6915
7105
5260
1385

I

205: 8: 6
192:12:179:11:139: 4:156:12:151:-:164: 8:171: 9:126: 9:31:15:-

I

196: 7:66:12:50:14:6:18:92: 8:16:13:72:-:23: 2:-

MOS (ROTS)
vaatjes ba1en
1784
85
87
89
90
91
92
93

2296
754
358
20
672
67
466
112

'i.i!

waarde

5200
79370
11430
48000
13 000

16545
2220
1690
230
3080
555
2400
770

240
208
13
33
13
26

MOUT

1784
85
86
87
88
89
90
91
92

857 1/ 2
20281 / 2
25543 / 4
3 5671 / 2
47671 / 2
495411/ 12
1246
1122
57711/ 12

I 4287:10:10142:10:12773:15:17837:10:23837:10:24774:12:6230:-:5610:-:2889:12:-

232

DE ADMlRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793

I

Rendement
der rechten

Uit Brabant

MANDEWERK
balen
241
185
234
168
134
176
168
136

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

16

waarde

waarde

waarde

13820
3605
3265
2550
2140
1805
2440
1725
2845
160

I 25

I

206
103
116
231
245
191
104
66
200

422
361
256
214
176
100
96
125
165
3208

I

128:-:125: 3:108:14:86: 8:76: 8:64:10:81 :16:58:12:92: 6:107: 1:-

I

31:13:130: 4:29: 2:137: 5:109: 1:31:13:14: 5:67: 1:-

OKER
vaten en
vaatjes

'it

waarde

139200
479000
136500
515300
356835
124700
61800
286600
290000

11055
4250
970
4365
3445
1055
445
2235
2140

1784
85
86
87
88
89
90
91
92

304
993
198
1162
816
298
144
605
654

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten kasvaatjes jes pijpen
waarde
1270 29 5231/2 [30715
545 16 203 3/8
11090
719
8 2751°/24
14257
704 16 292
23925
1355 56 6442 / 3
48685
471 66 202
15435
36795
1 118 25 4571/ 2
698 34 2691/ 8
24275
602
1 2801/ 6
21420
338
22430
1561/ S

vaten en
vaatjes

'it

waarde

vaten en
vaatjes

'it

waarde

6400 I 90

11
24
14

10700
6670

210
180

2

1000

30

5

2250

1

200

110

OLD V AN OLDVEN

I

vaten
vaatjes

1

pijpen

vaten en
vaatjes

pijpen

2/S

28
123
1
110
2

171/2
111
1/3
1221/2
2

16

12

38

39

I 2164:-:-

1257:10:1104:10:1658:- :2589: 7:808:-:1878:- :1076:10:1120:13:781: 7:-

OLD VAN ZAAD
aarn

1785
87
90

2
38

waarde

180

vaten en
vaatjes

67
3

aarn
1201/ 2
5

I 1102:10:45:-:342:-:-

DE ADMlRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

I

1784-1793

Uit Duitsland.en
daaronder begrepen landen

I

233
Rendement
der rechten

Uit Brabant

ORSEILLE
vaten balen
en
en
vaat- baaljes tjes
1784
85
86
87
88
89
90
91

92
93

24
36
16
16
32
32
30
26
26
42

416
1
2
6

<u;

waarde

33400
2400
1150
1100
2500
2210
2080
3200
1820
3010

/6310
240
135
110
325
220
220
315
200
355

/

133:12:9:12:4:12:4: 8:10:-:8:17:8: 6:12:16:7: 6:12: 2:-

/

186:- : 882:-:84:10:192:-:162:-:258:-:138:- : 156:- : 228:- : 138:-:-

/

27: 8:31:-:48: 8:41:10:33:14:10:12:54:14:26:14:70: 6:25:14:-

PAARDEN
1784
85
86
87
88
89
90
91

92
93

stuks

waarde

stuks

26
18
13
29
27
31
12
12
36
15

/ 4020
4400
3250
7110
6250
7130
3000
2850
11 600
3700

5
129

stuks

3
12
3
14
2
8

8

PAPIER (BOVEN DE 2 GL. PER RIEM)
riem
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

84

/185

139
10

485
50

16

50

riem
274
201

riem

444

25
40

276
327
106
547
251
696
212

7
55

234

Jaar

I

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Uit Brabant

I

Rendement
der rechten

PAPIER (BENEDEN DE 2 GL. PER RIEM)
riem

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

riem

waarde

1

460
664
9719
816
1875
5900
7490
7460
5135
1435

465
800
13410
850
1710
3490
4660
4480
3140
890

riem

480
284
225
125
326
781
1549
1080
830
795

1

28: 4:28: 9:300:17:28: 5:66: 1:200: 8:271: 3:256: 4:178:19:66:18:-

1

22: 1:6·_·-

1

193:10:122: 7: 6
122:12: 6
56:17: 6
47: 5:110: 7: 6
118: 7: 6
90: 5:65:15:111:10:-

/

99:12:98:-:163:10:41:-:37: 6:78: 6:85:16:292: 9:81:16:38:14:-

84

PAPIER (BLAUW, KLEIN FORMAAT)
riem

1792
93

147
40

PEK (ENKELBAND)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

tonnen

last

waarde

1684
1015
1030
496
383
1030
1154
738
540
1060

129

19070
4265
6487
2595
2600
5395
5049
5109
4010
5690

77 6 / 6

8]3/,
3711 / 12
3F/ a
73 7/ 12
7811 / 12
601/ 6
43 5/ 6
741 / 3

last

33/ ,

PEL TERIJ (V AN ALLE SOOR TEN)
kasjes etc. baaltjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

11
5
5
3
4
7
5
29

5

1
8
35
3
3
16
21
28
2

waarde

1

1725
2260
3520
485
640
1855
2990
10330
240
760

vaatjes

6
7
29
14
26
14
11

6
5
5

baaltjes waarde

8
17

22
3
4
6
11
5
13

1705
616
930
370
590
570
450
542
335
946

vaatjes

baaltjes waarde

1
3
18
4
2

63
57
79
36
2
12
6
4
8

6

/2551
2023
3725
1 195
634
1490
850
1250
3515
230

1784-1793

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Vit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

I

Vit Duitsland en
daaronder begrepen landen

235
Rendement
der rechten

Vit Brabant

I

PENNEN EN SCHACHTEN
vaat- manjes den
1784
85
87
89
90
91
92
93

2
2
3
2
2
2

1
1
3

getal

waarde

8000
16000
90300
63000
81000
210000
292500
50000

/ 50
100
488
390
495
1250
560
200

getal

/

-:16:1:12:9: 1:6: 6:9: 6:21:-:29: 5:5°_ °-

/

135:13:432: 8:213: 8:43: 1:207:17:135: 4:276:18:119:18:269: 7:280:18:-

/

358: 1:365:10:490:19:305: 3:187:18:535: 9:232:19:85:13:125:17:160: 5:-

12000

PIMENT

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
vaatjes
66
220
95
14
73
67
135
29
127
133

balen
en
baaltjes
12
701
45
64
121
4
116
199
244
321

'ii:
25100
77 217
28606
7584
34400
25730
53420
22220
42965
47945

vaten
en
vaatjes

waarde
/ 4522
14413
4739
1435
5969
4506
9230
3997
8978
9364

balen
en
baaltjes
'ii:

14

waarde

7250 /2375

2

5

1800

960

PRUIMEN
vaten
en
kassen
vaat- en
jes
kasjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

212
217
255
243
314
254
163
45
395
315

1879
2862
1639
1 795
1311
1452
3040
1 767
798
190

'ii:

vaten en
waarde vaatjes
kasjes

121 330/6592
147435 8215
98610 5220
115235 5580
110680 5476
93635 5695
117765 7645
58460 3665
97658 5813
55100 3020

266
253
506
240
75
503
88
18
12
110

8
13
8
16
16
1
3

'ii:
165 128
144 955
294160
116500
39648
334709
68580
10045
3000
73093

vaten en
vaatjes

30

'ii:

12370

236
Jaar

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsfand en
daaronder begrepen fanden

Rendement
der rechten

Uit Brabant

PI1PEN (T ABAKS)
kisten en
kisjes
315
198
316
11

1785
86
87
88
89
90
91
92
93

23

gros

waarde

I

11450
976
1479

170
19
95
146
99
36

72:10:48:16:73:19:59:10:6:13:33: 5:51 : 2:34:13:12:12:-

QUIKZILVER
kisten
18
46
11
130
10
50
12
109
75
151

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'H!
5400
14100
3300
16350
1375
11600
2718
19800
13 229
21210

waarde

kisten

vrij van
rechten

'H!

133900
1

200

REUZEL, TALK EN SMEER

I vaatJes
vat~en
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

39
265
865
305
390
464

'H!
16790
95660
302470
97675
114175
106900

192
106
24

67050
39500
9925

waarde

I

vaten en
vaatjes

'H!

2

600

2440

16055
20019
11 720
13 459
12800
7306
4780
1434

2300

I
5
1

1150
2600

I

33:12:192:10:604:19:195: 7:232:19:213:16:2: 6:139: 6:79:- : 19:18:-

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

237

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

ROGGE
last
55702/3
6128
297 2/3
995 5/ 6
21547/ 12
474616 /16
8597
9693 6/ 6
13 879
120221/ 2

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

last

last

2805/ 6
1 2961/3
11411/2
7441/ 2
3901/ 2
468 1/ 3
23 9/ 16
1401/3
47 2/3
1/2

3102
2976
201131/ 2
127043/ 4
10 053 3/ 4
48
1561 / 3
3771/ 4
364
1361/ 4

135814:-:41601: 7:86210:13:57780: 7:50395: 7:21053: 2:35107:12:40881:13:57162:13:48637:-:-

ROZIJNEN
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

<u;
waarde
vaatjes matjes
1075 5996 2102501 7465
5 556 2723 423850 16425
11 210 1413 818005 32010
66424790 521 225 24049
11 363 2472 678855 30935
8339 3230 603208 34125
475 3416 214020 12015
496825 26105
515065 36690
197480 17585

voetjes

11

<u;

1000

vaatjes

<u;

26
110
105
28

2480
9900
10650
1400

31

7478

207
172

19180
14190

vaten en
vaatjes

oxhoofden

1

425: 9:867:10:1659: 6:1045: 5:1357:14:1221: 7:428: 1:993:13:1068:10:423: 7:-

1

240:12:268: 7:172:10:194: 5:214:10:258:-:-

RUM
vatenen
vaatjes oxhoofden waarde
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

159
180
110
127
146
170
13
76
175
13

141/ 4
122
25

1 8020
8945
5750
6475
7150
8600
660
4740
11 255
1270

6

1Il/s
142: 4:337:13:-

12

241/3

238

Jaar

DE ADMIRALlTEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

!

1784-1793

Uit Duitsland en

Rendement
der rechten

Uit Brabant

I daaronder begrepen landen
RUST

vaten
en
vaat- baaljes tjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

3471 2
2381 1
2825102
4553 77
1700 19
942
1469 61
1439 157
6272 4
6283 197

'ii:

waarde

1018435/34004
718330 25795
784205 23410
1277 990 57645
463450 20945
282955 12085
425920 19220
394725 17470
1927665 85529
1872 340 88439

vaten
en
vaatjes

vaten
en
vaatjes

231

1785
86
87
88
89
90
91
92

waarde

10
1663
145
271
150
100
1700
612

/

'ii:

/

763:16:538:15:611: 8:958 : 9:347:12:212:12:319: 9:296: 1:1460:15:1404: 5:-

/

1:10:249: 9:21:15:40:13:22:10:15:- :255:- :91:16:-

/

492:13 :10:-:202:-:125:-:-

/

36: 9:8: 8:214: 4:-

31022

10

5000

50

20000

481

ROZUNEN (IN KORVEN) korven

baaltjes

ZIE OOK CORENTEN

25
5350
225
560
380
250
2000
1540

SALPETER
balen en
baaltjes
1789
90
92
93

1 367
26
817
480

'ii:

waarde

98430
2000
40400
25000

/12 870
300
6060
3750

SIROOP
steekan
1786
87
92

6(11/,
14
357

waarde
/100
60
920

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

239

Uit Duitsfand en
daaronder begrepen fanden

Rendement
der rechten

Uit Brabant

SODA

1784
85
88
89
93

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaltjes

8

6
30
60
48

'ti:

vaten
en
vaatjes

waarde

6200 I 350
10550
420
30000 3000
14400
720
725
29200

'ti:

6
16

1300
8060

I

15:-:37: 4: 6
60:-:28:16:58: 8:-

I

177:- :39:12:156: 2:-

SPECERIJEN
'ti: waarde

baaltjes
1784
87
93

20
39

2950
2603

I

kasjes

'ti:

5

660

waarde

885
1750

1640

SPRaT
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

strootjes

last

waarde

3786
2507
405
1015
248
242
187
717
788
1412

1851 / 4
llF/4
I13/ s
45
10
123 / 10
6
421/ (
393/ 6
57 1/ 4

15366
3815
370
1460
300
409
180
1 715
1580
2382

I 1389: 7: 6

834: 7: 6
87:- : 337:10:75:- : 92: 5:45:- :316:17: 6
295:10:429: 7: 6

STAAL
vaatjes
etc.
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'ti:

waarde

1
1
50

250
25
2025
50

I 30

4
3
1
5

820
200
30
670

170
40
10
91

5
160
25

'ti:
65947
99475
118 516
87850
61650
77 688
102695
110934
117350
6881 9

I

197:17:299: 3: 6
355:12:269:12: 6
185: 2:233: 1:310:11:333: 8:352: 3:208: 9:-

240
Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

STEEN (GEBAKKEN)
waarde
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

/350
950
280

waarde
/525
387
230
445
410
270
345
300
270
265

I

waarde
/

80

/

48: 8:30:19:28:-:45: 4:32:16:29: 1:54:11:79: 2:66:11:76:13:-

/

1905:18:2117: 6:3047:14:2381:-:1594:15:1969: 6:2500:-:2218:16:2195:-:2029:15:-

120
120
93
337
339
172
413

STEEN (ONGEBAKKEN)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

stuks
49
10
2589
4746
590
2417

chalders* waarde
657
/2412
3411
780
5361
904
4243
6094
3409
600
556
3033
760
4147
4819
2410

waarde

waarde
/27820
28435
41479
33875
19603
25777
37927
31362
30604
30697

/1533
3442
3955
1 565
882
3636
707
1471
1392
722

STEEN (ZINK)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

last

waarde

10217
4489
4907
1722
1825
1867
1166
3628
3296
1612

/25830

* Chalder of chaldron, oorspr. Eng. kolen maat van 36 bushels of 13 hI.

11010
4654
4335
4710
2744
9040
7425
3573

vrij van
rechten

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaar

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

241
Rendement
der rechten

Uit Brabant

SUIKER (RUWE)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
vaat- kisjes
ten
10365
10250
8773
8984
10594
9899
8130
5703 183
5996
4926

CU;

waarde

vaten

6 106 360/353 234
6059627 341 391
5249140 305630
5 159664 373613
6256240 451 421
5 892706 521 991
4910111 363690
3667570 278190
4 020 254 448 829
3 044 725 399 403

5

CU;

/18319:- : 18178:18:15747: 8:15479:-:18768:14:17678: 2:13 730: 7:11 002:14:12079: 1:9134: 3: 6

6100

SUIKER (BUITEN EUROPA GERAFFINEERD
vaten en
vaatjes
1784
90
91
92
93

19
9
6
13
30

CU;

waarde

15320
4603
4000
7200
15400

/3910
1 510
1400
2590
3850

/

383:-:115: 2:100:-:180:-:385:-:-

/

3: 6:13: 4:17: 9:23:12:10:11: 6
28: 8: 6
7: 4:1:16:-

SUMAK
vatenbalen
en en
vaat- baaljes tjes
1785
86
87
88
89
90
92
93

8

10
118
111
10
79
297
35
18

CU;

2200
8800
5900
900
4600
18950
4800
1200

waarde
/ 85
370
280
100
170
590
400
100

ECON .-HIST. JAARBOEK XXIX

balen

36
102
15

CU;

7000
14840
2450

16

242

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

I

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793

I

Rendement
der rechten

Uit Brabant

TAPIJTEN

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

balen
en
kas- baa!jes tjes stuks ell. waarde
1916 [2700
36
1550
2150
22
650
1010
14
16
1 2540
1970
1
2
2
60
200
1670
12
1290
7
490
710
15
902
1745
18
2340
2125
150
435
3

balen en
baaltjes
1

waarde
[600

[

66:-:43:-:20: 4:39: 8:4'-'33: 8:14: 4:34:18:43:-:8:14:-

TABAK (BLADEREN)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
147
12

vaten
waarde
'Ii:
13 887 8893325 [894543
11 958 7632765 657238
7694 4947275
388832
10655 6843700 443926
9851 6227049 496783
793473
15446 9933937
15935 10159736 802223
12270 7857475 628635
494551
9639 6177075
7982 5205 160 439847

balen

'Ii:

waarde

85404 f7 674
875
8800

4

3400

540

2
3
14
7
40

1400
950
7860
3050
39188

120
75
740
300
5325

9

vaten
19
19
13
7
9
2
10
3
2

balen
5

1

waarde
'Ii:
23320 [4580
19250
2915
11 000
1600
930
7500
820
310
80
1100
10000
2420
250
2200
200

[ 18 135:19:13 220:11:7808:13:8907:18:9952: 1:15873: 9:16067:19:12592:10:9901:-:8903: 9:-

TABAK (BRAZIL)
vaten rollen
1784
85
87
88
89

4
10

22
534
20
3

'Ii:
13 373
2400
21080
615
1350

I

waarde
[1325
410 '
5980
165
200

I[

26:10:8: 4:119:12:3: 6:4'-'-

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

243

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

TABAK (CAROTTEN)
vaten balen
en
en
vaat- baaljes tjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

326
270
249
261
130
95
197
80
136
1

2
1
2
1

'i£

waarde

376 509 /36 895
320942 29187
316645 27770
320805 26965
153650 13060
128020 10255
252576 21382
102905
8630
167375 14765
1000
60

vaten
en
vaatjes
waarde

'i£
1500

2

'i£

vaten

waarde

2

1 756

/450

1
2
1

600
1250
80

175
480
60

2

580

150

/150

/ 1120: 7:-

880: 2:838: 7:823: 7:393:12:307:13:641: 9:263: 8:442:19:1:16:-

TABAK (SNUIF)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaltjes

49
1
12
16
1
2
14
16
6

45
1
6
3
9

'i£

waarde

9183
220
1407
4029
100
200
3560
2610
760

/1092
70
258
623
50
80
570
230
140

kas- baaljes tjes
36
15
31
28
10
12
8
6
11
10

11
10
10

'i£

waarde

7625 /1085
4990
714
6835
1204
9350
966
1500
150
6850
920
2650
298
3595
432
5245
715
1400
202

kas- baaljes
tjes 'i£
5

waarde

445

/175

15

21

1

/

117:12:39: 4:74: 3:79: 9:10:-:50:-:43: 8:33: 2:42:15:10: 2:-

/

94: 7:58 :1:27:-:129:16:156:11:46:13:26:14:3:-:18:15:10:19:-

T ABAKSSTELEN
'i£
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

9150
5940
5590
15350
53760
29870
39680
6200
49200
7200

waarde

/

300
165
175
441
1420
889
890
100
625
365

'i£

waarde

/2845
1770
725
3885
3798
60000
600

162200

244
Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

TARAS (TRAS, GEMALEN)
Dordtse
traston
393
988
922
910
952
2623
1302
7401/ 2
1550
742

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

f

235:16:592:16:553: 4:546:-:571: 4:1 573:16:781: 4:444: 6:930:-:445: 4:-

f

806: 4:1185:13:751:11 :948: 6:784:17:1396:17:1117:15:825:12:931: 7:523:19:-

TARAS (TRAS, ONGEMALEN)
Dordtse
slijkton
16124
23713
15031
18966
15697
27937
22355
16512
18627
10479

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

TARWE
last
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

2

168 / 3
1 3662/ 3
231
2525/ 18
278 9/ 16
6571/ 6
1941 / 8
3645/ 12
728
5651/6

last
5081/ 2
259
2491/ 8
239 7 / 8
175 7/ 12
352
323 7/ 8
5671/ 3
25915 /18
727/8

last
27743 /,
605
6 1953/ 4
2728
25703/,
6
131/ 2
521/8
91/ 2

f 20 711:10:13 384:-:40055: 5:19321: 2: 6
18149: 8:6091:-:3189:-:5903: 5:5984:13:3468: 5:-

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, langs de Wadden
en Z eeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

245
Rendement
der rechten

Uit Brabant

TEER

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

tonnen
8347
4290
11 561
7820
5931
14557
5804
7240
10308
1784

last
8353 /,
2991/6
7723 /,
5301/2
423 3 / ,
995 6/ 12
4171/6
5151/ 3
7282/3
1271/12

waarde
145915
16476
41231
28035
22678
51184
22496
26739
38854
6986

tonnen
en
vaatjes

86

last
1

835:15:299: 3: 6
772:15:535:-:423:15:995: 8:417: 3: 6
515: 7:728:13:127: 2:-

1

722: 4:2036: 5:2541 :18:92:- :48:-:118:-:857: 6:34:-:-:16:-

41/2

THEE

1784
85
86
87
88
89
90
91
92

kisten
vaaten
waarde
kistjes jes
~
1260
57560 123170
874
15790
46525
18704
5741
246
51 12
5066
4170
281
563
20
2

11 802
78420
1100
80

6850
23080
550
130

kisten
en
kistjes

~

10

900

26

1550

kistjes
111
1461
1660
47
55
74
8

~

14660
156201
235485
4135
4800
5760
2300

TIN (GEWERKT)
~

5'-'-

100

1784

TIN (ONGEWERKT)
blok- vaatjes
jes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde
~
230
550251 2850
1500
350
6
1256
48 311 825 13410
2 454175 32455
1913
65 226825 16 000
879
112 1 607 407 839 27675
337450 24369
1441
1228
13 291061 20808
2458
50 502610 52103
1194
1 278875 56780

1

220: 2:6'-'1247: 6:1816:14:907: 6:1631: 7:1349:16:1164: 5:2010: 9:1115:10:-

246

Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

I

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793
Rendement
der rechten

Uil Brabant

TORS*
~

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

waarde

733990
201000
134400
45400
12500
262350
220500
189000
331138
536100

/20109
5430
3148
1295
320
6711
5451
7537
9505
18007

/

603: 5:162:18:94:9 :38:17:9:12:201: 7:163:11:226: 2:285: 3:540: 4:-

/

2904:-:2676: 9:3643:17: 6
5395:10:4662:-:6348: 2: 6
4999:10:3750:-:4506:-:4683:-:-

/

40: 7:76: 4:66:-:17: 8:3: 6:49: 7:65: 8:15:-:32: 2:15:-:-

TRAAN (LEVER EN BERGER)
1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

vaatjes

smalton

waarde

10587
9746
10 107
11686
9609
12345
12032
10987
14476
14647

1936
1 7843 / 10
24291 /,
3597
3108
42321/ 12
2985 2/ 3
2500
3004
3122

/28237
27399
21307
61262
53627
74503
50616
41795
38476
54287

vaatjes

smalton

29

58

vaatjes

213

smalton

2891/ 3

TERPENTIJN 0 LIE
vaten
en
vaatjes
1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

219
265
436
87
10
96
237
34
68
20

~

waarde

48200
109 350
18800
3600
28720
49100
10200
29600
7850

/1090
1965
2200
580
110
1645
2180
500
1070
500

vaten
en
vaatjes

~

5
15

1550
3025

*) Tors, vermoedelijk korte, verwarde hennepdraden.

waarde
/255
575

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

Uit zee, fangs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsfand en
daaronder begrepen fanden

247
Rendement
der rechten

Uit Brabant

VEREN
balen
en
baaltjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

450
172
419
167
190
221
305
155
97
21

vaten
en
vaatjes

waarde

'Ii:
48165
18994
44 230
17710
19290
22450
32615
16500
9465
2730

/12310
4970
11120
5568
5155
5786
9317
4975
3310
1115

5

5
1

balen
en
baaltjes
11
5
1
9
13
9
3
13

balen
en
baaitjes

'Ii:
480
300
50
435
525
1605
100
650

'Ii:

1

200

1

120

3
1

480
358

/

481:13:196:15:445: 6:178:16:197: 5:234:11:346: 1:166:-:101: 3:27: 6:-

VERVERIJ (VAN ALLE SOORTEN UITGEZ. FERMILIOER EN BLAUWSEL)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
vaatjes

balen
en
baaltjes

69
32
48
100
26
29
85
28
17
40

2
285
14
6
18
3
7
7
1

'Ii:
28640
25005
8370
71150
7420
14460
21460
10 120
8500
19836

vaten
en
vaatwaarde jes
6

/1900
2401
715
1195
750
1135
1425
1225
785
1265

15
37
17
15
37
29

'Ii:
2900

waarde
/ 80

baaltjes

waarde

5

'Ii:
3600

/275

8

5240

860

/

250
755
399
661
970
676

67:13:72: 1:47: 5:43: 7:45: 3:46:-:62:12:65:17:43:17:37:19:-

VIS (GEZOUTEN)
last
1786

Pia

waarde
/210

I
24:-:-

STOKVIS
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'Ii:
3202993
2453628
2959237
3 524719
3020657
3263884
3434171
4419753
3880777
3546960

waarde
/ 65298
49784
60 376
92 392
87991
94820
92716
124 202
124 415
154990

/

1601 :10:1226:16:1479:12:1762: 7:1510: 7:1631:19:1717: 2:2208:18:1940: 8:1773:10:-

248

Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

VLAS (RUW)
pakken
en
p~ kjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'ii:

waarde

116
87
113
63

36350
19920
17450
7375

15055
2410
2380
790

60
23
252
38
1

7300
2400
39750
10960
150

1705
270
4970
2130
30

pakken
en
pakjes

'ii:

2

400

2

350

2
2
7

150
525
1050

'ii:

vaatjes baaltjes

5

1

72:14:40:13:34:18:14:15:- :14:14:12:94:17:319: 7:22:19:2: 8:-

1

41 :- :12:10:18:- : 16:10:9·_·-

1

798:-:1059: 9:1133:14:662:- : 332:10:1534:19:471: 2: 6
639:10:608: 7: 6
278: 6:-

45035
119934

289
824

VLAS (GEHEKELD)
baaltjes
1784
90
91
92
93

2
8

'ii:

425
800

waarde

160
90

baaltjes

'ii:

3
4
4
3

875
500
700
300

waarde

1410
125
180
105

VIJGEN
vaatjes
kasjes
en
doosmatjes
jes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

3735
5 130
7093
2766
1038
5 516
543
3 265
2 696
4101

14325
18957
19484
13 750
8070
55992
13 476
11 698
12 900
49

'ii:

waarde

319200 1 8 810
423 775 12380
453475 12100
9285
264 800
129625
4810
613 979 25466
188450
6605
255 805
8955
243 350 11232
111320
5550

matjes

135

'ii:

3280

DE ADMlRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Jaor

249

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

VITRIOOLOLIE
vaatjes flessen

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

5
14
12

78
510
470
224
808
451
45
55
226
378

'i£
6580
41100
37600
19110
71 000
36080
5500
2800
19280
30240

waarde
/ 750
4720
3160
2225
7300
3605
575
280
2050
2770

vaten etc.

'i£

waarde

22:10:141:12:94:16:66:15:219:-:108: 3:17: 5:25:16:61:10:83: 2:-

/

6

4600 /580

WAS
vaten
en
vaatjes

1786
87
88
90
91
92

1
1
8
5
6

pakken

'i£

5
1

300
870
5550
2320
580
2630

vaten
en
vaatjes

stuks

'i£

vaten
en
vaatjes

'i£
vrij van
rechten

1

4

225

1

300

WATER (SELTSER, SPA, BRISTOL EN ANDER MINERAAL)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

kisten
en
kistjes
32
10
14
25
25
20
20
17
23
14

manden

waarde

waarde

waarde

115
50
200
34
33
75
134
50
25
4

/600
230
590
365
325
350
520
270
280
150

/

/

8232
7418
8532
12215
9853
14365
20749
17871
16465
12661

230
1525
840
1156
650
762
380
855
630
592

/

271:17:275: 4:298:17:412: 2:324:17:464: 6:649: 9:569:18:521: 5:402: 2:-

250

Jaar

I

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793
Uit Brabant

Uit Duitsland en
I
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

WIJN (FRANSE)
vaten,
osh. en kasvaatjes jes vat
1784
85
86
87
88
89
90
91
92

93

34392
50137
32978
28745
13 092
50316
31 633
15819
28707
16291

waarde

6859 7/

8 /214075
99703/10 309724
8
6604 / 15 213 805
342 59351/ 2 273 158
11428401/ 2
131071
96 9771 11/ 12 459321
164 7 184
335210
169492
190 3 5581/ 2
31062443/,
298040
1
16 3774 / 2 270710

vaten,
vaatjes en
kistjes
mandenvat
1161
,972/ 3
1 192
100
39
880
16
65 6/ 6
959
741/2
850
10
621/2
1050
46
771/,
516
34
1466/ 12
635
16
451/,
5
624
423/,
391
7
321/ 2

vaten,
vaatjes en
kistjes
manden
104
59
13
77
30
66
95
73
53
96
19
21
36
171
33
38
44
70
8

vat
2Il/8 /20936:- : 30257: 8:151/ 2
20071:12:201/6
25
18105:-:8775: 8:211/s
23
29616:10:22084:15:3Il/6
10937: 5:42
18900:15:123/,
11472:-:17

WIJN (SPAANSE EN ITALIAANSCHE)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten
en
kasvaatjes jes
vat waarde
303
1307/ 12 / 4568
849
215
10 185
905
10877
2776 / 8
530
12745
1661/ 2
311
5040
61 3 /,
181
3415
526/ 2,
1
569 4 180 /,
7720
10030
579
180
1146
16175
313 3 /,
4
260
Il/2

vaten,
vaatjes,
kistjes

vat

5

21/2

/

783:10:1305:- :1665:15:999:-:370:10:313: 5:1081:10:1080:-:1882:10:9'-'-

/

-:10:45: 7:12:10:2'-'- :10:17:- : 7:10:1: 7:96:-:46:10:-

WIJN (PORTUGESE)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92

93

kistjes
en
vaatjes
3
98
17
7
2
14
9
1
81
89

vat
1/8
1Il/3
31/ 8
1/2
1/8
41/,
P/s
1/3
24
116/s

waarde
/ 30
720
258
90
40
645
380
70
3130
2005

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

I
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en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

I
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Rendement
der rechten

Uit Brabant

WIJN (RIJNSE)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaten en
vaatjes

aam

waarde

9

321/ 2

1950

1

1

60

2

2

100

aam
2256
1494
24337/ 8
1 607 5/ 16
21523/ 8
2288 5 / 8
20601 / 4
21581/ 2
1 765 5/ 8
21061/ 8

aam
6

I 3008:-:2043: 7:3245: 3:2144: 9:2869:17:3055:10:2747:-:21878:13:2360: 4:2809:10:-

1
1/2

41 / 2
1

WOL (BIJ DE BAAL)
balen
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

balen

162
476
456
299
250
104
206
846
197
594

balen

I

121:10:357:-:342:-:224: 5:187:10:83: 5:156:15:635: 5:161: 5:461: 5:-

I

1:13:6:16:5: 3:-:15:-

I

8:18:12:14:11:18:3: 4:11:14:17: 6:13: 2:20:10:11:-:4:10:-

7
3
1
18
21

WOL (BIJ RET GEWICRT)
baaltjes
1788
89
90
91

2

'it
40

waarde
140

1

'it
582

8

400

baaltjes

waarde
1180
905
687
100

WOUW
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

bossen

waarde

3801
5956
5580
1754
4526
1250
3292
4755
2862
600

I 415
635
595
160
585
225
465
1025
550
90

waarde

waarde
130

197
46

545
145
136

252

Jaar

DB ADMIRALITBIT OP DB MAAZB

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

WIJNSTEEN
vaten en
vaatjes

1785
86
87
89
90
91
92

39
33
9
6
34

'ii:
19875
18150
5900
2400
16500

/1030
910
1070
250
1180

16

4910

350

waarde

vaten en
vaatjes

'ii:

2

600

9
6
3
3

8450
4580
2989
1400

vaten en
vaatjes 'ii:

1

/

81:18:72:12:23:12:45:-:84: 6:11:19:25: 5:-

/

338: 4:497: 4:634:15:332:18:203: 2:260: 6:82:16:327:16:200: 2:225: 1:-

400

UZER (GROF ZWEEDS)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'ii:
338200
497200
634750
332900
203124
260 300
82800
327800
200 100
225064

waarde
/14055
19885
25619
14015
8540
10738
3330
13 230
7833
8631

UZEREN PLATEN, KACHELS, ANKERS EN GEWICHTEN
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

'ii:

waarde

16700
7810
14270
2700
3650
610
3650
1250
24790

/1280
615
654
220
375
80
572
210
1078

'ii:
434991
834642
1130604
904 707
838308
754965
462090
313 761
271 767
423727

'ii:

/
500
700
2000

652:10:1277:-:1707:12:1379:14:1261:10:1138:19:694: 1:479: 2:409:11:672:15:-
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daaronder begrepen landen

253
Rendement
der rechten

Uit Brabant

UZER (STAF-, ROEI-, BAND- EN KNIPIJZER)
<u;
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

<u;

waarde

143600

16610

27 ()()()

1250

4 ()()()

240

3100
20550
12090

190
995
494

2049014
3246412
2472 581
2100441
1614684
1963354
2480083
2858074
1 961 548
2191 205

1

2049:-:3390:-:2472:12:2127: 9:1614:14:1967: 7:2480: 2:2861: 3:1983:-:2203: 6:-

1

193: 4:224:-:269:12:221:12:186:16:173:10:192:10:200:-:186:16:171: 4:-

1

23: 6:14:-:19:19:33:12:15: 6:35:10:40: 5:38:11: 6
59:11:50:10:-

UZEREN P ANNEN
<u;
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

48300
56 ()()()
67400
55400
46700
43370
48119
50 ()()()
46700
42800

UZEREN GEGOTEN POTTEN
1784
85
86
87
88
89
90
91
92

93

stuks

<u;

waarde

<u;

2
3
6
17
4
3
4
2
1
11

2 ()()()
3 ()()()
5300
8280
3800
3900
8660
15 ()()()
3500
22 ()()()

1 120

18300
11 025
14665
25295
11 496
31595
31611
23575
56010
28498

210
435
425
320
310
660
810
350
1050

<u;

100

254

Jaar
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Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

1784-1793
Rendement
der rechten

Uit Brabant

IJZEREN SPIJKERS
vaatjes
etc.
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

<u;

31
1
4

<u;

waarde

10240
500
300

214750
212640
196428
135715
120660
93400
132245
117450
89350
156830

/1085
60
40

IJZER GESCHUT stuks
1784
85
86
87
90
91

58
118
8
14
45
12

<u;

waarde

56425
43775
2000
10000
28590
5200

/2920
2350
140
410
2300

vaatjes stuks

2
96

<u;

775
2200

1073:15:1063: 4:1033: 7:681 : 2:604:16:467:- : 662:-:587: 5:446:15:784: 6:-

f

287: 3:65:13:3:-:15:-:42:18:7:16:-

/

470: 5:334:13:4:11 :-:16: 6
72: 9:1: 2:-

f

119: 8:48:-:61:16:159:12:291:18:142:12:43: 5:148: 4:95: 6:175:10:-

165

ZIE OOK AMMUNITIE
<u;
stuks
36 135000

440

IJZEREN KOGELS 1784
85
86
87
91
92

/

waarde

f 70

ZIE OOK AMMUNITIE

stuks

<u;

118086
115325
2097
349
4400

940466
669265
9117
1646
144 100

120

IJZER- EN STAALDRAAD
vaten en
vaatjes
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

19
13
4
37
77
33
8
27
26
52

bosjes

18
2
2
27

19~OJ

80000
10300
26600
48650
23770
7208
24700
15885
29250

vaatjes <u;
1

600

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

Jaar

I

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

255
Rendement
der rechten

Uit Brabant

OUD IJZER
~

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

~

waarde

1700
7900
2500
600

1110
145
110
20

2150

60

12000
4000

200
40

~

6100
22500
7500
10150
4500
3900
28300
35225
8000

I

- : 8: 6
3:10:6: 5:2:-: 6
2:15:1:13:1"- "10: 1: 6
9:16:2"-"-

I

161 : 6:260:15:345:17:312:12:65: 6:223:16:282:10:168:12:83:10:242:13:-

I

136:10:248:19:230:14:99:18:123: 4:127:19:84:16:85:- : 138:10:193: 4:-

800

IJZERWERK (GEMAAKT)

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

vaatjes
of kisjes

stuks

5

6

waarde

waarde

waarde

292
1105
530
175
243
180
888
80
430

11227
1472
1447
1830
369
1269
1660
436
566
1392

1117
409
330
245

I

353
514
81
50
200

IJZER (MESSEN, NAALDEN, VIJLEN EN SCHAREN)
vaten en
vaatjes

1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

8
19
22
15
3
23
15
21

pakjes

13
9
14
23
8
9

waarde

vaten en
vaatjes

11310
2084
2150
1487
2200
1505
1305
1700
3 376
3 340

112
171
161
59
52
42
37
18
2
89

pakjes

waarde

42
135
55
9
46
118
67
24
8
5

12103
4105
3617
1010
880
1341
815
425
86
1490

pakjes waarde

1

I 35

353

256

Jaar

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE

1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

ZAAD (HENNIP)
last

waarde

47
1/,
1
312/8
9
33

/3525
20
90
3110
1000
3900

last
292/8
51/6
3126 /&
409 2/ 8
627
517
806/8
3901/8
33 2/8

waarde

1784
85
87
89
90
91

/

70:10:- : 7: 6
1:10:47:10:13:10:49:10:-

1

135:10:14:10:469: 5:1132:- : 973:10:777:-:127: 5:633: 5:50:10:13:10:-

1

325:10:267: 7:110:13:90:14:61: 3:471:17:252:13:140:13:114:13:171:14:-

f

332:16:162:-:344:16:19: 4:772: 8:123: 4:79:-:167:12:140: 4:-

ZAAD (KOOL EN RAAP)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1

I

4990

670
52690
62329
92308
81685
11461
51415
4891

last
21/6
41/ 2

last

8
21/2
1
4
3

337
191/2

581/2

29

9

ZAAD (SLAG, LIJN)
1784
85
86
87
88
89
90
91
92
93

last

waarde

1623/,
1332/8
551/3
45 1/8
307/ 11
235 11/ 21
1261 / 3
701 / 3
571/8
8511/ 12

/21735
15107
8530
4258
3400
32880
12210
9245
6645
13130

ZAAD (ZAAI, LIJN)
1784
85
87
88
89
90
91
92
93

vaatjes
2080
999
2150
120

last
691 / 3
338 / ,
7t5/s
4
16011/ 12
25 2/ 3
1611/ 21
3411/ 12
296/21

waarde

113 900

6660
14520
800
31380
4 800
2650
8430
6900

I

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE
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en Z eeuwse stromen
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1784-1793

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen
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Rendement
der rechten

Uit Brabant

ZAAD (KLAVER)
last
1784
85
86
87
88
89
90

41/6
211/12

91

waarde

last

/1850
1550

490

4/ 5

last

265
27Il/2
2423/8
275
5371/2
6561/ 2
2581/ 8
3663 / 4
3641/ 8
388 7/ 24

92
93

93 / 8
61/ 4

/

274: 7: 6
277:15:246:18:293: 1:543: 2:668: 7:272: 7: 6
375: 1:366:17: 6
391:-:-

/

69:19:121:12: 6
143: 6:104:11 :73:10:29: 1:52: 6:24: 3: 6
47:11:23:17:-

f

-: 9:-:12:-: 9:17: 2:-: 9:11:11:1:19:1: 1:-

3/

8
151/ 6
7
5 / 12

125/ 6

14
71/ 2
23/4
23/4

ZAAD (HOF)

1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

vaatjes
en
kasjes

balen
en
baaltjes

13
8
10
3
14
17
3
6
12
7

50
85
84
77

40

49
35
18
27
13

1i:

baaltjes 1i:

waarde

5595 /1007
9730
1 785
11 465
2187
1920
8314
5428
1165
1997
1285
4185
955
1934
393
3805
748
1702
380

1
5
6

50
450
325

4

205

I

I
ZAAD (MOSTERD)

1784
86
87
88
89
90
91
92

vaatjes
2
3
3

baaltjes

3

27
10
60

5

mud
4
3
30
3
77
13

waarde

mud

mud

f 25

30
30
120
15
360
100

84

,

7
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Uit zee, langs de Wadden
en Zeeuwse stromen

Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

ZAAD (ANIJS)
vaten
en
vaatjes
1785
86
87
89
90

91
92
93

29
29
1

balen
en
baaltjes
31
28
93
34
12
272
130

'U:

waarde

15650 /2280
950
5600
13 455
1585
7350
800
270
1500
54255
6885
46800
5830

vaten en
vaatjes

'U:

5

3650

1

400

balen en
baaltjes

'U:

4

1525

kasjes

'i£

/

18: 5:78: 5:28:-:74:18:38:15:7:10:271: 5: 6
234:-:-

/

90:12:229: 5:162: 9:1402: 5:726: 5:704:19:1933:12:1178: 5:33: 6:606:10:-

/

1560:-:1920:- : 895:17: 6
2334: 7: 6
2396:13:1583:-:2688:10:2661:15:1722:- :978:- : -

ZEEP (SP AANSE)
pakkasjes jes
1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

'U:

72 2
9060
22925
199
16245
142
140 225
1230
647
72 625
612
70494
1697
193360
1651
117825
3330
36
599 13 60 650

waarde
855
/
1170
830
11 230
6145
5948
15954
10366
665
9102

I

I

2

600

ZEILDOEK: ZIE CANEFAS

ZOUT (GROF)
1784
85
86
87
88
89
90

91
92
93

hondert waarde
260
/36952
320
42787
5
17691
149 / 16
61413
3891/ 16
60492
3994/9
41285
263 5/ 6
1
61515
448 / 12
53128
443 5/ 8
287
36144
163
22472
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Uit Duitsland en
daaronder begrepen landen

Rendement
der rechten

Uit Brabant

ZWAVEL (ONGERAFFINEERD)
1784
85
87
88
89
91

lasten
240

@

waarde

672 000
286300
400
630000
336000
784000

I 9600

I

1344:- : 572:12:-:16:1260:-:672:-:1568:-:-

I

28: 9: 6
37:10:5:- : 6
35:17:8: 4:4:10:41 : 4: 6
43:16:32: 2: 6

I

12: 8:9:18:3'- ' 11:18:- : 4:-: 7:-

4090
25
15750
8400
19600

ZIJDE (RUWE)
baaltjes

1784
85
86
88
89
90
91
92
93

@

8

639

1
18
3
3
15
18
16

81
1434
328
180
1649
1 752
1285

waarde

I

400

baaltjes @

1

baaltjes

@

3
10
1

400
1500
200

100

50
2153
1100
270
4645
3 845
8995

ZIJD E (PLUIS VAN)
1784
85
86
87
89
91
92
93

baaitjes

@

waarde

135
99

29700
14900

11240
990

114
,3

18790
155

11 90
20

47

7750

470

baaltjes

@

waarde

9

1000

1300

16
1

1130
130

700

4:14:-

IV
STATlSTlSCHE GEGEVENS BETREFFENDE
DE ZEEUWSE CONVOOIEN EN LICENTEN UIT DE 17e- EN
18e EEUW
MEDEGEDEELD DOOR DR. F. SNAPPER
Voor de belangrijke periode 1676 1)-1737 2) zijn tot nu toe geen gegevens
over de inkomsten uit convooien en licenten van de admiraijteit van Zeeland
gepubliceerd.
Gedurende een vacantie in Zeeland in de zomer van 1960 hebben de
ambtenaren van het Rijksarchief in die provincie mij gewezen op de mogelijkheid, dat in de verzameling Verheye-van Citters euige gegevens hierover
zouden zijn te vinden. Ik moge deze ambtenaren hiervoor weI mijn erkentelijkheid betuigen. Immers voor de jaren 1684, 1689, 1726-1731 kan de
verzameling Verheye-van Citters van het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg in de bovenvermelde leemte voorzien. Hierdoor is het mogelijk in
zeer beperkte mate euig inzicht te krijgen in de opbrengst van deze middelen
in Zeeland.
De verzameling Verheye-van Citters is ontstaan uit stukken, afkomstig
van Mr. Jacob Verheye (1640-1718), zijn schoonzoon Mr. Caspar van
Citters (1674-1734) en diens zoon Mr. Jacob van Citters (1708-1792). Mr.
Jacob Verheye was pensionaris van Zierikzee en werd op 15 januari 1666
als zodanig in de Staten van Zeeland toegelaten. Na op 25 februari 1677
tot gedeputeerde van Zeeland in de vergadering van de Staten-Generaal te
zijn benoemd, werd hij secretaris van de Staten van Zeeland op 26 januari
1683. Op 10 oktober 1687 volgde zijn benoeming tot raadpensionaris, welke
functie hij bleef uitoefenen tot hij in 1718 overleed 3).
Zijn schoonzoon Mr. Caspar van Citters werd in zijn plaats op 28 november 1718 tot raadpensionaris aangesteld. Deze was vanaf 26 oktober
1711 secretaris van de Staten van Zeeland geweest. Voor die tijd had hij
achtereenvolgens de functie bekleed van raadsheer in het Hof van Vlaanderen, secretaris van de stad Middelburg en pensionaris van deze stad 3) .
Evenals zijn schoonvader oefende hij de functie van raadpensionaris uit,
tot hij in 1734 stierf.
1) Met hetjaar 1675 eindigt de reeks gepubliceerd door Becht (H. E. Becht, Statistische gegevens betreffende den handelsornzet van de republiek der Vereenigde
Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715), 1908, Tabel I).
2) Met de aanvang van het jaar 1738 zijn deze door De Vries gepubliceerd
(Joh. de Vries, De economische achteruitgang der republiek in de achttiende eeuw,
1959, p. 185).
3) Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1917, deel II, p. 258.
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De zoon van laatstgenoemde, Mr. Jacob van Citters, is nimmer raadpensionaris geweest. Vanaf 1747 tot 1783 was hij echter om de drie jaar
burgemeester van Middelburg. Tevens bekleedde hij verschillende andere
ambten; tenslotte werd hij gecommitteerde van den Eersten Edele van
Walcheren. Hij overleed in 1792 1).
Het was in Zeeland de gewoonte bij het aftreden of overlijden van de
raadpensionaris de dienststukken naar de griffie over te brengen. Dit schijnt
na de dood van Mr. Jacob Verheye te zijn nagelaten 2). Men zou kunnen
vermoeden, dat nu de schoonzoon de waardigheid van raadpensionaris
overnam, aangenomen werd, dat deze de stukken van zijn overleden schoonvader onder zijn hoede zou nemen. Dit laatste moet inderdaad zijn geschied.
Mr. Caspar van Citters was trouwens niet aIleen ambtenaar, doch ook
een wetenschappelijk verzamelaar. Hij schijnt echter de historische en de
wetenschappelijke stukken niet voldoende uit elkaar te hebben gehouden.
De commissie, die in 1734 ervoor moest zorgen, dat de dienststukken uit
de uitgebreide prive-verzameling van de overleden raadpensionaris naar de
griffie werden overgebracht, zag zich gesteld voor een vrijwel onmogelijke
taak, en vele ambtelijke stukken bleven in de prive-verzameling achter 3).
Gedeeltelijk door legatering, gedeeltelijk door aankoop kwam deze belangrijke verzameling uiteindelijk in het rijksarchief in Zeeland 4).
Paragraafsgewijze zullen de verschillende gegevens uit deze verzameling,
die op de convooien en licenten betrekking hebben, worden behandeld.
Het archief-Fagel bleek eveneens gegevens te bevatten, die voor het
onderhavige onderwerp van belang zijn. Aan de totstandkoming van deze
verzameling hebben 26 leden van de familie Fagel bijgedragen. Van hen
dienen in het bijzonder te worden vermeld:
1. Gaspar Fagel
Griffier van de Staten-GeneraaI1670-1672
Raadpensionaris van Holland 1672-1688
2. Hendrik Fagel de oudste Griffier van de Staten-Generaal 1672-1690
3. Fran~ois Fagel de oude
1690-1744
4. Hendrik Fagel de oude
1744-1790
1790-1795
5. Hendrik Fagel de jonge
Verschillende van deze griffiers waren reeds voor hun aanstelling als
griffier op de griffie werkzaam in de rang van commies. Vele belangrijke
ambtelijke stukken uit de tijd van de Republiek vormen het z.g. "griffiersarchief" van deze verzameling. De laatste afstammeling van deze famille,
Jacob John baron Fagel, heeft in 1924 het volledige archief-Fagel in bruikleen aan het Rijk afgestaan. Na diens overlijden in 1928 werd het in 1930
door het Rijk van de erven aangekocht 5).
Idem pp. 258, 259.
Idem p. 259.
Idem pp. 259-260.
Idem p. 261.
N. M. Japikse, De Loketkas van de Staten-Generaal en zijn voortzetting in
het Familie-Archief Fagel (Nederlands Archievenblad 1961, nr. 3, p. 114).
1)

2)
3)
4)
6)
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Het gedeelte van bet "griffiersarchief", dat door ons werd geraadpleegd,
lopende over de periode 1686-1767, is voornamelijk door Hendrik Fagel
de oude aangelegd. Deze, als commies in 1728 aan de griffie van de StatenGeneraal verbonden, dient als de eigenlijke organisator van bet "griffiersarchief" te worden beschouwd 1). Het was de plicht van de griffiers de
stukken met de bijbehorende retroacten, die van belang waren voor de
zaken, die door de Staten-Generaal in behandeling waren genomen, aan
dit college over te leggen. Deze dossiers werden, nadat de desbetreffende
zaken waren afgedaan, in de loketkas van de Staten-Generaal opgeborgen.
Inmiddels was het aantal dossiers zodanig gegrooid, dat de loketkas vol
raakte. Het moot omstreeks de tijd zijn geweest, dat Hendrik Fagel de oude
a1s commies werd aangesteld, dat Fran90is Fagel de oude besloot de dossiers niet meer samen te stellen uit de originele stukken, doch uit afschriften,
die op de griffie werden vervaardigd 2). Dit had het voordeel, dat de originele
stukken volgens de bestaande indeling in bet arcbief bleven opgeborgen,
terwijl de griffier de dossiers naar zijn woning kon overbrengen. Japikse,
aan wiens artikel in bet Nederlands Archievenblad bet een en ander is
ontleend, wees mij er op, dat de griffiers veelal 's-avonds tbuis nog aan bun
stukken werkten. Het is derbalve niet verwonderlijk, dat de Fagels dit
griffiersarcbief thuis bewaarden. Fran90is Fagel, eenmaal tot dit systeem
besloten bebbend, beeft kennelijk deze dossiers doon samenstellen vanaf de
tijd dat hijzelf in 1680 als commies aan de griffie werd verbonden. Zijn
opvolger Hendrik Fagel de oude voegde deze dossiers toe aan zijn eigen
archief 3).
1. INKOMSTEN UIT CoNVOOIEN EN LICENTEN

De gegevens voor deze paragraaf zijn ontleend aan de verzameling
Verbeye-van Citters nr. 301 voor wat betreft de jaren 1684, 1689, 1726,
1727, 1728, 1729 en aan nr. 341 voor wat betreft de jaren 1730-1731. De
gegevens voor de perioden 1720/ 1721, 1721/1722, 1724/ 1725 en 1725/ 1726
zijn ontleend aan bet archief-Fagel nr. 1159. Deze gegevens, met uitzondering van die van bet jaar 1731, vermelden tevens de bedragen, die door de
verschillende kantoren werden geind. Deze bedragen zijn vermeld in Bijlage
I. In onderstaande tabel worden de totaalinkomsten gegeven.
Opbrengst van convooien en licenten in Zeeland in ponden vlaams 4)
Opbrengst
Jaren of perioden
Opbrengst
Jaren
1684
1689
1/10/1720-1/10/1721
1/10/1721-1/10/1722
1/10/1724-1/10/1725
1/10/1725-1/10/1726
1)

£ 21116. 1.3
£ 55484. 1.5
,,36837.18.4
" 32178.13.5
" 26906.10.4
" 23635. 8.2

1726
1727
1728
1729
1730
1731

£
£
"
"
"
"

24226. 4.24430. 4. 3
24040.14. 1
22290. 8.10
22980. 5. 3
22215.-. 2

Idem p. 119.

2) Idem pp. 121-123.
3) Idem p. 123.

') Ben pond vlaams komt overeen met zes Hollandse guldens.
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Bij de bestudering van deze tabel vallen de hoge ontvangsten in het jaar
1689 bijzonder op. In de volgende paragraafzullen wij bier nader op ingaan.
2. DE INVLOED VAN DE VERPACHTING VAN DE CONVOOIEN EN LICENTEN OP
DE OPBRENGST HIERVAN IN ZEELAND IN 1689
Gedurende de periode 1687-1690 werden de convooien en licenten voor
de helft verpacht. Dit betekende, dat de pachters in het begin van bet jaar
een voorschot gaven van de belft van de geschatte opbrengst van de convooien en licenten. Aan het eind van het jaar ontvingen ze dan de belft van
de werkelijke opbrengst 1).
In dossier nr. 33 van de verzameling Verbeye-van Citters treft men aan:
"een staat van differentie over het inkomen van de convoyen en licenten,
mitsgaders het Hollands halfrecht binnen de maanden van oktober, november en december 1686 en 1687 respectieve".
Rieraan kunnen wij bet volgende ontlenen 2):
1686
1687
Convooien en licenten over de laatste 3 maanden £ 7433.2.3. £ 10671.-.6
De inkomsten der Zeeuwse convooien en licenten bedragen in bet laatste
kwartaal1687 dus bijna anderbalf maal zoveel (44 %) als in de overeenkomstige periode van bet vorige jaar.
Terwijl men voor de opbrengst van de convooien en licenten de invloed
van deze verpachting voor de Republiek als geheel over het algemeen zeer
gering acht 3), vinden wij voor Zeeland dus duidelijk een tegengestelde
tendens.
Bij gebele verpachting zou de opbrengst nog wei groter zijn geweest.
Bovendien bloof ook bij deze admodiatie een aanzienlijke fraude bestaan.
Wij willen ecbter aannemen, dat gedurende deze admodiatie de fraude in
Zeeland gelijk was aan de Hollandse, welke in deze periode ca. 20 tot 25 %
bedroeg 4). Dit wu dan betekenen voor de tweede belft van de 17e oouw,
dat de admiraliteit slechts
(100-25) (100-44)
100

=

42%
0

van de convooien en licenten ontving. In feite zou dan moor dan de helft van
de baar toekomende gelden uit convooien en licenten de Zeeuwse admiraliteit zijn ontgaan.
Ook uit de mededelingen van anderen 5) mag men wei aannemen, dat de
1) Becht, t.a.p. pp. 143, 144, 147, 148.
2) De hier vermelde rekenoonheid is eveneens het pond vlaams. Voor de op-

brengst van de verschillende kantoren, zie bijlage II.
3) Becht, t.a.p. p. 148.
4) F. Snapper, Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719,
1959, p. 295.
6) J. van der Poel, Het particularisme van Zeeland en de convooyen en Iicenten.
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ontduiking van de convooien en licenten in Zeeland in deze periode meer
dan de helft heeft bedragen. Bovenstaande berekening, hoe globaal deze
ook moge zijn, bevestigt dan ook nogmaals de aanzienlijke fraudes met betrekking tot de convooien en licenten in het ressort van de Zeeuwse admiraliteit.
Om nu de oorlogsinvloed in het jaar 1689 te bepalen moeten wij rekening
houden met
a) een stijging van ca. 50% wegens vermindering van fraudes;
b) een stijging van 331/ 3 % ten opzichte van 1684, aangezien in 1685 het
tariefvan convooien en licenten met l/S was verhoogd 1).
Onder deze omstandigheden zou het normaal zijn geweest, dat de inkomsten van de admiraliteit S/ 2 x 4/3 oftweemaal zo hoog zijn geweest ais
in 1684. Zij waren echter ruini 21/3 x zo hoog.
Bezien wij bijiage I dan blijkt, dat in 1689 de opbrengsten in enkele
plaatsen aanzienlijk meer dan tweemaal zo hoog zijn geweest ais in 1684.
Deze plaatsen zijn Zierikzee, Tholen, Sluis, Lilloo en Sas. Aan de andere
kant bewegen de opbrengsten in de steden Middelburg en Vlissingen zich
nauwelijks boven het niveau van 1684. De aanzienlijke stijging van de
convooien en licenten in Sluis, Lilloo en Sas doet vermoeden, dat grotere
uitvoeren naar de Spaanse Nederlanden als gevoig van de oorlog de oorzaak
zijn geweest. Echter noch Zierikzee noch Tholen lagen aan de toenmalige
grens. Ben nader onderzoek van deze materie blijft dan ook uitermate gewenst.
3. HET HOLLANDS HALFLICENT
In 1597 was overeengekomen, dat bij handelop gebied in de macht van
de vijand van goederen, die door de Zeeuwse wateren werden vervoerd, de
helft van het licentrecht in Zeeland en de andere helft in de provincie zou
worden betaald, waar de goederen voor werden ingeladen of uitgeladen 2).
Vandaar de naam: "het halflicent". Dit sloeg uiteraard op de Spaanse
Nederlanden. Deze regeling is ook na de vrede van Munster blijven bestaan.
Nu mocht de Zeeuwse admiraliteit het haar toekomende halfrecht ook innen
in verschillende Hollandse steden en 's-Hertogenbosch. Het was derhalve
aan de kooplieden toegestaan, hetzij bij het Hollandse kantoor, hetzij bij
het Zeeuwse kantoor het Zeeuwse halfrecht te voldoen. Het is dan ook
niet zeker, of Rotterdam in de periode 1726-1731 veel meer transitohandel
door Zeeland dreef dan Amsterdam.
Archief vroegere en latere rnededelingen voornarnelijk in betrekking tot Zeeland,
Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1929 p. 94v. Deze auteur kornt zelfs
tot een ontduikingspercentage van 80 %, uiteraard onder voorbehoud. In dit verband is ons ontduikingspercentage van 58 % nog altijd een conservatieve schatting.
Zie ook: Joh. de Vries, De ontduiking der convooien en licenten in de Republiek
tijdens de 18e eeuw, Tijdschrift voor Geschiedenis 1958, p. 359.
1) J. C. Westermann, Statistische gegevens over den handel van Amsterdam in
de zeventiende eeuw. Tijdschrift voor Geschiedenis 1948, p. 7.
2) Becht t.a.p., p. 125.

ZEEUWSE CONVOOIEN EN LICENTEN UlT DE 17E- EN 18E EEUW

265

Willen wij de opbrengst van dit halfrecht weten voor een Hollandse stad
om de bewegingen van haar transitohandel door Zeeland te leren kennen,
dan moeten wij niet de opbrengsten nemen volgens de lijst van de Zeeuwse
admiraliteit ter plaatse.
Voor Amsterdam blijken lijsten te bestaan, waarin de opbrengst van bet
halfIicent wordt gegeven. In dossier nr. 33 van de verzameling Verheye-van
Citters wordt de periode 1687-1721 vermeld, in het archief van Fagel de
periode 1687-1767 1). Deze lijsten moeten hun oorsprong vinden in geschillen, die rezen tussen Amsterdam en Zeeland met betrekking tot dit halfIicent.
Beiden partijen hebben n.l. meermalen getracht van de desbetreffende
goederen bet gebele licent te innen. De boogte der inkomsten uit deze bron
speelde hierbij een belangrijke rol. Het beboeft ons dus niet te verwonderen,
dat overzichten over deze inkomsten werden gemaakt, welke door de
hoge ambtenaren werden bewaard. De cijfers voor de periode 1687-1721 op
de beide vermelde lijsten zijn dezelfde.
Voor een periodiek overzicht moge naar Bijlage III worden verwezen.
De opbrengst van bet Zeeuws balfrecht te Amsterdam geeft een ietwat
andere beweging te :lien dan de inkomsten uit de convooien en licenten der
Zeeuwse admiraliteit Ook met de algemene beweging van de Amsterdamse
handel, volgens de inkomsten der Amsterdamse admiraliteit 2) uit convooien
en licenten en de scheepvaartstatistiek 3), is de correlatie niet groot. Aan de
andere kant is de sterke daling van de opbrengst van het Zeeuws licent te
Amsterdam in 1747 heel goed verklaarbaar door de inval der Fransen en de
belegering van Bergen op Zoom. De boge opbrengst in 1749 (het eerste jaar
na de vrede van Aken) zal veroorzaakt zijn door de z.g. inhaaivraag, die
veelal na een ooriog optreedt. De opbrengst van de convooien en licenten
voor aile admiraliteiten zijn in 1749 eveneens hoog 4). De verklaring zal
eveneens in het "inhaalvraag"verschijnsel gezocht moeten worden.
Voor Zeeland bezitten wij voor het jaar 1749 de lijst der ingevoerde
goederen. Hieraan zullen wij de volgende paragraaf wijden.
4. DE LIJSTEN DER IN 1749 IN ZEELAND INGEVOERDE GOEDEREN
In 1751 heeft stadhouder Willem IV zijn bekende Propositie ingediend
tot invoering van een gelimiteerd porto-franco en een vrij transito. In

Zeeland ontstond hiertegen een krachtige oppositie.
In het archief Verheye-van Citters 5) bevindt zich een "Advies van de
Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit van Zeeland behelsende enige
bedenkelijkheden op de Verhandeling, geformeert tot redres van de verRijksarchief 's-Gravenhage, Archief Fagel nr 1164.
Becht, t.a.p. Bijlage II; Joh. de Vries, De economische achteruitgang der
republiek in de achttiende eeuw, pp. 188-190.
S) W. F. H. Oldewelt, De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en 18e
eeuw. 45e Jaarboek Amstelodamum, 1953, Bijlage I pp. 127-129.
') Joh. de Vries, t.a.p. pp. 185-193.
6) Verzameling Verheye-Van Citters, no 281.
1)
2)
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vallen Koophandel in NedeIland". De datum is niet vermeld op de copie,
die zich in dit dossier bevindt. Het stuk kan echter niet veellater dan 1751
zijn opgemaakt. Immers om hun bedenkingen te staven zuilen deze gecommitteerden lijsten van ingevoerde goederen hebben samengesteld, welke
w recent mogelijk waren. Nu zuilen de desbetreffende gegevens van 1750
vermoedelijk in 1751 nog niet bekend zijn geweest; over de gegevens van
1749 kon men in 1751 zeker weI beschikken. De ingevoerde goederen worden
gedeeltelijk gegeven naar hoeveelheid en gedeeltelijk naar waarde.
De bedoeling van het stuk is aan te tonen, hoeveel de inkomsten der
Zeeuwse admiraliteit door de invoering van het gelimiteerde portofranco
en vrij transito achteruit zouden gaan. De desbetreffende lijsten 1), welke
als bijlage N hierachter worden vermeld, geven ailereerst per kantoor de
ingevoerde goederen naar waarde of hoeveelheid met de hierop in 1749
geinde bedragen aan rechten, alsmede een opgave van de bedragen, die
ontvangen zouden zijn, indien deze belast waren geweest met de in de
"Propositie" voorgestelde tarieven. Vervolgens wordt per kantoor een
korte samenvatting gegeven van het totaal, dat aan de verschillende rechten
in 1749 was ontvangen en de bedragen, die gemd zouden zijn, indien de
"Propositie" van kracht was geweest. Daama voIgt de z.g. lijst A bevattende
de goederen, die voiledig vrij zouden kunnen worden geimporteerd volgens
de voorstellen waartegen de Zeeuwse adrniraliteit zich verzette, vermeldende
per goederensoort de bedragen, die hierop aan rechten in 1749 waren
ontvangen met een totaal voor geheel Zeeland. Tenslotte wordt een lijst
gegeven met goederen, die weI belast blijven, de z.g. lijst B. Hierop wordt
per goederensoort het bedrag vermeld, dat in 1749 aan rechten was ontvangen, alsmede het bedrag, dat gemd had kunnen worden volgens de
nieuwe omstreden voorstellen; in een derde kolom worden de bedragen
vermeld, in 1749 ontvangen als rechten op transito.
Zoals bekend bezitten wij de handelsstatistieken van Amsterdam en
Rotterdam van 1753. Voor Zeeland zijn hiermede analoge cijfers ter beschikking gekomen, zij het dan ook, dat deze op een wat eerder tijdstip
betrekking hebben. Hierbij dient ermee rekening te worden gehouden, dat
door de toentertijd aanzienlijke smokkelarij slechts een deel van de ingevoerde goederen zijn opgegeven. Desalniettemin zullen de gepubliceerde
gegevens van Zeeland, in verband gebracht met die van Amsterdam en
Rotterdam van 1753, wellicht van waarde kunnen zijn bij verder historisch
onderzoek.
5. DE OVERWEGINGEN, DIE ER TOE HEBBEN GELEID, DAT BEPAALDE OVERZICHfEN DER INKOMSTEN UlT CONVooIEN EN LICENTEN DOOR DE HOGE OVERHEIDSDIENAREN WERDEN BEWAARD
De reden, dat men aan de lijst van 1684 zoveel belang hechtte, dat deze
door de raadpensionaris van Zeeland werd bewaard, is de volgende. De
Staten van Zeeland hadden op 16 februari 1685 opgemerkt, dat de toen1)

Te vinden in de verzameling Verheye-Van Citters, no 33.
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malige opbrengst van de convooien en licenten onvoidoende was om aan
alle verplichtingen te voidoen 1). Ter adstructie is het overzicht van 1684
ingezonden, dat ook te vinden is in de Secrete resoluties der Staten-Generaal 2). Tot nu toe is niet gebleken wat de aanleiding is geweest tot het
opmaken van de staat over 1689.
Het bewaren van de lijst van de periode 1720-1726 door de griffier der
Staten-Generaal kan verklaard worden uit de resolutie van 18 augustus
1727 van de Staten-Generaal. In deze resolutie werden namelijk de admiraliteiten aangeschreven een overzicht te rnaken over het inkomen der
middelen, te weten over vier perioden. Deze dienden te zijn 3) :
a. 1 oktober 1720 tot 1 oktober 1721 "zijnde het jaar, dat voorafgegaan is
voor de Placaaten die ter occatie van de besmetteIycke sieckte en de
praecauten daar omtrent genoemen, laatst zijn geemaneert geweest".
b. 1 oktober 1721 tot 1 oktober 1722, "zijnde het jaar, gevoIgt op de voorschreve Placaaten".
c. 1 november 1724 tot 1 november 1725 "zijnde het jaar voor de introductie van de nieuwe Lijste en Placaat van den een en dertighsten Julii
seventien hondert vijf en twintigh".
d. 1 november 1725 tot 1 november 1726, "zijnde het jaar volgende op de
voorschreve introductie".
De reden waarom de Zeeuwse lijsten van de periode 1726-1731 door de
raadpensionaris werden bewaard kan ik vooralsnog niet noemen.
SLOTOPMERKING

Het publiceren van gegevens als de bovenvermeide leidt meestal niet tot
veel nieuwe gezichtspunten. Het onderhavige materiaal kan echter weI hen,
die bepaaide perioden van onze economische geschiedenis aan nadere
onderzoekingen onderwerpen, van dienst zijn.
F. S.
1) Seer. Res. St. Gen. 16 febr. 1685.

2) Secr. Res. St. Gen. 3 mei 1685 (sluit met totaal van £ 21499.5.1).
3) Res. St. Gen. 18 augustus 1727.
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Bij/age 11)

OPBRENGST DER CONVOOIEN EN LICENTEN Th
16842)

Middelburg
Vlissingen
Veere
Arnemuiden
Zierikzee
Brouwershaven
Sommelsdijk
Goes
Noord-Beveland
Tholen
Bergen
Sluis
Aardenburg
IJzendijke
Lillo
Biervliet
St. Anna
Philippine
Sas
Hulst
Axel
Amsterdam
Rotterdam
Dordrecht
Gouda
Schiedam
Totaal

3768. 4.
2900. 6.
272. 9.
936. 3.
3747. 2.
28.12.

16892)

1 okt. 172()3)
1 okt. 1721
2952. 4. 8
617. 6.11
77. 3. 8
402.10. 8
5885.17. 4
468. 5. 6
49.19. 7
1066.10. 7

1 okt. 1721 3)
1 okt. 1722
2897.16. 1
546. 6. 7
68.13.10
359. 7.6524.11. 7
112.17.11
68.13. 1
983.19. 4

1 nov. 17243)
1 nov. 1725
2520.14.10
441.14. 2
79.15. 6
363. 8. 5
6860.14. 3
17.16. 4
89. 2. 2
1221.17.11

2
4
4
2
4
4

4191. 1. 5
3528.19.1080.17. 7
2501.16. 2
14702. 2.11
34.17.10

771.16. 7

5132. 3. 3

1449. 6.10
1076. 8. 3
548.13. 8
117. 6.10
52.19.2390.14. 9

4564. 7. 3
1345. 9. 1
2517.11.271. 3. 8
258.14. 6
5947.18. 2

996. 3. 4
710.14. 9
895.12. 6
42. 4.11
44.12. 9
8020.-. 1
50.-.3

1023.17. 3
598.18. 4
958.13.59.12. 9
39. 5. 6
6030. 5. 4
56.10.-

1623. 1. 5
417. 2.10
986.14.10
54. 4. 9
71.12. 1
3118.10 4.
87.19. 4

6. 3. 9
235. 7. 2
2184.16. 7
107.11.11
3. 5.10
389.14.65)
102. 4.11
126. 8.-

304.15.7883.16.11
296.6.22.14. 2
70.12. 6
730.11. 2
98. 3.10

188. 6.10
8029. 2. 1
147.14. 1
88. 8. 5
1067.10. 8
3013.10. 6
696. 6. 1
1327.16.26)

133.15.5776.15.11
171. 6. 1
82.18. 6
958.12. 4
2725.15. 2
699. 4. 1
695.11.11
605. 6.10

73. 3.10
3830. 8. 8
152. 7. 8
39. 8.4
1481. 7.2947.12.10
259.17.4
167.15. 6

21116. 1. 3

55484. 1. 5

36837.18. 4

32178.13. 5

26906.10. 4

De inkornsten zijn vermeld in ponden vlaarns.
Verzameling Verheije-van Citters no 301 •
Rijks-Archief, Archief Pagel no 1159.
4) Verzameling Verheije-Van Citters no 341 •
5) De eerste 10 maanden
6) Zonder de laatste 3 maanden.
1)
2)
3)
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ZEELAND, 1684-1730, PER ONTVANGKANTOOR
1 nov. 17253)
1 nov. 1726
2325.12. 3
311. 2. 2
50.12. 5
272. 5. 5
6024.12. 9
72. 4.11
108.17.11
718.13.10
3.10.1553. 1. 1
346.15. 6
875. 3.11
42.10. 7
69. 5.11
3334. 1. 5
47. 7. 2
63. 9.10
2380. 9.124. 1. 6
42.12. 2
1610. 5.10
2911.14.10
155.11.10
195.17. 7

17262)

17272)

17282)

2791.16. 8
287.13. 7
84. 5. 5
230.11.5942.17. 3
67. 2.10
111. 7. 2
626. 7. 8
2.19. 4
1474.10. 3
289. 4. 6
872. 1. 8
36. 9.11
72.15. 2
3974.15.10
30.15. 9

2237.13. 7
377.18. 4
107.10. 4
296.14. 7
5509. 9. 7
7.15.10
76. 4.10
537.17. 9

3245. 3. 9
305.-.11
95. 1. 4
232.13.10
5413 . 3. 5
8.-.3
84. 1. 6
412.-.2

2552. 4.11
309.10. 6
107. 8. 3
288.- . 4
5572.12. 9
5. 4. 6
83. 3. 9
385.12. 4

3428. 7. 4
292. 4. 3
145. 5. 4
265.19. 4
5567. 8. 8
1.15. 9
77.2.393.14. 3

1168.18.10
346. 3. 2
869.17. 5
36.19. 7
86.15 . 6
5940. 9. 1
28.14.-

831. 1. 1
321.12. 9
868.13. 8
23.10. 8
85. 2. 2
5253.19. 5
93.19.-

789. 5.492.-.8
795. 4. 5
20. 3.10
71.10. 1
4458.13 .10
23. 6.10

857. 1.10
365. 5. 8
858.13.42.8.78.17. 7
4810.17. 8
23.-.6

57. 7.10
2190. 8.10
123. 8. 8
48. 6. 2
1671.16. 4
2934.11. 2
156.-. 1

11 8. 9. 6
1940.15.11
105.18. 8
91. 9. 5
1396. 2.2606. 7. 5
231.14. 7
310. 4. 7

101.-. 5
2270. 7.10
87.10.10
108. 13. 8
1328.10. 4
2350.-. 5
446.18.10
124. 7.10

142. 1. 1
2163.15. 4
72. 1. 7
95.11.10
1243. 5.10
2126.12.380.19. 2

114.12. 8
1978.17.10
102.14. 7
103.17. 3
1265. 5. 4
1830. 6.11
217.19. 1

I 24226. 4.- i 24430. 4. 3

24040.14. 1

22290. 8.10

22980. 5. 3

17292)

17304 )

148.15.11
23635. 8. 2
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Bij/age IJl)

OPBRENGST DER CONVOOIEN EN LICENTEN IN ZEELAND EN
VAN HET HOLLANDS HALFRECHT, 1686-1687,
PER ONTVANGKANTOOR
Convooien en Licenten
1687
1686
Middelburg
Vlissingen
Veere
Arnemuiden
Zierikzee
Goes
Tholen
Bergen
Sluis
Aardenburg
IJzendijke
Lillo
Philippine
Sas
Hulst
Dordrecht

Hollands halfrecht
1686
1687

1701.10.11
1021.12. 4
164. 7. 2
364. 8.11
1414.18. 1
417. 1. 6
398.10.11
138.11. 1
138.14. 1
63.-.5
53.11.11
724.14. 9
109. 4.10
548. 4.10
71. 5.11
103. 4. 7

£ 2816.15. 8
£ 1508.14.10
£ 185. 3. 3
£ 316. 4. 3
£ 2104. 9. 2
£ 624.12. 9
£ 556. 2. 6
£ 223. 1.10
£ 203. 9. 6
£ 102.10. 9
£ 103.16. 2
£ 818. 3. 8
£
93. 5.10
£ 644.11. 5
£ 202. 7. 3
£ 163.11. 8

£
£
£
£
£
£
£
£
£

£ 7433. 2. 3

£ 10671.-. 6

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

4.19.4
36.-.11
4.4.4
278. 6. 1
1006.12. 5
268.18. 6
401.16. 1
111. 3. 3
94. 5.11

£ 638.18. 7

£
£
£
£
£
£
£
£
£

16. 2. 3
2.18. 2
91. 9. 7
191.18. 5
1413. 1. 5
513.15.10
544. 2. 5
174. 5. 1
97. 5. 5

£ 690.15.-

- -- --

---

£ 452. 4. 4

£ 503.-. -

£ 103. 4. 7

£ 163.11. 8

£ 3400.14. 4

£ 4346. 5. 4

1) Op de desbetreffende staat is aangetekend, dat de maandstaten uit AMSTERDAM en ROTTERDAM over de maanden oktober, november en december nog
niet waren aangekomen.

ZEEUWSE CONVOOIEN EN LICENTEN IDT DE 17E- EN 18E EEUW
Bijlage III 1)

TOTALE OPBRENGST VAN HET ZEEUWSE HALFRECHT,

1687-1767
1687 2)
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725

15854
14243
22266
22218
27053
32581
26105

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

23783

J

27377
33446
27034
18882
16813
11250
10871
13802
9943
3579
5741

11283
14758
14232
13020
22215
16863
20374
18873
17618
12517
10895
10849
8627
7518
8196
8930
8036
9596
12168
9452

1164.
14 Oktober 1686-31 december 1687.

1) Arehlef FageJ, no
2)

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

7754
14645
14166
13964
13470
12346
11260
12974

1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

10179
13637
11022
13584
16623
12638
11932
13238

11872
13214

13788
14955
15911
15341
14299

13871
13658
8820
10558
12894

11186
2919
9034
24454

13387
11833
14752
12373
12335
18166
10609
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Bijlage IV

OPGAVEN BETREFFENDE DE GOEDEREN, IN
IN ZEELAND INGEVOERD

1749
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v
EEN STANDAARDWERK OVER HET ONTSTAAN VAN
DE MODERNE WALVISVANGST
DOOR DRS. C. DE JONG
In 1959 heeft Dr. Arne Odd Johnsen het eerste, kloeke, overvloedig
geillustreerde deel van zijn driedelig werk "Den modeme Hvalfangsts
historie, Opprinnelse og utvikling" gepubliceerd. Het draagt de titel "Finnmarksfangstens historie" en behandelt de jaren 1864-1904 1). Het is kennelijk
de bedoeling van de schrijver een wetenschappelijk monument op te richten
voor de Noorse walvisvaart, welke van bescheiden vangst, met landstations
aan de kust van Noord-Noorwegen als basis, is uitgegroeid tot een wereldomvattend, nog steeds door Noren beheerst bedrijf en tot voorbeeld voor
andere naties, ook de Nederlandse. Het eerste deel is daarenboven te
beschouwen als Johnsens gedenkteken voor de stichter van de modeme
walvisvangst, Svend Foyn van T0nsberg (1809-1894), wiens forse gestalte
in dit boek domineert. Het tweede deel zal heten "Verdensfangst, 1905-ca.
1922" ("Walvisvangst over de gehele wereld") en de uitbreiding van de
modeme walvisvaart over aile zeeen van de aardbol beschrijven. De bedrijfsvorm van het landstation levert in dit tijdperk nog het grootste deel
van de wereldtraanproduktie. Het derde deel zal heten "Den pelagiske
fangsten, ca. 1922 til vare dager" , d.w.z. "De vangst in volle zee, van
omstreeks 1922 tot heden". Het zal de thans nog v66rtdurende periode
beschrijven, waarin het fabrieksschip, midden op de oceaan of ijszee
opererende met een vloot van vangstschepen, het grootste deel van de
wereldtraanproduktie voortbrengt.
Dr. Arne Odd Johnsen, thans research professor aan de Universiteit van
Oslo, is de zoon van professor Dr. Oscar Albert Johnsen. De laatste was
een vruchtbaar en veelzijdig historicus, die buiten Noorwegen vooral
bekend is als schrijver van "Norwegische Wirtschaftsgeschichte", Jena 1939.
De zoon is even produktief en veelzijdig als de vader en schrijft even grondig
en kundig over de Middeleeuwse kerkhistorie 2) als over de twintigste-eeuwse economische geschiedenis van zijn land.
1) Nederlandse titel: Geschiedenis van de moderne walvisvangst, Oorsprong en
ontwikkeling; Eerste deel: Geschiedenis van de walvisvangst bij Finmarken
(Noord-Noorwegen), 1864-1905; uitgegeven bij H. Aschehoug & Co (W. Nygaard),
Oslo 1959, 720 biz.; publikatie no 22 van Kommand0r Chr. Christensens Hvalfangstmuseum te Sandefjord in Vestfold. De uitgave van het eerste deel is mogelijk
gemaakt door financiele bijdragen van negen grote Noorse walvisrederijen.
2) Dr. A. O. 10hnsens proefschrift getiteld "Studier vedr0rende kardinal Nicolaus Brekespears legasjon til norden", Oslo 1945, 438 bIz., behandelt een belangrijke missie van de latere paus Hadrianus IV, van Engelse geboorte, naar Skandi-
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Sedert 1939 heeft hij zich voorbereid op zijn grote taak, het standaardwerk van de geschiedenis der moderne walvisvangst te schrijven. TientaIlen
artikelen - ten dele gedrukt in "Norsk Hvalfangst-Tidende", het Noorse
vakblad van deze bedrijfstak - en enige boeken 1), gepubliceerd tussen
1939 en 1958, vormen de voorstudies, welke uiteenlopende problemen en
aspekten van deze bedrijfstak behandelen. Het betoog van de schrijver is
gewoonlijk zeer degelijk en breedvoerig, maar hij beschikt over een vlotte,
boeiende stijl, waardoor het de lezer licht valt zijn vaak lijvige publikaties
door te lezen. Trots en bewondering voor de stoere Noorse pioniers van
de hedendaagse walvisvaart doortintelen zijn geschiedverhaal. Toch behoedt zijn kritische zin hem voIledig voor chauvinisme. Integendeel, hij
heeft zich aile denkbare moeite gegeven de bijdragen van niet-Noren aan de
walvisvaart op te sporen en hun daarvoor eer te geven.
De walvisvaart heeft een lange en zeer geschakeerde geschiedenis en haar
terrein omvat aile zeeen tussen de Noord- en Zuidpool. Zij heeft perioden
van sneIle ontwikkeling, grote voorspoed en langzaam verval gekend, waarna
andere volken op andere jachtgebieden haar weer tot bloei wisten te brengen.
Johnsen onderscheidt intussen met recht de oude en de moderne walvisvangst. Hij bedoelt daarmede de vangst voor en na de toepassing van de
industriele revolutie, welke de mechanisatie en toepassing van wetenschappelijk gefundeerde techniek in de oude walvisvaart met zich bracht en na
moeizame pogingen door Svend Foyn in 1864-1870 is geIntroduceerd.
Naar de volken die in de oude walvisvaart dit bedrijfhebben gedomineerd,
onderscheidt men de Baskische walvisvaart omstreeks 1400-1600, de
Nederlands-Britse walvisvaart omstreeks 1600-1850 en de Noordamerikaanse walvisvaart omstreeks 1700-1900. Zij waren commercieel-kapitalistisch of, met een Duits woord, "fruhkapitalistisch". Zij waren in hun
bloeitijd pelagisch, d.w.z. werden niet dicht onder de kust maar in volle
zee uitgeoefend. De daarvoor benodigde, uitvoerig uitgeruste zeeschepen en
lange reizen vereisten een destijds vrij aanzienlijk kapitaal. De oude walvisvaart droeg het stempel van het vroege kapitalisme door de bescheiden
grootte der rederijen - in de regel partenrederijen -, de langzame vooruitgang van de techniek en de geringe mechanisatie. De walvissen werden
gejaagd in open roeiboten, geschoten met de handharpoen en gedood met de
stootlans of "lens". De vangstschepen waren zeilschepen van ten hoogste
navie. Een tweede werk over de Noorse Middeleeuwen heet "Fra aettesamfunn til
statssamfunn", Oslo 1948, 385 blz., en behandelt de ontwikkeling van de door de
oudgermaanse sibbe beheerste Noorse samenleving tot een monarchale eenheidsstaat. Dit werk is door mij besproken in het Tijdschrift voor geschiedenis, 65e jrg.
1952, blz. 401-403. Verder heeft Johnsen onder meer veel bijgedragen aan de stadsgeschiedenis van Kristiansund en Ti2msberg.
1) Van deze boeken noem ik hier "Svend Foyn og hans dagbok (S. Foyn en zijn
dagboek)", Oslo 1943, 250 blz. - een uitnemende studie over de stichter van de
modeme walvisvaart met geannoteerde weergave van het dagboek, aantekeningen
en courantenartikelen van Foyns hand, - alsmede "Norwegian patents relating to
whaling and the whaling industry, A statistical and historical analysis", Oslo 1947,
212 blz.
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500 bruto-registerton, voor de traanproduktie voorzien van prirnitieve
open kookketels. Alleen het spek en de baarden of tanden van de walvis
werden gebruikt. De prooi bestond uit langzaam zwemmende walvissoorten,
welke een zo dikke speklaag hadden dat zij na hun dood bleven drijven.
Die soorten heten de Noordkaper, de Groenlandse walvis en de potvis.
Snelzwemmende sterke en grote walvissoorten, met name de Balaenopteridae, wier speklaag te dun was om ze na hun dood drijvende te houden 1),
lagen buiten bereik van de oude Baskische, Nederlandse, Britse en Noordamerikaanse walvisvaarders met hun eenvoudige, zwakke handgereedschappen. Zij vreesden deze dieren om hun kracht en onstuirnigheid en
achtten ze gering om hun betrekkelijk dunne speklaag en korte, grove
baarden 2).
Commercieel-kapitalistisch zou ik deze visserij willen noemen, omdat
de afzet van haar produkten - traan en baarden - plaats yond op de
wereldmarkt en in tegensteiling tot de vangst en verwerking van de walvis
hoogontwikkelde, moderne vormen aannam, bijvoorbeeld beurshandel,
prijsspeculatie en terrnijnhandel.
De moderne of industriele walvisvangst vertoont, in tegenstelling tot de
oude, aile kenmerken van de hedendaagse hoogontwikkelde econornie en
techniek in de hoogste graad: de zeer grote kapitalen welke in het bedrijf
worden geInvesteerd, de grote rederijen met ingewikkelde organisatie en
interne arbeidsverdeling, de sneile vooruitgang van de bedrijfstechniek en
de vergaande mechanisatie van het opsporen der walvissen met radio,
echolood en asdic, van de jacht met mechanisch aangedreven jachtboten
bewapend met het harpoenkanon en van het eigenlijke produktieproces aan
boord van drijvende fabrieken, welke de gevangen walvissen ver van land
volledig verwerken.
De ontwikkeling van de vangsttechniek door vervanging van de roeiboot
door een snel varend en wendend stoomscheepje en van de zwakke handharpoen en stootlans door een zware granaatharpoen, afgeschoten uit een
kanon, maakte de vangst van de Balaenopteridae en het bergen van deze
1) De Balaenopteridae zijn een familie van de onderorde der baardwalvissen.
Tot deze familie worden gerekend de blauwe en gewone vinvis, seiwalvis, Brydewalvis, bultrug en dwergvinvis. Volledigheidshalve moet hierbij worden vermeld,
dat de Noord-Amerikanen in de 1ge eeuw zich ook hebben toegelegd op de vangst
van de langzaamste soort der vinwalvissen of Balaenopteridae, namelijk de bultrug,
vermoedelijk met behulp van het harpoengeweer en de bomlans, dat is een losse
granaat eveneens afgeschoten uit een geweer.
2) De oude walvisvaarders beschouwden de jacht op blauwe en gewone vinvissen als een doldriest waagstuk, dat alleen door onervaren lieden werd ondernomen. Herman Melville verhaalt in zijn roman "Moby Dick" - klassiek verhaa! van de Noordamerikaanse walvisvaart - een ontmoeting met de onervaren
bemanning van het Bremense walvisschip "The Virgin" (symbolische naam). Het
toppunt van belachelijkheid in Melvilles ogen is, dat de Duitsers een vinvis achterna
zetten. Johnsen haalt op biz. 324 een dagboek van de Brit D. M. Lindsay aan, die
in 1884 - omstreeks 15 jaar na het begin van de Noorse vinvisvangst! - schreef:
"Finners have little oil and short bone (baarden), so they are not pursued. They
are also very quick in their movements and consequently dangerous."
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dieren, welke na hun dood zinken, mogelijk. Voorts is er nog een belangrijk
verschil tussen oude en modeme walvisvaart. De oude walvisvaarders
jaagden op alle zeeen, ook de Noordelijke Uszee, doch niet in de Zuidelijke
Uszee, welke voor hen te ver weg lag en te onstuimig was. Deze laatste zee
werd in onze eeuw echter het hoofdgebied van de modeme walvisvangst.
De techniek van de oude walvisvaart was niet volkomen statisch en
conservatief. In de loop van de 18e en de eerste helft van de 1ge eeuw is er
voortdurend geexperimenteerd om het sedert vele eeuwen op onveranderde
wijze uitgeoefende bedrijf technisch te verbeteren. Men zocht in de eerste
plaats naar een bruikbaar geweer of draaibas om de harpoen verder weg te
schieten dan de sterke arm van een harpoenier kon werpen, en naar een
granaat om de geharpoeneerde walvis sneller af te rnaken dan de stootlans
vermocht. Vooral omstreeks 1850, toen de Groenlandse walvis, de Noordkaper en de potvis door de eeuwenlange jacht schaars werden, zocht men
in Engeland, de Verenigde Staten en voor het eerst ook in Noorwegen
ijveriger dan voorheen naar beter vangstgereedschap om hiermede de tot
dusver onbereikbare vinwalvissen te vangen. De Britse en meer nog de
Noordamerikaanse walvisvaart had in haar nadagen enige bekwame
beoefenaren, die trachtten haar ingrijpend te modemiseren om haar weer
tot bloei te brengen.
De door Johnsen meest gewaardeerde onder deze voorlopers van Svend
Foyn is Thomas Welcome Roys, een Noordamerikaanse schipper. Hij vormt
als het ware de schakel tussen de oude en modeme walvisvaart. Hij was de
eerste die Straat Behring passeerde om de Groenlandse walvis in de BeaufortUszee te achtervolgen (1848). Enige jaren later vatte hij het plan op, de
Balaenopteridae te vangen en ging hij aan het experimenteren om het
gangbare vangstgereedschap hiervoor geschikt te maken (1856). In de jaren
1860-1870 is hij op Usland bijna geslaagd in het vestigen van een lonende
vangst van vinvissen. Roys en zijn financiers bezaten echter niet het nodige
kapitaal en optimisme om deze poging vol te houden totdat zij financieel
resultaat zou opleveren 1).
Onder de belangwekkende nieuwigheden welke Roys toepaste, was weI
de voomaamste de toepassing van eenraket harpoen, welke werd afgeschoten
uit een lanceerbuis en een granaat droeg, die moest ontploffen in het lichaam
van de walvis. Foyn heeft in 1866 een reis naar Usland gemaakt speciaal om
Roys' bedrijf aldaar te bezichtigen en heeft sommige van Roys' vindingen
dankbaar overgenomen, echter niet de granaatraketharpoen, afgeschoten
vanuit een roeiboot.
Roys yond spoedig navolgers in de Deense zee-officier o. C. Hammer en
in de Nederlandse koopvaardijkapitein C. J. Bottemanne, die in 1865-1872
eveneens met de kust van Usland als basis uit roeiboten raketharpoenen op
vinvissen afvuurden. Ook zij hadden onvoldoende vangst en moesten na
1) Johnsen heeft enige moeite gehad om gegevens over deze merkwaardigerwijze
bijna vergeten pionier te verzamelen. Roys verdient een eigen levensbeschrijving
te krijgen.
ECON.-HrST. JAARBOEK XXIX
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enige seizoenen hun kostbare pogingen staken. Het is te waarderen, dat
Johnsen ook aan Bottemanne lof toezwaait en een afbeelding van hem en
zijn vangstschip "Noordkaper" heeft opgenomen, hoewel deze Nederlander volledig in de voetsporen van Roys is getreden.
De uiteindelijke verklaring van het staken der bijna geslaagde proefnemingen door Roys cum suis ligt volgens Johnsen in de daling der traanprijzen 1865-1870 en vooral in de aantrekkelijker winstmogelijkheden voor
Noordamerikaans kapitaal en arbeid, ontstaan door het open leggen van
het midden-westen en door de opkomst van de mijnbouw, onder andere de
petroleumwinning (1859). De produktiefactoren wendden zich in de
Verenigde Staten van de zeevaart af en hun eertijds zo omvangrijke zeilkoopvaardijvloot en walvisvloot werden na 1860 drastisch ingekrompen.
Er ontstond aldus in de handelsvaart en walvisvangst een soort vacuum,
dat in de eerste plaats de Noren heeft aangelokt.
Johnsen verheelt niet, dat Noorwegen in de eerste helft der 1ge eeuw nog
een onontwikkeld, bij West-Europa achtergebleven land van arme boeren
en vissers en slechts weinige welgestelde kooplieden was, zonder ontwikkelde
landbouw, nijverheid en visserij. Basken, Nederlanders en Britten vingen
in de 17e eeuw de Noordkaper en Groenlandse walvis aan de kusten van
Finmarken, Bereneiland, Spitsbergen en IJsland, maar de Noren namen
wegens gebrek aan vakkennis en kapitaal niet zelfstandig deel aan deze
visserij. Het eeuwenlange bewind van een vreemde landsvorst met absoluut
gezag en van een ambtelijke stand uit Denemarken was ook niet bevorderlijk voor het ontwaken van zelfvertrouwen en ondememingslust. Dat
ontwaken kwam, nadat Noorwegen in 1814 een zelfstandige staat werd.
Maar kort daama begon een zware economische depressie, welke duurde
tot omstreeks 1850, kapitaal en ondememingslust schaars maakte en de
ontwikkeling remde.
De depressie maakte de Noren echter spaarzaam, vlijtig en vindingrijk.
De opmars der industrii;He revolutie in West-Europa schiep na 1840 snel
toenemende behoeften aan scheepsvervoer van voedingsmiddelen, grondstoffen en fabrikaten. De vrijhandelsbeweging en afschaffing van bescherming voor de nationale handelsvloot, uitgaande van het prominente
industrieland Engeland, en de reeds vermelde inkrimping van de Verenigdestaatse handelsvloot openden de Noren de mogelijkheid op te treden als de
vrachtvaarders van Europa. Ben van de Noorse steden welke het meest
profiteerden van de grote uitbreiding der Noorse zeilkoopvaardijvloot, was
T0nsberg in de provincie Vestfold aan de westoever van de Oslofjord. En
een van de T0nsbergse reders die het eerst partij trokken van de conjunctuurverbetering, was de jonge schipper Svend Foyn.
Johnsen beschrijft Foyns leven en loopbaan als een epos en betitelt hem
vaak als de robbekoning, de walviskoning, de oude adelaar, de grote profeet,
de voortrekker. De vele lofdichten van tijdgenoten op Foyn, welke Johnsen
aanhaalt, brengen een dichterlijk element in zijn levensbeschrijving van de
stichter der Noorse robbenjacht en walvisvangst. Zonder twijfel is Svend
Foyn een man met indrukwekkende energie, vindingrijkheid en vasthou-
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dendheid geweest. Opvallend is onder meer zijn groot aanpassingsvermogen
aan de omstandigheden, blijkend uit zijn bereidheid altijd nieuwe wegen te
kiezen om zijn bedrijf te reorganiseren en uit te breiden en zijn levensdoel
- zoveel mogelijk geld te verdienen - te bereiken. Nog in zijn sterfjaar
1894 rustte hij de eerste Noorse expeditie uit voor de walvisvangst in de
Zuidelijke IJszee, spoedig het belangrijkste jachtgebied van de aardbol.
Zelden heeft een jonge, thans zo belangrijke bedrijfstak zoveel te danken
gehad aan een man als stichter als de modeme walvisvangst aan Foyn.
Dit is des te opmerkelijker, omdat de industriele revolutie in deze bedrijfstak
juist een ongeevenaarde concentratie van arbeid en kapitaal heeft teweeggebracht. Op Foyn zijn ten volle van toepassing de dichtregels welke de
grote Noorse dichter Bj0mstjeme Bj0msen aan Foyn heeft opgedragen:
Het zijn de ideeen, vaak simpel begonnen,
Gevolgd door de daad vol geestdrift en kracht,
Waardoor een provincie voor 't land wordt gewonnen.
Zij zijn voor de vrijheid een blijvende wacht.
Daar zijn vader als schipper op zee verging toen Svend vier jaar oud was,
moest hij al vroeg op eigen benen staan. Hij klom snel op tot schipper ter
koopvaardij en werkte tevens door zelfstudie hard aan zijn intellectuele
vorming. Hij was een tamelijk welgesteld man toen hij in 1846 als eerste
Noorse reder en als schipper van zijn eigen, voor hem gebouwd schip deelnam in een voor de Noren nieuw bedrijf: de robbenvangst in het Westijs
tussen Jan Mayen en Groenland met de jacht op de Groenlandse walvis als
spoedig verdwenen nevenbedrijf. Foyn en op zijn voorbeeld andere reders
van Vestfold behaalden spoedig succes en in tien jaar verdrongen de Noren
de Britten en Noordduitsers als robbenjagers van de eerste plaats.
De robbenvangst verschafte Foyn grote ervaring als vangstman en ijszeevaarder en bracht hem een aanzienlijk vermogen op, dat hij op het spel
zette voor het stichten van een walvisvangstbedrijf. Omstreeks 1860 ging
de robbenvangst namelijk merkbaar achteruit door te intensieve jacht van
te vele robbenjagers. Hoewel Foyn 55 jaar oud was en als rijkste burger van
T0nsberg rustig kon gaan rentenieren, maakte hij zich andermaal op om
met inzet van al zijn tijd, energie, gezondheid en kapitaal een nieuwe
bedrijfstak voor zijn yolk te stichten.
Hoe is deze uitzonderlijke mentaliteit bij een volledig geslaagd man op
gevorderde leeftijd te verklaren?
Johnsen noemt als verklaring met recht Foyn een puriteins-godsdienstig
man, wiens religieuze opvattingen zijn econornische en sociale activiteiten
hebben geleid en bepaald. Hij is ongetwijfeld sterk bemvloed door het
Haugianisme, een beweging onder de Noorse boeren en vissers, ontstaan
door het optreden van Hans Nielsen Hauge (1771-1824) omstreeks 1800.
Deze volksprediker bewerkte een godsdienstig reveil in zijn land en wekte niet
alleen op tot bekering, maar tevens tot een spaarzaam en ingetogen leven,
ijverig en vindingrijk arbeiden en het ondememen van zaken. Het Haugianisme heeft het eenvoudige yolk sterk gei'nspireerd en veel bijgedragen
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tot de politieke en economische ontwikkeling van het achtergebleven
Noorwegen in de 1ge eeuw 1).
Foyn zelf heeft zich nooit een volgeling van Hauge genoemd. Daarvoor
was hij te onafhankelijk van aard. Maar hij is ongetwijfeld een typisch
vertegenwoordiger van het godsdienstige, vroegkapitalistische ondernemersen pionierstype, dat in de 17e en 18e eeuw in West-Europa (Groot-Brittannie, Frankrijk, Nederland en Zwitserland) en in Noord-Amerika de
economische ontwikkeling krachtig heeft gestimuleerd. Johnsen wijst op de
grote overeenkomst in geesteshouding tussen de nonconformistische walvisreders in Engeland, de Quakers die de walvisvaart vanuit Nieuw-Engeland
tot bloei brachten, en de Noorse pioniers in de moderne walvisvaart, in de
eerste plaats Svend Foyn. Hij had hieraan kunnen toevoegen, dat in Nederland de Doopsgezinden, die bekend stonden om hun spaarzin en ondernemingslust, veel hebben bijgedragen tot de ontplooiing van de Groenlandvaart in de 17e eeuw.
Hoewel Foyn de baanbreker is van het moderne, industrieIe kapitalisme
1) Zie de aantekening van C. de Jong getiteld "Het Haugiaanse Reveil en de
kapitalistische ontwikkeling van Noorwegen" in "De Economist", jrg. 1951 biz.
845-848. Opmerkelijk is, dat de Haugianen en Foyn evenals de meeste Noren in hun
tijd behoorden tot de Lutherse staatskerk. Dit belemmerde hen niet in hun streven
naar uitbreiding van hun zaken en grotere geldwinst, hoewel Max Weber en andere
schrijvers van mening waren, dat de geest van het Lutheranisme althans in de 16e
en 17e eeuw niet bevorderlijk was voor de ontplooimg van hetjonge kapitalisme en
een antikapitalistische ethiek huldigde.
Ik geloof, dat het tamelijk nutteloos is na te gaan of de verschillende geloofsrichtingen op grond van hun dogmatiek en ethiek het kapitalisme of de economische ontwikkeling hebben bevorderd of geremd. Ik geloof veeleer, dat het
Christendom elementen bevat, welke een quietistische, van de wereld afgekeerde
houding met onverschilligheid voor aardse zaken bevorderen met een beroep op
Christus' gelijkenis van de rijke dwaas (Lucas 12 vers 13-21) en van de lelien des
velds (Lucas 12 vers 22-34). Daamaast bevat het Christendom elementen welke
uitgaan van Christus' gelijkenis van de talenten (Mattheus 25 vers 14-30) en van
de goede rentmeester (Mattheus 24 vers 45-51). De beide laatste gelijkenissen werden door sommigen letterlijk toegepast op het aardse leven en uitgelegd als een
aansporing om hard te arbeiden in Gods wijngaard en rijkdom te vergaren VOOI de
verbreiding van het Evangelie en Gods rijk op aarde, zoals Svend Foyn heeft geschreven en gedaan voor de zending. Onder bepaalde omstandigheden yond deze
denkwijze blijkbaar grote aanhang, bijvoorbeeld na een langdurige tijd van economische depressie en tegenspoed, waarin de mensen zich tot de godsdienst om troost
en steun wenden, welke tijd wordt gevolgd door matige conjunctuuropleving, die
wei goede economische kansen biedt, maar aIleen voor de harde en spaarzame
werkers. Deze opleving wordt op haar beurt gestimuleerd en versneld door de
activiteit van een groot aantal godsdienstige, sober levende en hard werkende pionier-ondememers. Aldus is de ontwikkeling in Noorwegen in de 1ge eeuw gelopen.
Andersdenkenden hebben de "broeders" of "vrienden", zoals de soberheid aanprijzende, economisch zo actieve vromen elkaar gaame noemden, vaak gewantrouwd en gehekeld als geldzuchtige schijnvromen. In de letterkundige werken vindt
men meestal een ongunstig beeld van hen getekend, bijvoorbeeld in Nederlandse
hekeldichten op de Doopsgezinden - die vele walvisschepen uittreedden -, in
het portret van de Quaker en walvisreder Bildad in "Moby Dick" van Herman
Melville en in de roman "Skipper Worse" (Nederlandse vertaling onder de titel
"Schipper Worse") van Gabriel Kielland, die de Haugianen te Stavanger beschrijft.
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in de walvisvaart, behoort hijzelf nog geheel tot bet type van de vroegkapitalistiscbe, individualistiscbe ondernemer met patriarchaal karakter. Hij
eiste veel van zichzelf en meende daarom ook van zijn personeel veel arbeid
tegen matig loon te mogen verlangen. Toen hij mededingers in de walvisvangst kreeg, betaalden dezen hun werknemers beter en daarom was er
voortdurend verloop onder Foyns personeel. Hij zorgde op zijn wijze voor
zijn werknemers door oprichting van goedkope woningen, een arbeidersbond tot onderlinge hulp, een spaarbank en een bierbrouwerij om het
jeneverrnisbruik tegen te gaan. Bevrijd van de zwaarste financieJe zorgen
en van verleiding tot ijdel vermaak zouden de werknemers hard en lang
kunnen arbeiden tot welzijn van zichzelf en van het land en tot eer van God,
zo redeneerden de ondememers van Foyns denkrichting. Foyn was er met
al zijn energie en vindingrijkheid op uit om altijd meer geld te verdienen;
hij yond ook altijd dat hij teveel belasting moest betalen en is zelfs verhuisd
uit T0nsberg uit protest tegen zijn belastingaanslagen. Maar anderzijds leefde hijzelf zeer eenvoudig en gaf hij veel geld aan de zen ding, aan welke hij
tenslotte zijn grote vermogen legateerde. Verspi1ling van Gods gaven achtte
hij zondig. Om het walvisvlees te verwerken exploiteerde hij reeds op zijn
eerste landstation een guanofabriek, hoewel deze hem veel zorg en weinig
winst gaf. Een belangrijk motief daarvoor was bij hem, dat hij het walvisvlees niet verloren mocht laten gaan. Aldus tekent Johnsen ons Svend Foyn
met al zijn deugden en gebreken ten voeten uit.
Johnsen heeft twee voorlopers van Foyn in Noorwegen opgespoord,
J. N. Wals0e en A. ehr. Dahl, die in 1850-1860 na elkaar hebben getracht
een granaatharpoen te construeren en daarmede vinvissen te vangen.
Wals0e schoot de harpoen uit een zwaar geweer vanuit een door stoommachine aangedreven scheepje, Dahl voorzag de granaatharpoen van een
lijn om de getroffen walvis vast te maken aan het vangstschip en verving
het geweer door een kanon. Beiden gaven na weinige jaren hun pogingen op,
omdat hun vangstgereedschappen te zwak waren, de weinige getroffen
walvissen verloren gingen en de geldrniddeien ontbraken om hun kostbare
proefnerrtingen voort te zetten.
Ongetwijfeid heeft Foyn veel geieerd van de experimenten van Wals0e,
en Roys, welke hij persoonlijk heeft gadegesiagen. Evenais bij de robbenvangst begon hij met een geheel nieuw, door hernzelf ontworpen vangstschip te laten bouwen. Zijn eerste walvisvaarder was een stoomschip voor die tijd een nieuwigheid - gebouwd in 1863 en gedoopt met de voor
Foyn typerende naam "Spes et Fides". Op dit betrekkelijk snelle en wendbare stoomscheepje experimenteerde hij zowat tien jaar voordat hij de
definitieve vangstmethode had gevonden. Hij begon met zeven kanonnen
op de voorplecht en schoot daaruit granaatharpoenen, harpoenen zonder
granaat en granaten op aile walvissen welke hij op de kust van Finmarken
aantrof, merendeels blauwe en gewone vinvissen. Hij eindigde zijn proeven
met een zwaar kanon, dat een aanzienlijk verbeterde granaatharpoen,
voorzien van zware kruitlading en dikke walvislijn, afvuurde.
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Foyn was meer zeeman en zakenman dan zelfstandig uitvinder, zoals
Wals0e, maar hij wist de technische denkbeelden van anderen uitstekend
op hun waarde te beoordelen en de beste daarvan verder te verbeteren en
te combineren tot een technisch en economisch optimaal resultaat. Hij was
een grootmeester in het vormen van "neue Kombinationen", welke volgens
Joseph Schumpeter het kenmerk van de ware ondernemer zijn. Johnsen
vergelijkt hem met Edison, die in dezelfde tijd te Boston experimenteerde.
Beiden waren autodidact en vonden de technische oplossing van hun probleem door onuitputtelijke volharding en systematisch onderzoek in aIle
voor de hand liggende richtingen.
Vanaf 1864 experimenteerde Foyn met walvisgereedschappen en vangstmethoden. Hij onderbrak tot 1870 zijn kostbare proofnemingen slechts
voor reizen op de robbenvangst om zijn financiele verliezen goed te maken.
Had hij financiele hulp van anderen moeten inroepen, zoals Roys, Wais0e,
Dahl en zoveie anderen, dan zou hij waarschijnlijk zijn streven niet tot een
goed einde hebben kunnen brengen. Zijn dagboek uit deze kritieke jaren
vermeldt zijn proefnemingen en de behaalde resultaten van dag tot dag
en geeft de indruk, dat hij worstelde met God als Jakob met de Engel bij
Pniel en dat ook hij heeft gebeden: Ik laat U niet gaan tenzij Gij mij zegent.
Twijfel en hoop wisselen elkaar af. 0 God, wees met ons en geef ons ons
beschikte deel, schrijft hij op 28 mei 1868, het beslissende jaar ; God zegene
ons bedrijf in Jezus' naam, op 30 mei d.a.v.; God zij lof en dank voor de
gelukkige reis en goede visserij in Jezus' naam, amen, op 7 september d.a.v.
aan het einde van het eerste seizoen dat geslaagd mocht heten. Het door
Johnsen uitgegeven en uitvoorig toegelichte dagbook van Foyn is een van de
belangwekkendste gepubliceerde documenten voor de psychologie van de
puriteins-kapitalistische ondernemer.
Na vier jaar, in 1868, bookte hij dus eindelijk resultaat. Toch voelde hij
zich gedrongen zijn gereedschap verder te verbeteren, met name de granaatharpoen, zodat hij de granaatioze harpoen en de harpoonloze granaat kon
afdanken. Johnsen zet uiteen, dat Foyn voor het vinden van de onmisbare
kruitsoort voor zijn granaatharpoon veel hulp heeft gehad van de Vestfoldse dominee Esmark. Deze hield zich als amateur bezig met scheikunde.
Dat een amateur zo belangrijke resultaten op praktisch-wetenschappelijk
gebied kon bereiken, is typisch voor deze voorindustriele tijd in Noorwegen.
Omstreeks 1870 was het duidelijk, dat Foyn geslaagd was in het vestigen
van een lonende walvisvangst. Hij richtte een landstation voor verwerking
der gevangen dieren op en wierp zich op de moeilijke problemen van het
produceren van vinvistraan van bevredigende kwaliteit en van het verwerken
van vlees en beenderen tot een redelijke kwaliteit guano. Na enige jaren
ingespannen zooken en werken wist zijn vindingrijkheid ook deze problemen
op te lossen. Hij breidde aldus de industrialisatie van de walvisvangst uit
tot de verwerking van de walvis. De reeds befaamde reder werd als stichter
van een nieuwe bedrijfstak in zijn land een nationale held, die geslaagd was
waar grotere naties haar pogingen hadden mooten opgeven. Hij vermocht
echter weinig te doon tegen ren bijzondere ongunstige omstandigheid, te
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weten de bijna voortdurende dating van de traanprijs na 1870. Johnsen
legt veel nadruk op het feit, dat de moderne walvisvangst is gesticht in een
tijd van ongunstige afzetconjunctuur met lage traanprijzen op een wereldmarkt voor olien en vetten gekenmerkt door vrijwel onbeperkte mededinging, waarop een enkele aanbieder als Foyn geen invloed kon uitoefenen.
Als beloning en aanmoedigingsprernie kreeg Foyn in 1873 een wettelijk
vangstmonopolie in Finmarken voor tien jaar 1). Dank zij deze ruggesteun
kon hij met een gerust hart verder experimenteren en investeren. Maar nog
tijdens deze monopolieperiode begon een combinatie van mededingers
vanuit zijn vaderstad T0nsberg een walvisstation vlak bij Foyns fabriek
in de Varangerfjord (1877). Na enige vergeefse juridische schermutsetingen
berustte Foyn. Als wijs man voorzag hij, dat hij als monopolist nooit
populair zou zijn, ook al was hij uitbundig geprezen en geridderd als
pionier. Toen omstreeks 1880 na enige winstgevende seizoenen anderen
aanstalten maakten nieuwe walvisrederijen op te richten koos Foyn de
wijste partij en liet tegen betaling van licentiegeld en op eerbiedige afstand
van zijn fabriek de oprichting van enige landstations toe. Hij beoogde hiermede waarschijnlijk ook bondgenoten te werven in zijn strijd met de
vissersbevolking van Fimarken, waarover straks meer.
In december 1882 eindigde zijn monopolie en in het volgend jaar steeg
het aantal walvisstations in Finmarken van 8 tot 16 en het aantal jachtboten
van 12 tot 23. Het kapitaal voor deze uitbreiding was afkomstig uit Vestfold, Oslo en Bergen, het personeel uit Vestfold. De gevolgen van het gedrang
van jachtboten op het betrekkelijk kleine jachtgebied bij Noord-Noorwegen
waren bedenkelijk. In de eerste plaats werden de waardevolle walvissoorten,
te weten blauwe en gewone vinvis, Noordkaper, seiwalvis en bultrug,
schaars. Zij verschenen steeds onregelmatiger aan de Noorse kust, waardoor
de vangst zeer wisselvallig werd en een duidelijk dalende trend vertoonde.
De jachtboten moesten na weinige jaren steeds verder buitengaats op
walvis kruisen, tenslotte tot bij Bereneiland. Zoals gewoonlijk had Foyn
spoedig een goed inzicht in de veranderde situatie. Reeds in 1883 besloot
hij na de hem gebleken overbevissing van de walvis in Oost-Finmarken
zijn groot, maar nu ongunstig gelegen station bij Vadso op te hetfen.
In 1884 bouwde hij twee nieuwe stations meer naar het westen en aan
open zee.
1) Het verstrekken van dit vangstmonopolie aan Foyn was voor deze tijd van
economisch liberalisme een wat ongebruikelijk privilege. Een belangrijke aanleiding
voor deze verstrekking was echter, dat in 1873 een Duitse rederij aanstalten maakte
met Noorse stromannen en werknemers een walvisstation dieht bij dat van Foyn
te openen. Regering en parlement kwamen Foyn op zijn dringend verzoek tegen
deze buitenlandse mededinging tehulp door hem een wettelijk monopolie te geven.
Johnsen neemt in dit verband met overtuigende argumenten krachtig stelling tegen
Duitse nationalistische pogingen in de tijd van Bismarck en Hitler de verdiensten
der Noren voor de modeme walvisvangst te kleineren en die der Duitsers op te
vijzelen, om op deze wijze stemming te maken voor het oprichten van Duitse walvismaatschappijen.
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In de tweede plaats ontstond toenemend verzet onder de vissersbevolking
van Finmarken tegen de walvisvangst op haar kusten. Dit bedrijf voerde de
industriele revolutie in het economisch en sociaal achtergebleven noorden
van Noorwegen in en bracht daar weI grote bedrijvigheid, doch voor de
Finmarkers slechts bescheiden werkgelegenheid en wat belastinginkomsten.
De walvisvangst bleef daar een uitheems, gelsoleerd bedrijf en de landstations verspreidden stank en afval. De vissers meenden bovendien, dat de
walvissen, onverschillig van welke soort, de lodde - dat is het visje dat
kabeljauw, koolvis en schelvis tot voedsel dient - naar de kust drijven en
aldus rijke kabeljauwvangst bevorderen. In 1870-1900 liep deze visserij
sterk achteruit. zij het ook met grote schommelingen. Van elk ongunstig
visseizoen kregen de walvisvaarders de schuld. Slechte visserij betekende
voor de arme Finmarkse vissers en de van hen afhankelijke neringdoenden
armoede en gebrek en verwekte stijgende wrevel tegen de walvisvaarders
uit het verre zuiden van Noorwegen. Deze wrevelleidde tenslotte in 1904
tot emotionele uitbarstingen, namelijk verwoesting van het walvislandstation te Mehavn en bedreiging van andere landstations.
De actie van de woordvoerders der vissersbevolking leidde in 1880 tot
een wet welke verbood walvissen te jagen binnen een geografische rnijl van
de buitenste eilanden aan de kust van Finmarken van 1 januari tot 31 mei.
Tot 1904 nam de regering geen nieuwe maatregelen tot regeling van de
walvisvangst om drieerlei redenen. In de eerste plaats huldigde zij de filosofie
van het econornisch liberalisme en achtte zij het geen overheidstaak Finmarken op te heffen uit zijn nood. In de tweede plaats verzekerden de van
tijd tot tijd door de regering geraadpleegde biologen en walviskenners,
zoals de professoren G. O. Sars, G. A. Guldberg en loban Hjort, keer op
keer, dat zij de stelling der vissers inzake walvissen en visvangst niet bewezen
achtten 1). Tenslotte wisten de walvisreders van Zuid-Noorwegen, in de
eerste plaats Foyn, die ook vlot met de pen was, hun belangen bij regering
en pariement in de hoofdstad handig en met klem te bepleiten.
De werkgelegenheid en het locale inkomen in Finmarken bleven inrniddels
steeds meer achter bij de toeneming der beroepsbevolking aldaar. Omstreeks
1900 groeide de kwestie van de walvisvangst in deze provincie uit tot een
agitatie van de snel veldwinnende socialisten tegen het volgens hen kapitalistische, zelfzuchtige zuiden van Noorwegen. De meerderheid in regering
en pariement begreep toen, dat zij iets moest doen om de Finmarkers
tegemoet te komen, daar deze evenals in 1880 praatten over toenadering
1) De enige afwijking van dit standpunt is vermeld op biz. 584-587 van lohnsens
werk. Prof. Hjort schreef in 1902, dat de gewone vinvis (Balaenoptera musculus)
inderdaad van nuttige betekenis is voor de kabeljauwvissers, omdat zijn verschijnen vaak duidt op de aanwezigheid van vis en omdat bij haring en lodde naar de
kust drijft. Hjort meende blijkbaar, dat de vinvis haring en lodde eet. Hij stelde
daarom voor, de wet van 1880 te vervangen door een verbod om de gewone vinvis
te jagen tussen 1 januari en 1 juni en tevens het verbod om andere walvissoorten
te jagen binnen een mijl van de kustlijn tussen 1 januari en 1 juni, op te heffen. Dit
standpunt bevredigde overigens noch de vissersbevolking noch de walvisvaarders.
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tot de kolossale, gerespekteerde buurman Rusland 1). De zaak der walvisreders verzwakte, doordat de walvis sen bij Finmarken schaarser werden en
de vangst daar omstreeks 1900 kennelijk haar grootste bloei gepasseerd
was, het eerst in Oost-Finrnarken. Het zwaartepunt van de vangst verplaatste zich naar West-Finrnarken en de open zee en in 1904 waren sommige
stations gesloten of verplaatst naar andere landen. Ook zonder het vissersoproer tegen de walvisvaarders in 1904 zou het Noorse pariement het
wetsontwerp tot verbod van alle walvisvangst in de territoriale wateren van
1 januari tot 31 mei hebben aangenomen. Deze wet betekende, dat de walvisvangst bij Finmarken niet meer rendabel zou zijn. AIle landstations werden
dan ook opgeheven en de rederijen kregen schadeloosstelling uit de schatkist. Zo eindigde schijnbaar roernloos het eerste hoofdstuk van de Noorse
walvisvangst.
Sommigen hebben met enig recht beweerd, dat de walvis wet van 1904
geen doodssteek maar een zegen voor de Noorse walvisvaart is geweest,
daar de reders toch binnen enige jaren de vangst bij Finmarken als onrendabel hadden moeten staken. Ook Johnsen helt over naar die mening.
Elders spreekt hij de mening tegen, dat de overbevissing van de walvisstapel op het kleine jachtgebied bij Noord-Noorwegen een ernstige slag zou
zijn geweest voor het jonge bedrijf. Dit werd door de dalende vangsten bij
Finrnarken gedwongen expansie te zoeken naar andere kusten en werelddelen. Reeds in 1880-1900 vestigden Noorse rederijen al ofniet met buitenlands kapitaal walvisstations op IJsland, de Moerrnankust, de Far0er, New
Foundland, Noord Korea en Japan 2). Ornstreeks dezeIfde tijd begonnen
zij wegens de dalende vangsten onder de kust van Finmarken te experimenteren met het fabrieksschip voor het vervoer van walvisspek naar het
landstation of voor het uitkoken van traan aan boord. In 1881 deed een
fabrieksschip dienst in Finrnarken en tien jaar later begon de hoogbejaarde,
maar onvermoeibare Foyn pioniersreizen met schepen als drijvende traankokerij: 1890 en 1891 Spitsbergen, 1892 en 1893 IJsland, 1894 Zuidelijke
IJszee. Nog voor het einde van de vangst bij Finrnarken begonnen aldus de
Noren te experimenteren met het fabrieksschip, dat in de modeme walvisvaart, evenals in de oude, de dominerende plaats zou verwerven. Johnsen
wijst trouwens meermalen op de continuIteit welke ondanks de industriele
revolutie in vele opzichten bestond tussen de oude en de jonge modeme walvisvaart. En in het jaar 1904, waarin de walvisvangts bij Finmarken feitelijk onmogelijk werd, deden de Noren de definitieve sprong naar het enorme gebied
dat later het hoofdterrein van de modeme vangst zou worden, naar de Zuidelijke IJszee, waar het eerste landstation op Zuid-Georgie werd aangelegd.
1) Tot op heden is Noord-Noorwegen het belangrijkste probleem- en ontwikkelingsgebied voor de regering in Oslo gebleven en heeft de Communistische Partij
Noorwegen daar naar verhouding de meeste aanhangers.
2) De interessante geschiedenis van de uitbreiding der modeme walvisvangst
buiten Noorwegen, m.a.w. van de sprong met kleine jachtboten over de oceanen,
begon reeds in het door het eerste deel behandelde tijdperk, doch is door Johnsen
bewaard voor het tweede deel van zijn werk.
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Toch geloofik in afwijking van Dr. Johnsens mening, dat ook als de overheid door wettelijke maatregelen overbevissing van de walvisstapel bij
Noord-Noorwegen zou hebben voorkomen, de Noorse walvisvaart zich
naar elders zou hebben uitgebreid, en weI niet of slechts weinig tijds later
dan de jaartallen welke Johnsen voor die uitbreiding vermeldt, gelet op de
grote vraag naar olien en vetten op de wereldmarkt en op de grote aantallen
vinvissen op andere kusten.
De schrijver onderbreekt enige malen zijn chronologisch geschiedverhaal
om in afzonderlijke, even schilderachtige hoofdstukken uit te weiden over
aIle denkbare aspecten van de walvisvangst: over de technische ontwikkeling
van de granaatharpoen, het harpoenkanon, de accumulator of het veerwerk
bestemd om zware rukken aan de walvislijn op te vangen, de jachtboot, de
traankokerij en het afmaken van de aangeschoten walvis, dat tot 1912 nog
zoveel mogelijk gebeurde met de stootlans. Voorts vertelt hij uitvoerig over
de vaak gevaarvolle reizen van de kleine, zwaarbeladen jachtboten in de
stormachtige nawinter van Vestfold naar Finmarken, de gevaren van de
jacht zelf, de lonen, het voedsel, het leven aan boord en op het landstation
en zelfs de liederen welke de moderne walvisvaarders tot zijn spijt veel
minder zongen dan de oude walvisvaarders op hun zeilschepen.
Hij wijst op biz. 321 op het feit dat al het vangstmateriaal van de moderne
walvisvaart werd vervaardigd in Noorwegen, van jachtboot tot harpoen,
kanon, buskruit en touwwerk, bewijzen wat de jonge Noorse industrie toen
al presteerde. In dezelfde tijd hielden de Britse en Noordamerikaanse walvisvaarders zich nog steeds bij de oude gereedschappen en de langzame
walvissoorten, met het gevolg dat omstreeks 1900 zij allen hun activiteit
hebben gestaakt.
Op twee punten heb ik bedenking tegen Dr. A. O. Johnsens voorstelling
van zaken. Op bIz. 449 noemt hij het waarschijnlijk, dat het lay-stelsel, dat
gold in de Noordamerikaanse walvisvangst en in de Noorse robbenvangst 1),
is ontstaan in de Nederlandse Groenlandvaart in de 17e eeuw en andere
beloningsstelsels heeft verdrongen. Het lay-stelsel hield in, dat de walvisvaarders afhankelijk van hun functie aan boord een vooraf vastgesteld deel
van de totale netto-opbrengst van de reis kregen uitbetaald. Voorzover ik heb
kunnen nagaan heeft de Nederlandse walvisvangst nooit het lay-stelsel
gekend, alleen het partstelsel. Dat hield in, dat de walvisvaarders afhankelijk
van hun functie een vooraf vastgesteld geldsbedrag per gevangen walvis of
per vat gewonnen traan of per pond baarden ontvingen. Uitgezonderd in de
regel de schipper of commandeur, de stuurman en de harpoeniers kregen de
bemanningsleden daarenboven altijd een vaste maandgage. De Nederlanders hebben dit partstelsel mogelijk overgenomen van hun leermeesters, de
Basken. Het is later het gebruikelijke beloningsstelsel op de Noorse jachtboten, landstations en fabrieksschepen geworden, na afloop van de eerste
fase van de Noorse vangst bij Finmarken, waarin betaling van een tijdloon
1) Op de Noordamerikaanse walvisschepen kregen de opvarenden geen vaste
gage, op de Noorse robbevangstschepen echter weI, volgens Johnsen aIle opvarenden (bIz. 449).
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regel was en betaling van premie of partgeld per vis of per vat traan uitzondering. In de geschiedenis van de oude zowel als de moderne walvisvaart begonnen de reders meestal met hun personeel tijdloon uit te betalen,
en eerst nadat het grote belang van het stimuleren van aller inspanning was
gebleken, voerden zij het partstelsel in, dat geleidelijk werd uitgebreid tot
nagenoeg aIle functies.
Voorts overschat Dr. Johnsen op biz. 468-469 de betekenis van de "joint
stock company", d.L de maatschappij op aandelen, voor de ontwikkeling
van de Engelse walvisvangst in de 17e eeuw. Deze ondernemingsvorm is
namelijk volstrekt geen succes geworden, integendeel. De Engelse walvisvaart is in de 17e eeuw geheel teniet gegaan. Herhaalde pogingen van de
overheid en particulieren om deze visserij door het oprichten van joint
stock companies te hervatten liepen uit op zware financiele verliezen en
liquidatie. De zeer verbreide, kleine en tamelijk besloten partenrederij bleek
eeuwen lang tijdens het commercieelkapitalistische tijdperk van de walvisvaart de meest efficiente ondernemingsvorm. Om de walvisvangst, haringvisserij of kabeljauwvisserij uit te oefenen heeft men in tal van Europese
landen in de 17e, 18e en 1ge eeuw grote maatschappijen opgericht met
groot aantal aandeelhouders, uitgebreide directie, talrijk walpersoneel en
een vloot van schepen. Vrijwel altijd hebben deze maatschappijen zulke
slechte resultaten gehad, dat zij zijn geliquideerd. Oorzaken van de mislukking waren in de regel te geringe zuinigheid bij de uitrusting en te hoge
vaste kosten voor directie, personeel en gebouwen. Op bIz. 468 wijst Dr.
Johnsen trouwens op de gelijkenis tussen de partenrederij en de eerste, kleine
en besloten Noorse walvisrederijen, die nagenoeg even efficient konden werken als de oude partenrederij. Berst later, toen de walvisvaart steeds grotere,
ja enorme investeringen ging vergen, werd de moderne ondernemingsvorm
van de open, publieke maatschappij op aandelen onmisbaar.
Het is te betreuren, dat het eerste deel van Johnsens standaardwerk geen
uitvoerige samenvatting in het Engels en zo mogelijk ook in een tweede
wereldtaal bevat. Publikaties in het Noors worden weliswaar ook in de
andere Skandinavische landen en op IJsland met weinig of geen moeite
gelezen, maar het Noorse taalgebied in deze ruime zin opgevat is tamelijk
klein, het omvat niet meer inwoners dan het Nederlandse. Het werk van
Johnsen verdient internationale bekendheid te krijgen en de beste weg
daartoe is een vertaling in het Engels of in elk geval een toevoeging aan de
Noorse tekst van een samenvatting in het Engels. Ik hoop dat het tweede
deel, als dit in het Noors mocht verschijnen, een resume hiervan in het Engels
en liefst ook een nakomend uittreksel in deze taal van het eerste deel zal bevatten. Voorts is het aan te bevelen de inhoudsopgave en de toelichting bij
de afbeeldingen en tabellen zowel in het Noors als het Engels af te drukken.
NASCHRIFr

Dr. A. O. Johnsen heeft in zijn boven besproken werk vele Noorse
gedichten op Svend Foyn aangehaald, maar gedichten door niet-Noren op
de moderne walvisvangst gemaakt zijn waarschijnlijk schaars. Ben der
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bekendste thans Ievende Zuidafrikaanse Ietterkundigen, N. P. van Wyk
Louw, heeft in zijn jongste bundel verzen getiteld "Tristia" (1962) een
gedicht op Svend Foyn gepubliceerd. De Zuid-Mrikaners zijn bekend met
de moderne walvisvangst doordat vele expedities op weg naar en van de
Zuidelijke IJszee Kaapstad aanlopen en in die stad een flink aantal walvisschutters van Noorse afkomst wonen. Ook is bij Durban al sinds vele jaren
een Iandstation gevestigd.
Hieronder voIgt Van Wijk Louws gedicht op de stichter der moderne
walvisvaart.
Svend Foyn het die harpoenkanon bedink
en op 'n yster-stoellaat sit;
- 0, die sagte sagtes, in die wit
sneeu-see, sneeu-branding,
0, die sagte eilande van bloed -.
Maar daardie yster-stoel het sleg geveer,
dus: dikwels self gebreek
(my sneeu, is dit nie goed!)
van die skop van die asgaai-geweer
(0 sneeu, is hy nie g6M: die yster-stoel!)
En toe't die ander Noor, kaptein Julsrud,
'n liewe sagte retireer-affuit
onder die staaldoring ingeskuif; en
(sneeu, sneeu, my sneeu: waai alles toe!)
stil geweld gestel teen sagte bloed.

LEVENSBERICHTEN
VAN OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN

G. H. CRONE
Amsterdam, 27-8-1884-Amsterdam, 5-5-1961
Slechts enkele maanden nadat hij zich genoodzaakt had gezien zijn laatste
functies in het maatschappelijk leven neer te leggen - commissariaten,
welke hij vele jaren had vervuld - nam zijn leven een einde.
Ben figuur was hij met zijn onomrande bril - bijna zou men een verkleinwoord bezigen - op de forse naar links gebogen neus. Zijn scherpe ogen
onderscheidden direct en zuiver en waren onmisbare hulpmiddelen bij het
vlug gevormde oordeel. Met grote passen liep hij recht op mens en ding af
en precies op het juiste of afgesproken moment. Zijn gouden zakhorloge
was zijn trouwe tijdmeter. Met een blik daarop kon hij nog even iemand te
woord staan: "Ik heb nog 21/2 minuut, om 10.52 moet ik naar het Scheepvaarthuis". Niet gejaagd, maar elk moment gebruikend. Tevens punktueel
in tijd en stipt in afspraken (dit woord zowel in de betekenis van bezoeken als
van overeenkomsten). Ben man een man, een woord een woord.
Ben ander gezegde is evenzeer van toepassing geweest op de heer Crone
en weI zaken zijn zaken. Hij scheidde volkomen de zakelijke en persoonlijke
verhoudingen. Ben woord van mens tot mens kwam op kantoor zelden over
zijn lippen. Hij voelde zich nooit geheel "in vorm" als er bijvoorbeeld op
kantoor een jubileum voorkwam en deze kwamen vrij regelmatig voor.
Zo spoedig als maar enigszins kon sprak hij de stereotiepe woorden: "Nu
gaan we weer aan ons werk". Hij althans; anderen volgden dit voorbeeld niet
zo prompt en gemakkelijk op. Overigens belette de strikt zakelijke verhoudingen niet, dat onverwacht in gesprek of brief humor doorklonk. Hij
kon daar zelf plezier in hebben. In dit verband mag genoemd zo niet
verklapt worden dat hij aan de lunch van directie en commissarissen van de
Kas-Associatie, welke volgens traditie op 31 december werd gehouden, in
een vlot gedicht het verstreken jaar de revue liet passeren. Deze persoonlijke
traditie werd zeer gewaardeerd. Ben bijzondere doorbreking van zijn
vormelijke omgang in het algemeen.
Gottfried Henrich Crone was een geboren en getogen Amsterdammer.
Kinder- en schooljaren werden geheel gesleten aan de Amsterdamse grachten. Het "Huis met de Hoofden" aan de Keizersgracht huisvestte nog de
Openbare Handelsschool, welke hij in 1901 afliep. Hoezeer een intelligentie
als de zijne thans een academische studie waarschijnlijk had doen zijn, in de
eerste jaren van onze eeuw was dat nog uitzondering voor hen, die de
handel als toekomstig werkterrein zagen. De verdere opleiding en ontwikkeling werd toen verkregen door verblijf hier en daar in het buitenland. Zo
ging de heer Crone een reeks plaatsen langs en verbleef in Duitsland,
Londen, New York, Toronto en Singapore.
Deze jaren van buitenlandse orienta tie werden besloten met 2 jaren in
Indie. Dit laatste richtte zich in het bijzonder op de leiding van de familie-
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zaak, H. G. Th. Crone, genoemd naar de oprichter, waarvan de heer Crone
in reehte lijn afstamde. Deze zaak had zich allengs sterk gericht op de

handel in en de cultuur van allerlei tropische gewassen. In 1911 werd hij
door zijn vader als firmant in de zaak opgenomen. Na 1918 moest hij diens
ervaring missen. Toen maakte hij ook zijn entree in het economische
leven buiten de firma: hij volgde in verschillende functies zijn vader op.
Het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel te Amsterdam zou
blijken de belangrijkste te worden. In 1919 lid der Kamer geworden, werd
hij in 1932 hiervan voorzitter en bleef dit totdat de duitse bezetters een
"deutsch-freundlicher" persoon op die plaats verlangden. Eind 1940 legde
hij het voorzitterschap neer. De gebruikelijke jaarrede op een der eerste
werkdagen van het nieuwe jaar legde telkens getuigenis af van zijn inzichten.
Hij drukte eigen stempel op de inhoud. Bovendien zou hij de overvloed van
feitelijke gegevens, welke verwerkt moesten worden, bij wijze van spreken,
zelf verifieren. Zijn enorm geheugen was hem hierbij een grote hulp. Bij
twijfel zou hij een publicatie uit recent of verder verleden aanhalen en het
verschafte gegeven precies controleren op zijn juistheid. Stiptheid was hem
aangeboren, hetgeen verwant is aan of onderdeel van algehele eerlijkheid. Dit was zijn standaard, welke onder aile omstandigheden hoog gehouden zou worden.
De belangen van de Amsterdarnse haven hadden zijn grote belangstelling
maar ook die van de scheepvaart in ruimer verband. Lange jaren heeft hij
mee naar een oplossing gezocht voor de belgische verlangens naar een Schelde-Rijn verbinding. Een kwestie welke zeer lang slepende is geweest en de
regering politieke nederlagen heeft bezorgd. Juist dezer dagen werd bekend
gemaakt, dat een oplossing welke voor beide landen aanvaardbaar is werd
gevonden. De benoemingen van de heer Crone tot ridder in de Kroonorde
van Belgie en later tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau zijn
beide geschied voor zijn werkzaamheden op dit terrein.
Tweemaal heeft hij bemoeienis gehad met de vraagstukken verband
houdende met in beslag genomen scheepsladingen in oorlogstijd. Aan het
einde van de oorlog 1914-1918 bleek de noodzaak tot oprichting van een
Cornmissie voor lading van gerequireerde schepen, welker voorzitter hij
werd. Het initiatief hiertoe ging uit van de juist opgerichte Vereeniging van
Importeurs van Nederlandsch-Indische Producten (V.I.N.I.P.), ook staande
onder voorzitterschap van de heer Crone. Nogmaals zou hij de leiding in de
dertiger jaren van een analoge cornmissie, de "COVAL" (Cornmissie voor
aangehouden ladingen (1935-1948») op zich nemen. Ook hier kwam zijn
vasthoudendheid goed van pas. Hij week niet af van wat hij rechtmatig
achtte en ging voor onbelangrijke argumenten niet uit de weg. Hij kon eerst
in allerlaatste instantie met een compromis instemmen als dit in zijn ogen
beter was dan een uit elkaar gaan. Het is niet te verwonderen dat dit de
samenwerking in colleges soms heeft bemoeilijkt en een enkele keer verstoord.
Zijn blijvende belangstelling voor scheepvaart en haven blijkt overduidelijk uit zijn commissarisfuncties. Bij elk der volgende vennootschappen
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maakte hij meer dan 30 jaar deel uit van de raad van commissarissen:
Rotterdamsche Lloyd, Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, Nederlandsche
Scheepvaart Unie en Koninldijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
Voor een doortastend zakenman als hij was kan het niet verbazen, dat hij
financieIe zaken belangrijk achtte en nauwgezet behandelde. Hier denke men
niet slechts aan zijn prive- en zaakgelden. De waardevastheid van het geld
achtte hij een van de hechtste peilers om het economisch leven op te bouwen.
Het Genootschap voor gezond geld, dat hij steunde, kon volgens hem niet
genoeg waarschuwen tegen onheil brengende devaluaties, het loslaten van
de gouden standaard e.d. Ailengs zijn de algemene gedachten hierover meer
aangepast aan de niet te stuiten ontwikkelingen. Hij zal echter zijn inzichten
ongetwijfeld hebben verdedigd in de bestuursvergaderingen van de Nederlandsche Bank, de Amsterdamsche Bank en de Ontvang- en Betaalkas
(via fusies thans Kas-Associatie). Ook hier weer perioden van 30 tot 40 jaar
gedurende welke hij commissaris was.
Zoals reeds terloops gezegd was de firma H. G. Th. Crone speciaal werkzaam op het gebied van de handel in tropische producten uit het voormalige
Nederlandsch-Indie en de directievoering van diverse cultuurmaatschappijen. De heer Crone heeft in de 50 jaren, welke hij firmant was, zeer veel
problemen op zijn weg gevonden, maar deze steeds het hoofd geboden.
De eerste wereldoorlog bracht verstoring van de regelmatige afvoer van de
producten, zodat op Java zich grote voorraden opstapelden. Men is er toen
niet voor teruggeschrokken in 1917 twee zeilschepen te charteren, welke
samen ruim 16.000 pakken tabak aan boord hadden. Vlot verliepen de reizen
niet: de Albertine Beatrice" werd in zicht van de haven getorpedeerd en de
"Nest" moest om de Kaap varende eerst langen tijd in Durban na averij
opgekalefaterd worden en kwam eerst in Mei 1919 in Nederland aan.
Daarna volgde een rustige ontwikkeling, welke door de crisis in de dertiger
jaren werd afgebroken. Het nemen van steeds verder gaande bezuinigingsmaatregelen viel niet licht. Enkele jaren kon daarna aan de opbouw worden
gewerkt, tot in 1940 het contact met het bedrijf overzee werd verbroken.
De japanse bezetting (1942) bracht mee een vernieling van de gehele tabaksoogst, waarin het kapitaal van die cultuurrnaatschappijen grotendeels was
geinvesteerd. De lievelingscultuur van de heer Crone, de Vorstenlandentabak, was mede hierdoor onaantrekkelijk geworden. Na 1945 weer een
opnieuw beginnen in de thee en rubbercultuur, maar de ontwikkeling voor
en na de soevereiniteitsoverdracht maakte, dat op de achtergrond van het
werk een grote onzekerheid ontstond. Hoe zou de toekornst worden?
Geenthousiasmeerd door zijn vroegere vertegenwoordiger in Semarang,
Dr.lr. D. Tol1enaar, richtte hij zijn blik naar andere gebieden: Zuid-Amerika
en Congo.
Orientatiereizen, deels zuiver voor de firma bedoeld, deels met anderen
georganiseerd, resulteerden hierin, dat juist een maand voor de nationalisatie van nederlandse bedrijven in Indonesie (december 1957) de oprichting
plaats had van de nieuwe cultuuronderneming in Ecuador. Deze zou zich
gaan toeleggen op de cultuur van bananen en cacao. De heer Crone toen reeds
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de 70 gepasseerd heeft met vreugde aan dit nieuwe initiatief meegewerkt.
Evenzo was dit het geval bij het oprichten van een theefabriek in Argentinie.
De in tientallen van jaren opgedane ervaring in Nederlandsch-Indie zou
elders in de wereld vruchtbaar kunnen zijn.
Dit korte overzicht van de gang van zaken met crises en het zich daaraan
ontworstelen bewijst de activiteit en de doorzettingskracht van de leider van
de familiezaak, die ook met wijs overleg de bakens verzette. Behalve de
nieuwe "cultuur" - belangen, welke hier werden genoemd, was ook op
handelsgebied de nieuwe weg gevonden. Toen de Vorstenlanden-tabak na
de oorlog niet weer overeind kon komen vond hij voor zijn firma compensatie in het opzetten van zuivere handelszaken in Zuid-Amerikaanse
tabakken. Tabak was nu eenmaal het geliefde product van de heer Crone.
Het sigaren roken was voor hem een zekere ceremonie. Hoe langer de aspunt, hoe fijner genoegen was van zijn gezicht te lezen!
Vanzelfsprekend heeft hij ook in de organisaties van het "indische"
bedrijfsleven zijn plaats gehad. Van het toenmalige Koloniaal Instituut,
mede door zijn vader opgericht, is hij lid van het algemeen bestuur en van
de raad van beheer geweest. Evenzo van het overkoepelde orgaan van het
indische bedrijfsleven, de Ondernemersraad voor Ned.-Indie. De commissie
voor de erfpachtsrechten van deze Raad had in hem een vurig pleiter voor
onverkorte handhaving van deze rechten. Verkorting van de duur zou de
exploitatie van meerjarige cultures maar onzeker maken. De wijziging
van de grondrechten in de Vorstenlanden had ook zijn volle aandacht,
evenals het goed vastleggen van de waterrechten tussen bevolking en ondernemers. Was hij ter plaatse, hij zou elke hitte trotserend de critieke punten
(Woro-driehoek!) bezoeken en nagaan of werd uitgevoerd wat in ellelange
schriftelijke stukken was vastgelegd als resultaat van besluiten van de Bond
van Vorstenlandsche Landbouwondernemers. Hij stimuleerde de wetenschappelijke fundering van de tabakscultuur in Midden-Java en steunde dus
graag op adviezen van het Proefstation voor Vorstenlandsche Tabak, een
particuliere opzet van de tabakmaatschappijen, dat zijn interne spanningen
heeft gekend, doch dankzij zijn vasthoudendheid tot de tweede wereldoorlog is blijven bestaan.
Een figuur was hij, de heer Crone. Tijdens luisteren kon soms een fijn
lachje om zijn mond spelen. Hij was dan voor zich zelf al bezig het gezegde
te overwegen en zijn mening te vormen. Zijn antwoord kwam direct, snel en
was meteen af. Hierdoor boezemde hij ontzag in. Zij, die op eigen terrein
deskundig waren, konden onzeker worden als hij bij hen kwam om advies!
Gewild of ongewild zou hij overal waar een beroep op hem werd gedaan
een leidende rol spelen. Veeleisend maar eerlijk, eerder stroef dan soepel.
Moet dit levensbericht meedoen met de tegenwoordige mode en ook iets
van "hobbies" vermelden? De heer Crone zou zeggen: het past niet in een
economisch-historisch jaarboek. De eigen genoegens kwamen in elk geval
steeds in de laatste plaats; de zaak, zijn zaak ging v66r, elk uur van de dag.
Wat de tabak was in zaken waren zijn paarden in zijn prive leven. In de
omgeving van de Lage Vuursche was hij een bekend ruiter. En thuis in
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Amsterdam waren het de munten en penningen, welke in hun taal de bonte
historie vertelden. In grote rust en kalmte werd hiervan genoten. Hij was
ondanks zijn talloze functies niet de modeme zich steeds haastende mens.
Hij was een van de groten op zijn gebied uit de eerste helft van deze eeuw,
vasthoudend aan de morele maatstaven en het tempo van die tijd.
AUG. MOLSTER

A. HAMMINGA
Groningen, 12 april 1897-Groningen, 9 juli 1960
Het leven van Albert Hamminga, een Groninger in hart en nieren, is
voor een groot deel bepaald geworden door zijn werkzaamheid bij en voor
de Groninger Nutsspaarbank, dat Noordelijke bolwerk der spaarzaamheid.
Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest op een advocatenkantoor, trad
bij reeds op 22-jarige leeftijd in dienst van de spaarbank, waar bij geleidelijk
opklom tot hoofdboekhouder in 1932 om in 1944 na het tragisch verscheiden
van zijn voorganger B. H . J. W. Bossinga tot directeur te worden benoemd.
Doorkneed als weinig anderen in het spaarbankwerk door een grote
praktische ervaring en een levendige belangstelling voor theorie en techniek
van bet geldwezen, was Hamminga uitstekend toegerust om zijn spaarbank
door de moeilijke en tumultueuze naoorlogse jaren heen te loodsen. De
sterke toeneming van het obligo en het aantal inleggers stelden hem en zijn
medewerkers voor vele problemen, welke bij bekwaam en bezadigd tot
oplossing wist te brengen.
Als directeur van een der grootste plaatselijke spaarbanken was Hamminga een vooraanstaand figuur in het Nederlandse spaarbankwezen.
Hoewel geen liefhebber van reizen en trekken, bezocht hij toch zolang zijn
gezondheid dat toeliet, de vergaderingen van de Nederlandse Spaarbankbond en de bijeenkomsten van zijn collega's. Van zijn rustig woord ging
daar een groot gezag uit.
Wars van alles wat zweemde naar drukdoenerij, doordrongen van het
betrekkelijke van vele menselijke waarden, was Hamminga iemand die
zijn eigen weg ging. Hij was zeer gelukkig in de functie, die bij bekleedde
en had geen behoefte aan andere activiteiten op sociaal of maatschappelijk
gebied. Zijn verdiensten voor de Groninger gemeenschap en het spaarbankwezen vonden erkenning in zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje
Nassau ter gelegenheid van zijn veertigjarig ambtsjubileum.
In de gedachten van velen zal deze uiterst beminnelijke man nog lange
tijd voortleven.

H.
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Bremen, 29 mei 1899-'s-Gravenhage, 4 november 1961
STAATSMAN EN ECONOOM

Korte levensbeschrijving

Geboren in Bremen; 1920 Doctoraal Examen Handelshogeschool Rotterdam; werkzaam bij de Rotterdamsche Bank N. V.; 1925 Chef Economisch
Statistische Afdeling van de Javasche Bank; 1932 Directeur-Generaal van
de afdeling Handel en Nijverheid van het Departement van Economische
Zaken en Landbouw; 1940, na de splitsing van het Departement, waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Handel en Nijverheid en later ook van het Departement van Landbouw; 1947 Eervol ontslag
uit beide functies; benoeming tot Regeringscommissaris in Algemene
Dienst; 1948 Regeringscommissaris voor het Europese Herstel Programma;
1949-1950 Hoge Commissaris in Indonesie; 1950 wederom Regeringscommissaris voor het Europese Herstel Programma; 1952 Afscheid uit de
openbare dienst en daama adviseur en Commissaris van talloze ondernemingen.
Belangrijkste publikaties

1922: Het ontstaan van het Modeme Bankwezen in Nederland ; Nijgh en
van Ditmar.
1925: Nieuwe Stromingen in het Nederlandse Bankwezen; Nijgh en
van Ditmar.
1946 : Actieve Economische Politiek; Elsevier.
1955: 10 jaar Europese Integratie (Herstelbank 1945-1955) Nijhoff.
1959: Herinneringen uit dejaren 1933-1939; Elsevier.
1960 : Herinneringen uit de Bezettingstijd; Elsevier.
En vele artikelen, waaronder:
Het Marshallplan, Maandschrift Economie, Jan. 1948.
Enige beschouwingen over de betekenis van het Saint-Simonisme, Maandschrift Economie, Mei 1951.
Benelux en de wijdere Europese Samenwerking; de Intemationale Spectator, Nr. 21 , 1954.
Het leven van Hans Max Hirschfeld stond in dienst van zijn land. Hij
had alles in zich om ook in de ondememerswereld een figuur van de eerste
orde te zijn, hetgeen zijn activiteiten na 1952 zo duidelijk hebben aangetoond;
maar in wezen was hij en is hij tot het laatst gebleven de grote dienaar van
de Staat der Nederlanden.

326

HANS MAX IllRSCHFELD

Van 1932, toen hij op 33-jarige leeftijd benoemd werd tot DirecteurGeneraal van Handel en Nijverheid, tot het afscheid in 1952, heeft hij als
hoogste ambtenaar de bewogen geschiedenis van crisis, bezetting en naoorlogse opbouw meegemaakt, nooit in passieve zin, maar meegemaakt
in de betekenis van "meegevormd".
Hirschfeld was geen politicus; hij was de verpersoonlijking van de hoge
ambtenaar in de beste zin van het woord. Nooit slaafs, maar weI dienend;
behorende tot die kleine uitgelezen groep van adviseurs, waarop elke regering, hoe bekwaam ook, steunt en behoort te steunen; zich aanpassend aan
steeds nieuwe ministers zonder ooit eigen overtuiging en inzicht prijs te
geven en zijn grote kennis en ervaring steeds ter beschikking stellend zonder
reserve en met inzet van aIle krachten. Verschuur, Colijn, Gelissen, Steenberghe en de na-oorlogse kabinetten hebben steeds geput uit die voortdurend vloeiende bron van kennis, techniek en wijsheid. Hij had weI eens
moeite met het uitvoeren van beslissingen op politiek niveau, wanneer hij
het daarmee niet eens was. Hij gebruikte dan aIle overredingskracht,
waarover hij beschikte, om het beleid om te buigen. Maar in de schaarse
gevaIlen, waarin dat niet lukte, was hij dan toch volkomen 10yaal in de
uitvoering van dat beleid.
Ik: zal mij in deze necrologie de beperking opleggen van een aantal opmerkingen ten aanzien van zijn na-oorlogse werkzaarnheden, waarvan ik
het grote voorrecht heb ze van nabij te hebben meegemaakt. Anderen zijn
zoveel beter bevoegd tot het oordelen over zijn werk van 1932 tot 1945.
Bovendien heeft hij daarover in zijn drie boeken uit 1946, 1959 en 1960
zelf geschreven. De periode Verschuur, de periode Colijn en de bezettingstijd, voor hem drie even belangrijke als moeilijke episoden, waarin hij groeide tot zijn uitzonderlijk niveau. Hij leerde in die voor-oorlogse tijd de
wereld kennen, een wereld, die langzamerhand op het gebied van de economische betrekkingen dreigde ineen te schrompelen van vrijheid van handelsen betalingsverkeer naar bilateralisme. Hij was even actief in het verdedigen
van de Nederlandse belangen in het bilaterale kader als in de veelal mislukte
pogingen om een zekere mate van vrijheid in het wereldverkeer te handhaven.
Van het eerste is een voorbeeld zijn rol in de moeizame besprekingen met
het vooroorlogse Duitsland; van het tweede zijn werkzaarnheden in Oslo,
Ouchy en op de Economische en Monetaire Wereldconferentie in 1933 te
Londen.
En toen hij in 1947 geroepen werd tot de belangrijkste ambtelijke functie,
die het na-oorlogse Nederland heeft gekend, was hij op aIle gebieden voorbereid. Hij had de frustratie van het internationale economische overleg
van 1930-1940 ten volle meebeleefd. Daardoor was hij diep doordrongen
van het belang in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder van
hechte internationale samenwerking; daardoor ook ontwikkelde hij zijn
grote vermogen om door woorden heen te kijken en zijn instinct om te
onderscheiden tussen illusie en werkelijkheid. Hij was uit overtuiging
realist. Het gaf hem verder de mogelijkheid - ik zal daar nog op terugkomen - on in de na-oorlogse jaren te kunnen vergelijken met de vooroor-
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logse periode en om nieuwe ideeen te plaatsen in het kader van de geschiedenis, een even zeldzame als waardevolle eigenschap en het internationale verkeer.
Hij leerde zijn tegenspelers kennen - die enkele figuren in andere landen,
die een vergelijkbare positie bekleedden. Hij werd ook daar een autoriteit,
waarnaar men met belangstelling en bewondering luisterde; voor een
klein land als Nederland een nauwelijks te schatten voordeel.
En tenslotte ontwikkelde hij die enorme administratieve techniek om
problemen, die bij meerdere departementen van algemeen bestuur thuis
horen, voor te bereiden en uit te voeren. Hij was van het begin af aan interdepartementaal ingesteld en geaccepteerd. Iedereen, die geen vreemdeling
in het Haagse leruzalem is, weet wat dat betekent. Ook die eigenschap was
van bijzonder grote waarde toen hij na de oorlog in een zo typisch co6rdinerende interdepartementale functie werd benoemd.
Met ingang van 1 januari 1947 nam hij ontslag als waarnemend SecretarisGeneraal van Handel en Nijverheid en Landbouw, een ontslag dat hem
onder dankbetuiging voor de zeer grote en belangrijke diensten aan het
Nederlandse yolk bewezen, op de meest eervolle wijze werd verleend.
Maar reeds daarvoor had de Regering hem ingeschakeld bij twee problemen, waarbij hij steeds nauw betrokken was en zou blijven: Indonesie en
Duitsland. Wat het eerste betreft, vertrok hij in 1946 met een Regeringsopdracht naar Indie. En voor het Duitse vraagstuk was hij de centrale figuur
bij het bepalen van het Nederlandse standpunt, dat bij de geallieerde autoriteiten moest worden bepleit. Op 5 november diende Nederland een nota
bij de Grote Vier in met de schadevergoedingseisen, die men aan Duitsland
meende te moeten stellen. Belangrijker echter was het memorandum van
de Nederlandse regering van 14 januari 1947 nopens het beleid door de geallieerde mogendheden ten aanzien van Duitsland te voeren. Voor het eerst
komt in dit stuk, dat zozeer door hem en Van Vredenburch was gelnspireerd,
de gedachte naar voren, dat een algemene econornische samenwerking in
Europa niet denkbaar was zonder inschakeling van Duitsland, een gedachte,
die op dat moment even vruchtbaar als impopulair was.
Wanneer dan begin juni 1947 de Amerikaanse Secretaris van Staat
Marshall aan de Dniversiteit van Harvard zijn woorden spreekt, begint
voor Hirschfeld de belangrijkste en meest productieve periode van zijn
leven.
Na de rnislukte conferentie tussen Frankrijk, Groot-Brittannie en de
Sovjet Dnie te Parijs gehouden van 27 juni-3 juli 1947 zenden Frankrijk
en Engeland uitnodigingen aan de regeringen van aIle Europese landen tot
een conferentie te Parijs, waarop het antwoord aan de regering der V.S .
zal moeten worden opgesteld. 16landen geven aan deze uitnodiging gehoor.
De Nederlandse regering wijst Minister van Boetzelaer aan als hoofd van de
Nederlandse delegatie en benoemt Hirschfeld tot zijn plaatsvervanger,
tevens hoofd van de ambtelijke delegatie ter conferentie. Op 16 juli begint
de conferentie en in twee maanden tijds wordt er een historisch antwoord
op een historisch initiatief geschreven. De conferentie wordt geleid door
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een Uitvoerend Comite, waarin vijf landen zitting hebben. Sir Oliver Franks
wordt tot Voorzitter gekozen en Hirschfeld neemt zitting in het Uitvoerend
Comite, mede namens de twee Benelux-partners. Het heeft in het Europa
van die dagen diepe indruk gemaakt, dat in een voor aile landen zo essentiele zaak als het Marshallplan de Benelux-landen door een vertegenwoordiger spraken. Hirschfeld zag het belang daarvan ten volle in en het was zijn
aanwezigheid, zijn inzicht en zijn tact, die het voor onze Zuiderburen niet
aileen aanvaardbaar maar ook wenselijk maakten.
In dit werk was Hirschfeld op zijn grootst. De totale problematiek van
Europa was aan de orde. Vanaf de eerste dag genoot ruj groot gezag in de
Europese kring en bij de Amerikanen. Hij was vrijwel de enige, die de
schakel vormde tussen de periode 1930-1940 en de na-oorlogse problematiek.
Ook in latere jaren bleek, dat ruj bijna steeds de enige was in het milieu,
waarin ruj werkte, die de crisis van 1930 had beleefd en die daaruit de lessen
had getrokken. In een opkomende generatie, die in de hoogconjunctuur
was opgevoed, vertegenwoordigde ruj altijd diegenen, die wisten hoe kortzichtig staten in het internationaal economisch verkeer kunnen reageren
wanneer de conjunctuur tegenloopt.
Maar dat was waarlijk niet zijn enige bijdJage. De conferentie in Parijs
stond in het teken van een grote tegenstelling. De tegenstelling tussen enerzijds degenen, die het Marshallplan v66r alles zagen als een middel om langs
bilaterale weg zoveel mogelijk dollars te verkrijgen ter reconstructie van de
eigen bedreigde economie, en anderzijds diegenen, die begrepen, dat het
Marshallplan het beginpunt kon zijn van een nieuwe vorm van Europese
samenwerking, niet aileen omdat de Amerikanen dat verlangden, maar
vooral omdat zij diep doordrongen waren van het feit, dat de Europese
problematiek niet meer binnen de grenzen van de souvereine staat kon
worden opgelost. Het was niet toevallig, dat dit tweede standpunt sterker
leefde bij de kleine landen dan bij de grotere mogendheden. Met het volle
gezag van zijn kennis en ervaring heeft Hirschfeld zich in die strijd geworpen
en ruj heeft er taai en volhardend voor gevochten. Hij heeft lang niet op
aile punten kunnen winnen, maar dat het rapport, dat eind september 1947
aan de Amerikaanse regering werd aangeboden, niet een verlanglijstje van
zestien deelnemende landen is geworden, maar elementen bevatte van een
constructieve Europese benadering, is voor een belangrijk deel zijn werk.
Hij voerde die strijd op verschillende fronten: De vrijmaking van het
handelsverkeer, de multilateralisatie van het betalingsverkeer, het Duitse
vraagstuk en de noodzaak tot het creeren van een permanente Europese
organisatie. Bij het probleem van de vrijmaking van het handelsverkeer
kon ruj spreken met het gezag van het Benelux-experiment. Voortdurend
betoogde ruj, dat dollarhulp veel kan doen, maar dat de dollarhulp onvoldoende effect zou hebben, wanneer niet tegelijkertijd Europa uit zijn handelsbilateralisme werd bevrijd. Hij bond de strijd aan tegen de contingentering, maar ruj waarschuwde voortdurend, dat de~ntingentering sterk
werd beinvloed door de schaarste, die zou verdwijnen. Daarna zou het
tarief weer het voornaamste handelspolitieke wapen worden.
r1~
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Terugdenkend aan die periode, valt het ons soms moeilijk te beseffen,
dat toen de economieen van de Europese landen zo zeer waren ontredderd,
dat het tarief nauwelijks enige rol speelde. Voortdurend wees ruj ook op de
nauwe samenhang van het handels- met het betalingsprobleem en het is
niet toevallig, dat de plannen om een deel van de Marshall-hulp aan te
wenden ter multilateralisatie van het Europese betalingsverkeer uit de
Benelux-hoek kwamen. In nauwe samenwerking met de voortreffelijke
Belgische en Nederlandse monetaire deskundigen gaf hij de lijnen aan voor
een geleidelijke vermindering van het starre bilateralisme, waarin het
economische verkeer zich beyond.
In dit beeld was het opvallend, dat ruj niet warm liep voor de met veel
verve voorgedragen Franse voorstellen tot een douaneunie tussen Frankrijk,
Italie en de Beneluxlanden. Hij achtte de tijd daarvoor niet rijp en yond de
plannen illusoir niet aIleen vanwege de deplorabele situatie van financiele
instabiliteit, waarin de twee grote Latijnse landen zich toen bevonden, maar
vooral ook, omdat hij verstandelijk en emotioneel streefde naar een groter
Europees verband, waarin met name ook Duitsland een rol moest spelen.
Zijn opvattingen over het Duitse vraagstuk brachten hem vaak in scherp
conflict met zijn Franse collega, die toen nog geheel op het standpunt stond,
dat de veiligheid van Europa een laag Duits produktieniveau noodzakelijk
maakte en dat bovendien het vraagstuk van de herstelbetalingen prioriteit
moest hebben boven inschakeling van Duitsland in de Europese economie.
Het is Hirschfeld een grote voldoening geweest, dat in de appendix B
van het rapport van het Committee of European Economic Cooperation,
inhoudende "Problems relating to Germany" kon worden geschreven:
"But, if European cooperation is to be effective, the German economy
must be fitted into the European economy so that it may contribute to a
general improvement in the standard of living" 1).
WHet is overigens weI goed te bedenken, dat aan de conferentie niet door
Duitsland, noch door de bezettingsautoriteiten namens Duitsland, werd
deelgenomen.
Ook op het punt van de noodzaak om deze bijeenkomst niet te beschouwen als een ad hoc gebeuren, maar integendeel als een voorloper van een
Europese permanente organisatie, speelde Hirschfeld een uiterst actieve roI.
Hij yond daarbij de grote landen aan zijn zijde. De tegenstand kwam vooral
van de Scandinavische landen en Zwitserland, deels vanuit een neutraliteitskramp, deel vanuit een ongenuanceerd streven niets te doen, dat een
gevaar zou kunnen opleveren voor de universaliteit van de Verenigde
Naties.
Hirschfeld stond ook op de bres om ingrepen in het nationale prestige
en de souvereiniteit ten gevolge van het Marshallplan te aanvaarden. Niet
aIleen omdat hij realist genoeg was om te begrijpen, dat dit in de verhouding
tot Amerika noodzakelijk was als correllaat van een zo grootscheepse
1) General Report of the Committee of European Economic Cooperation. His
Majesty's Stationery Office, London 1947.
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hulp, maar vooral omdat hij een Europese reconstructie zonder die souvereiniteitsbeperking onmogelijk achtte. Ik heb hem eens schertsenderwijs
een minister boos zien maken, die naar zijn mening iets te hard van stapel
liep op het punt van de supra-nationaliteit met de woorden "Wees zuinig
met onze souvereiniteit", maar in zijn beleid zag hij weI degelijk de grenzen
van de nationale mogelijkheden.
Begin oktober 1947 vertrok een kleine missie van Europeanen naar de
V.S. om het rapport van het Committee of European Economic Cooperation bij de Amerikaanse administratie toe te lichten. Het is een kleine
selecte groep. Sir Oliver Franks, Hirschfeld, Marjolin en Hammarskjold
behoorden ertoe en wanneer hij daarvan terugkeert, wordt hij benoemd
tot Regeringscommissaris voor het Europese Herstel Programma en hij
zal in de volgende jaren vanuit zijn kamer op het Smidswater in Den Haag
een invloed op het interne en externe beleid van de regering uitoefenen als
zelden aan een hoog ambtenaar is toegevallen.
Het is wellicht hier de plaats om even stil te staan bij de ongeevenaarde
ambtelijke techniek van Hirschfeld, die juist in deze functie zo bijzonder
tot haar recht kwam. Een van de bijzondere kenmerken van deze techniek
was, dat hij zorgde dat iedereen, die met zijn beleid te maken had, op de
meest volledige wijze en steeds op tijd werd ingelicht. Dat gold uiteraard in
de eerste plaats, maar zeker niet uitsluitend, voor de leden der Regering.
Hij ressorteerde niet onder een Minister, maar onder de Raad voor Economische Aangelegenheden uit de Ministerraad, een figuur, waarmede men
in verband met de ministeriele verantwoordelijkheid weI eens moeite had.
De betrokken ministers werden over alles onmiddellijk ingelicht in even
heldere als beknopte nota's. Steeds vroeg hij tijdig om instructies of om een
mandaat. Nooit kon iemand hem verwijten, dat hij niet op de hoogte was
gesteld, en hij liet niet af zijn apparaat daarvan te doordringen. Ook de
ambtelijke instanties werden voortreffelijk ingelicht, hetzij door stukken,
hetzij door korte onder zijn leiding plaats vindende vergaderingen. Daartegenover verlangde hij de reciprociteit van de volledige erkenning van de
coordinerende functie, die hij bekleedde en wanneer er dingen gebeurden,
waarover hij niet was ingelicht, reageerde hij fel en snel. Zijn stelling was,
dat het begin van aIle coordinatie lag in het informeren en geInformeerd
zijn.
In die jaren op het Smidswater heeft Hirschfeld leiding gegeven aan het
gebruik van de Marshallhulp in Nederland 1) en aan de internationale
activiteiten, die daarmee samenhingen en die zich vooral in de OEEC te
Parijs afspeelden. Hij deed dit op een wijze, waarvoor ons land niet dankbaar genoeg kan zijn. Een uniek feit in de geschiedenis van de internationale
betrekkingen - het Marshallplan - is mede door zijn werk in ons land en
internationaaI met succes bekroond.
Hirschfeld heeft het ontstaan van het Schumannplan nog weI in zijn
1) Nederland ontving per hoofd van de bevolking het grootste bedrag aan
Marshallhulp van alle Europese landen.
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ambtelijke functie meegemaakt, maar hij heeft geen vooraanstaande rol
meer gespeeld in het proces van de Europese integra tie, dat met het Schumannplan werd ingezet. Dat was het gevolg van zijn toen reeds bestaand
voornemen om's lands dienst te verlaten, maar niet uitsluitend daarvan.
De wereld van het kleine Europa lag hem verder dan het werk, dat hij tot
op dat moment had verricht.
Hij was in zijn wezen de man van samenwerking, niet van integratie.
Zeker niet uit behoudzucht, want Hirschfeld was veel te open en te breed
om ooit conservatief te kunnen zijn. Deze nieuwe stap echter was hem
ergens "wesensfremd". Hoewel hij dat nooit heeft uitgesproken, heb ik
toch altijd het gevoel, dat deze nieuwe ontwikkeling, naast vele andere
redenen, zijn afscheid uit het publieke leven heeft versneld.
Heel veel van wat Hirschfeld was en heeft gedaan, moet in het bestek
van dit artikel achterwege blijven. Hij was een vooraanstaand theoretische
econoom met een diep inzicht in het bankwezen en in aile facetten van het
nationale en internationale economische verkeer. Hij was een groot en
stimulerend kenner van de geschiedenis en van grote stukken van de literatuur, met name de Duitse klassieken. Hij heeft, naast anderen, uitzonderlijk
grote verdiensten voor de ontwikkeling van de Benelux, die hij als Voorzitter van de Raad voor de Economische Unie heeft gediend. Hij heeft in
het moeilijke jaar na de souvereiniteitsoverdracht zijn functie als Hoge
Commissaris in Indonesie op voortreffelijke en fantasievoile wijze vervuld.
Hij hield veel van Indonesie en wanneer men naar zijn beleid daar kijkt,
en vooral wanneer men het voorrecht heeft van het lezen van zijn persoonlijke brieven uit die periode, dan valt het weer op hoe open, hoe flexibel en
hoe vooruitstrevend hij in denken en wezen was.
Niet aIleen in Indonesie, maar ook in zijn andere werk was hij het voorbeeld van een harmonie tussen politiek en economisch denken. Voor de
schaarsen, die nog volhouden, dat politiek en economie gescheiden elementen zijn, moet het werk en de persoon van Hirschfeld een teken aan de
wand zijn.
En tenslotte mag niet onvermeld blijven wat hij heeft betekend als leermeester voor de tailozen, die met hem en onder hem hebben gewerkt.
Zelden heeft iemand in een hoge ambtelijke functie zoveel aan zovelen
geleerd, en dat steeds op een niet pompeuze, vanzelfsprekende wijze.
Het staat intussen ook vast, dat hij in de laatste jaren van zijn leven in
het Nederlandse bedrijfsleven een plaats heeft verworven, waarin hij door
zeer velen node wordt gemist.
Het arbeidsterrein van Hirschfeld lag voornamelijk in Nederland, waaraan hij zich met zijn gehele wezen verbonden wist, maar hij was ,,8. l'echelle
du monde".
Mei 1963

E. H.

VAN DER BEUGEL

T. H. MILO
Halsteren, 1 mei 1906-Leiden, 24 november 1960
Het mag de Koninklijke Marine een niet geringe reden tot trots zijn, dat
zij zo vele mannen heeft voortgebracht, die, waardige vertegenwoordigers
van het zo boeiende mensentype "officier savant", het vaderland door hun
beoefening van de wetenschap onschatbare verdiensten hebben bewezen,
verdiensten op een terrein, dat zich vaak ver uitstrekte buiten dat van de
zeekrijgskunde in strikte zin. Onder hen komt aan Milo zeker een belangrijke
plaats toe.
Taco Hayo Milo werd op 1 mei 1906 in het Noordbrabantse dorpje
Halsteren geboren. Reeds op zeer jeugdige leeftijd vertrok hij met zijn
ouders naar het toenmalige Nederlands~Indie, waar hij een groot deel van
zijn jeugd doorbracht. In Nederland teruggekeerd, volgde hij een driejarige
H.B.S.-opleiding - reeds in die tijd ontwikkelde zich zijn belangstelling
voor het maritiem verleden van Nederland -, waarna hij van 1923 tot 1927
de cursussen van het Koninklijk Instituut der Marine te Willemsoord
volgde, welke periode afgesloten werd met zijn benoeming tot Luitenant ter
Zee der Derde Klasse op 16 augustus 1927. Hij diende vervolgens tien jaar
den Lande als officier - zoals in die tijd gebruikelijk was "over en weer",
zowel in Indie als in het Europese vaderland. Zeer lange tijd was hij geplaatst
bij de Mdeling Hydrografie - een dienst, die, misschien meer dan welke
andere ook, accuratesse vraagt, een accuratesse, die hem ook in zijn latere
historische werk in zeer hoge mate eigen was. Verder was hij onder meer
geplaatst aan boord van Hr. Ms. kruiser "Sumatra", die toen bij het Eskader
was ingedeeld, en was hij enige tijd belast met het bevel over een rivierkanonneerboot, gecombineerd met het toezicht op de opleiding tot kwartiermeester - een functie, bij uitnemendheid geschikt voor een man van
Milo's bedrevenheid in het practische zeemanschap. Na tien jaar moest hij
om gezondheidsredenen de dienst verIaten.
Inmiddels was zijn belangstelling voor de maritieme geschiedenis verbreed
en verdiept - Mollema vermeldt met zeer veel waardering Milo's medewerking aan zijn "Geschiedenis van Nederland ter zee" - en hij besloot
zich verder geheel aan de studie van de geschiedenis te wijden. Hij liet zich
inschrijven aan de Leidse universiteit, waar hij in zeer korte tijd de candidaats- en doctorale examens, beide "cum laude", aflegde. Uiteraard was het
voor iemand van zijn leeftijd niet meer mogelijk, zich geheel aan het studentenleven te geven, maar, beminnelijke en sociabele figuur als hij was,
werd hij spoedig een zeer gewaardeerd lid van het milieu der Leidse studenten in de geschiedenis, dat toen nog de voordelen van de door een gering
aantal mogelijke intimiteit bood - het milieu, waar hij ook voor het eerst
zijn latere levensgezellin ontmoette. Op 10 juli 1942 sloot Milo zijn studie
af met de verdediging van een proefschrift over "De geheime onderhande-
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lingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797
in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar Kaap de
Goede Hoop" aan de Groningse universiteit. Deze promotie geschiedde
wederom "cum laude". Handelde dit proefschrift, een schoon voorbeeld
van heldere onpartijdigheid, over een onderwerp dat zowel met de maritieme
als met de diplomatieke geschiedenis verband hield, ook in de erbij gevoegde
stellingen deed Milo zich als een zeer veelzijdig man met een opvallend
brede belangstelling kennen. Voor hem was de maritieme geschiedenis geen
als wetenschap gecamoufleerde hobby, maar een yak, dat een volwaardige
plaats verdiende tussen de andere historische disciplines - een pretentie, die,
door de manier waarop Milo zijn yak beoefende, ook alleszins gerechtvaardigd werd.
Een man met deze achtergrond was de aangewezen figuur om in de leemte
te voorzien, die het overlijden van Warnsinck in de Leidse faculteit had
veroorzaakt. Op 26 februari 1946 werd hij benoemd tot hoogleraar in de
geschiedenis van de overzeese gebiedsdelen en van het zeewezen, om op 21
juni d.a.v. zijn ambt te aanvaarden met een oratie over "De invloed van de
zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde Oost-Indische Compagnie".
Spoedig werd de nieuwe hoogleraar een ver over de grenzen van zijn eigen
faculteit beminde figuur door zijn warme belangstelling voor het Leidse
leven in de ruimste zin des woords. Zijn eigen studenten bewaren de beste
herinneringen aan zijn frisse manier van doceren en de grote hulpvaardigheid, waarmee hij anderen liet meedelen in zijn eigen ervaring en kennis
en deed profiteren van de fraaie en uitgebreide boekerij, die hij had verzameld. Het huis Rapenburg 64, dat het echtpaar Milo enige jaren na de oorlog
betrok, was een uitzonderlijk gastvrij huis en verwierf zich zelfs een plaats
in de Leidse folklore: door de ramen op de benedenverdieping straalde
meestal nog tot diep in de nacht licht, ten teken dat de bewoner nog aan
het werk was, en zo kreeg het de bijnaam " geweten van het Rapenburg".
Het ging hier niet om een slechts uiterlijk teken van arbeidzaamheid:
Milo heeft in deze periode van zijn leven zeer veel werk verzet. Naast de
voorbereiding van zijn colleges, die steeds zeer conscientieus geschiedde,
was er het werk voor de grote opdracht, die hij in 1951 van de regering ontving: het te boek stellen van de verrichtingen van de Koninklijke Marine in
de tweede wereldoorlog. Milo was een man, die zeer moeilijk iets weigeren
kon en velen waren het, die zich tot hem wendden om adviezen over de
naamgeving van schepen of gebouwen, bij de inrichting van tentoonstellingen (wij denken hier aan de grote De Ruyter-tentoonstelling van 1957)
en voor vele andere zaken, dingen, die vaak op het eerste gezicht zeer
eenvoudig leken, maar waarvan iedere meer ingewijde weet, hoeveel tijd
zij meestal toch kosten. De eisen, die dit vele werk aan Milo's gezondheid
stelde, bleken tenslotte te zwaar: hij zag zich gedwongen, de regeringsopdracht terug te geven. Maar ook deze verlichting van zijn taak bleek
uiteindelijk niet te baten : hij overleed op 24 november 1960 tijdens een
bijeenkomst van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de
Maatschappij van Letterkunde, waar hij juist, met een enthousiasme, dat
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de aanwezigen zeer trof, versJag had uitgebracht over zijn deelname aan
het zeehistorisch congres te Lissabon.
Het lot heeft gewild, dat Milo een "vir unius libri" is gebleven. Behalve
zijn proefschrift heeft hij slechts enige kleinere verhandelingen gepubliceerd.
Maar men late zich hierdoor niet misleiden, zijn betekenis voor de historische wetenschap te onderschatten. Er is zeer veel, en van grote wetenschappelijke waarde, vrucht van jareniang moeizaam archiefonderzoek (onder
andere ook voor een bronnenuitgave voor de geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen van 1568 tot 1609, die hij eveneens niet meer heeft mogen
voltooien), dat hij in manuscript heeft nagelaten en dat trouw behoed
wordt. Maar belangrijker is nog, wat hij aan enige genera ties studenten
heeft meegegeven. Hij was voor hen een haast uniek voorbeeld van iemand,
die historische objectiviteit wist te verenigen met een diepe liefde tot zijn
vaderland en warme Joyaliteit tegenover de Marine. Hij was een uitzonderlijk
beminnelijk mens, van wie men waarlijk zeggen kan, dat hij een "officer
and gentleman" was.
Ph. M. BOSSCHER

A. A. VAN SANDICK
Amsterdam, 21 oktober 1898-Twello, 14 mei 1962
Op 14 mei 1962 overleed Andries Adriaan van Sandick, president van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V., die van 1957 af deel uitmaakte
van het bestuur van onze vereniging.
Met hem ging een markante figuur uit het Nederlandse bankwezen, dat
reeds sedert zijn Ige jaar het hoofdterrein van zijn werkzaamheden vormde,
heen. Hij ontviel ons twee dagen voor de dag waarop hij naar mocht
worden verwacht tot voorzitter van de Nederlandse Bankiersvereniging zou
worden gekozen, nadat hij sedert 12 mei 1952 deel had uitgemaakt van het
bestuur van deze organisatie en van 11 oktober 1956 af voorzitter was
geweest van de Amsterdamse Bankiersvereniging.
Wanneer men Van Sandick als bankier zou willen typeren, dan zou men
hem een klassieke commerciele bankier kunnen noemen, beschikkende
over een gedegen vakkennis en bezield met het streven om door het inachtnemen van conservatieve liquiditeits- en solvabiliteitsnormen de bloei van
de instelling, waarin hij een leidende rol speelde, te bevorderen. Wanneer
men echter zou veronderstellen, dat de behoedzaamheid die hem kenmerkte
er toe 1eidde, dat hij niet met zijn tijd meeging, vergist men zich. Degenen,
die in de gelegenheid waren hem in zijn dagelijks werk van meer nabij
gade te slaan, weten dat hij weliswaar niet geneigd was om een beleid, dat
hij juist achtte, van de ene dag op de andere om te buigen, maar dat hij zeker
niet iemand was die tegen de stroom inging. En was hij eenmaal overtuigd
van de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een andere politiek, dan
aarzelde hij niet deze door te voeren. Financiering van de export van kapitaalgoederen, rniddellange kredietverlening aan het bedrijfsleven, persoonlijke leningen en spaarrekeningen, welke in de vijftiger jaren in het w~rk
terrein der algemene banken in Nederland werden opgenomen, werden
ook bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingevoerd en krachtig
gestimuleerd, ook al beschouwde Van Sandick somrnige zaken (met name
b.v. de persoonlijke leningen) niet direct als tot het bedrijf van een grote
bank te behoren. Hoewel hij op grond van zijn karakter niet iemand was,
die aan de weg timrnerde, en zodoende ook critisch stond tegenover exuberante publiciteit, realiseelde hij zich dat ook de banken niet zonder
reclame kunnen.
Van Sandick kenmerkte zich bij de vervulling van zijn verantwoordelijke
functie door een grote mate van soberheid en nuchterheid. Hij was wars van
overdrijving en hoewel de spanningen en zorgen, die de leiding van een
bank met een groot en internationaal georienteerd bedrijf meebrengt, hem
niet onberoerd lieten, bleef hij veelal bijzonder rustig en wist hij dikwijls
door verrassende uitingen van humor de spanning te breken en het besef
van de betrekkelijkheid der dingen te doen herleven.
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Het liet zich aanvankelijk Diet aanzien, dat Van Sandick zijn levenstaak
in het bankbedrijf zou vinden. Hij was namelijk bestemd voor een carriere
bij de Koninklijke Marine en bracht in verband daarmede van 1916 op 1917
een jaar als adelborst door op het Koninklijk Instituut voor de Marine te
Den Helder. Op zijn eerste grote reis had hij echter zodanig van zeeziekte te
lijden, dat hij besloot een ander werkterrein, t.w. dat van het bankwezen,
te kiezen.
Van Sandick ving zijn carriere in het bankbedrijf aan in 1917, toen hij in
dienst kwam bij R. Mees & Zoonen in Rotterdam. In 1925 werd hij benoemd
tot chef van de wisselafdeling en economist bij de toenmalige Javasche
Bank te Amsterdam. In 1929 trad hij in dienst bij de Rotterdamsche Bankvereeniging, waar hij de functie kreeg van secretaris van de directie. In 1942
verliet hij genoemde instelling om redenen, die kenmerkend voor hem genoemd konden worden. Hij verschilde namelijk op een belangrijk punt
diepgaand van inzicht met zijn directeur, de heer Woltersom, en trok daaruit
de consequenties. In 1946 werd Van Sandick benoemd tot directeur van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Deze benoeming betekende voor
hem het afscheid van de Rotterdamse sfeer, waarin hij zeer vertrouwd was,
en de overgang naar de in zoveel opzichten van Rotterdam verschillende
hoofdstad. Dit verschil hee(t hem niet belet zich geheel in de Amsterdamse
gemeenschap in te leven, niet aIleen wat het financiele, doch ook wat het
politieke terrein betreft. In 1950 werd hij namelijk voor de ChristelijkHistorische Unie tot gemeenteraadslid verkozen, een ambt dat hij bekleedde
tot 1958, in welk jaar hij om gezondheidsredenen genoodzaakt was zijn
werkzaamheden te beperken.
In 1957 werd Van Sandick benoemd tot president van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, een functie waarin hij zijn brede kennis van
het geld- en bankwezen voIledig tot haar recht kon doen komen. Met name
nam hij zeer actief deel aan het overleg tussen de directie van De Nederlandsche Bank en het bestuur van de Nederlandse Bankiersvereniging over
problemen vaIlende binnen het kader van de Wet Toezicht Kredietwezen,
zomede aan het overleg in de Bankraad, waarvan hij deel uitmaakte. Het is
bekend dat zijn opvattingen en adviezen over monetaire problemen aan de
Oude Turfmarkt grote aandacht verkregen.
Hoewel Van San dick grote belangstelling had voor de politiek en in de
partij, waarvan hij deel uitmaakte, een actieve rol speelde, kon hij geen
politicus in de echte betekenis van het woord genoemd worden. Dat lag ook
niet in zijn aard. Maar hij had een intensieve belangsteIling voor de grote
vragen van de dag en had daarover zeer bepaalde opvattingen, die hij ook
niet onder stoelen of banken stak. Een voorbeeld daarvan is weI zijn
brochure Herstel der maatschappij 1), waarin hij zich in het bijzonder
bezig hield met het verschijnsel, dat het verdwijnen van de Duitse bezetting
in ons land niet gepaard was gegaan met het uitbannen van nationaal1) A. A. van Sandick, Herstel der maatschappij, W. L. & J. Brusse N.V. Rotter-
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socialistische ideeen en strevingen en waarin hij trachtte aan te geven in
welke richting het herstel der maatschappij z.i. gezocht moest worden.
Tekenend is het motto voor deze brochure, dat ontleend was aan 1 Corinthe
7 : 23 en luidde: "Gij zijt duur gekocht, wordt geen die08tknechten der
me08chen". Niet minder tekenend was, dat hij de weg tot herstel der maatschappij zag in de terugdringing van de voortdurend toegenomen staatsmacht, in de inperking van de staatstaak en een daarmede gepaard gaand
herstel van recht en vrijheid in hun volle omvang. Aan zijn gedachten
op dit gebied gaf hij op niet mis te verstane wijze uitdrukking. Zo zei
hij o.a.:
"Waar reeds tal van jaren de politiek in 008 vaderland is gericht geweest
op de overwoekering van de maatschappij door den staat, waardoor de
maatschappij haar eigen aard en veerkracht heeft verloren en de staat
zijn gezag als rechtsinstituut heeft zien wegkwijnen, doordat hij, steunende op zijn macht, niet als arbiter, maar als monopolist en schepper
van monopolies, zich in den maatschappelijken belangenstrijd heeft
geworpen, is het duidelijk, dat allereerst een bevrijding van de maatschappij van de dwingelandij van den staat geboden is. Dit is niet slechts
een eisch van economische doelmatigheid, maar teve08 een noodzakelijke
voorwaarde om het recht in zijn oude glorie te herstellen en den staat
zijn gezag te doen herwinnen."
Het is verleidelijk uit genoemde brochure meer saillante passages aan te
halen, omdat zij Van Sandick's persoon en ideeen zo goed typeren. Het
gevaar bestaat dan echter, dat een te eenzijdig licht valt op zijn werk als
schrijver over algemene maatschappelijke problemen. Vergeten mag namelijk niet worden, dat hij zich ook in zijn schrifturen vooral op financieel
terrein bewoog. Ben belangwekkend getuigenis daarvan geven zijn beschouwingen in De Economist van de jaren 1929 tot 1945, aanvankelijk (tot
november 1932) in de rubriek De internationale geldmarkt, daarna in de
Financiele Kroniek.
In deze van maand tot maand met grote zorg en deskundigheid geschreven
korte artikelen, dikwijls gekruid met uitiatingen van rnilde humor en bijtend
sarcasme, heeft hij aIle belangrijke gebeurtenissen op financieel gebied,
zowel in buiten- als in binnenland, de revue laten passeren. Hij heeft
hierbij, zoals hem eigen was, zijn mening niet onder stoelen of banken
gestoken, en het was zodoende ook voor hen, die het niet met hem eens
waren, steeds de moeite waard om van zijn opvattingen kennis te nemen.
Interessant was b.v. zijn reactie op het besluit van de Nederlandse regering
om op 26 september 1936 de uitvoer van goud stop te zetten, hetgeen
betekende opheffing van de gouden standaard in Nederland en een flinke
depreciatie van de Nederlandse gulden inleidde. Hij had er geen goed
woord voor over, maar hij was toch realist genoeg om niet te verwachten
dat de gevolgde politiek rampzalige gevolgen zou hebben. "Zoo zeilen wij
dan vlak voor den devaluatiewind, in het vertrouwen dat 008 schip, zoo
voortgedreven, in een goede haven zal terecht komen. Dat wij op de klippen
ECON .·HIST. JAARBOEK XXIX
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zullen stranden, verwacht ik geen oogenblik", zegt hij in de slotpassage
van zijn kroniek van 12 oktober 1936, doch hij wees er tevens op, dat "de
werkelijke verbetering (....) uiteraard (moet) komen van een algemeenen
terugkeer tot gezonde economische beginselen."
In de Financiele Kroniek geeft hij ook blijk van een vooruitziende blik.
In De Economist van 8 maart 1938 drong hij er b.v. sterk op aan om een
flink deel van de Nederlandse goudvoorraad in de U.S.A. te deponeren
met het oog op het dreigende oorlogsgevaar. "Zouden wij rechtstreeks
betrokken worden in een gewapend conflict, dan zou er nog meer reden zijn
ons gelukkig te prijzen indien wij een groot deel van ons goud elders hadden
gedeponeerd, want een exorbitant groote goudvoorraad zou ook op anderen
een bijzondere aantrekkingskracht kunnen uitoefenen."
Toen Nederland in de oorlog betrokken raakte, zette hij zijn beschouwingen in de Financiele Kroniek voort en hoewel hij gereserveerder in zijn
uitlatingen moest zijn, bleef hij blijk geven van een critische instelling,
terwijl soms toch een zeker sarcasme doorbrak, getuige b.v. zijn opmerking,
dat de ambtenaren na het uitschakelen van onze volksvertegenwoordiging
zoiets als hun wittebroodsweken beleefden, omdat zij ongeremd door de
bemoeienis van de werkgever zo vruchtbaar (sic!) konden werken, waardoor
b.v. op een dag 5 ingrijpende besluiten op fiscaal gebied in het Verordeningenblad konden verschijnen.
De bundel Financiele Kronieken, die Van Sandick liet bijeenbrengen
toen hij deze rubriek vaarwel zei, bevat ook een niet verschenen beschouwing
over de opheffing van de deviezengrens tussen Nederland en Duitsland,
waarop conscientieus en voor de historicus interessant is aangetekend, dat
Mr. H . L. Woltersom, toenmaals voorzitter van de door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied ingestelde Organisatiecommissie voor het bedrijfsleven "het ongeschikt achtte, dat dezerzijds werd
nagepleit over de opheffing van de deviezengrens".
Deze kwestie was het die Van Sandick aanleiding gaf om zijn functie bij
de Rotterdamsche Bankvereeniging neer te leggen.
In juni 1944 brak de reeds door de omstandigheden trager verschijnende
reeks van Financiele Kroniekartikelen af en daarna verscheen nog slechts
een Financiele Kroniek van Van Sandick's hand, t.w. die van 30 september
1945, zoals steeds getuigend van realiteitszin. Zo merkt hij op, dat het "eigenlijk (zoo) moest gaan, dan wij Duitschland de rekening presenteerden en
dat de realia, die Duitschland ons zou moeten leveren weder werden ingeruild tegen geld dat hier gedurende de bezetting in ornloop is gebracht.
Deze weg is onbegaanbaar en daarom zit er niets anders op dan ons vooralsnog op het standpunt te steilen dat wij hier met een interne kwestie te
maken hebben, die ook intern moet worden opgelost".
Niet aileen in de Financiele Kroniek van De Economist, doch ook in
verschillende andere artikelen in hetzelfde tijdschrift, zomede in EconomischStatistische Berichten en o.a. van tijd tot tijd ook in dagbladen (Algemeen
Handelsblad, Nieuwe Rotterdamse Courant, De Telegraaf) heeft hij
zijn visie op monetaire en daarmede verwante vraagstukken gegeven en,
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het kan zonder overdrijving worden gezegd, steeds op een wijze, welke het
de moeite waard maakte om daarvan kennis te nemen.
Ik meen het hierbij te moeten laten, ook al ben ik mij bewust, dat zeker
nog geen volledig beeld gegeven is van de markante persoonlijkheid die
Van Sandick was.
Ik stip nog slechts aan zijn actieve deelneming aan het werk van de
Vereeniging voor Waardevast Geld, zijn lidmaatschap van de SociaalEconomische Raad, in welk college hij zeker niet de indruk wekte voorstander van de geleide economie te zijn en, om op een geheel ander terrein
te komen, zijn lidmaatschap van het college van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van Amsterdam. Vergeten mag ook niet worden zijn
belangstelling voor de wijsbegeerte, die echter niet tot uiting kwam in
publicaties, doch weI in een uitgebreide correspondentie met Prof. Mr.
B. M. Telders.
Met Van Sandick verloor ons land een good burger gekenmerkt door
gedegenheid, zin voor vrijheid en recht, en zeker niet te vergeten door een
warme sociale belangstelling.
D. C. RENOOIJ

W. A. SCHRANDT
Groningen, 18 mei 1895-Leiden, 26 mei 1962
Willem Schrandt werd in 1895 te Groningen geboren uit een koopmansfamilie. Na de H.B.S. kwam hij op 17-jarige leeftijd in het bankvak, dat
met zijn aanleg strookte en dat hem succes en bevrediging gaf. Onder meer
was hij gedurende zeven jaar wisselarbitrageant aan de Amsterdamse beurs
en later enkele jaren werkzaam in Parijs.
Het was min of meer een toeval, dat hem in 1929 naar Leiden bracht om
de reorganisatie te bewerken van een vermaard bedrijf, de Koninklijke
Nederlandse Fabriek van Wollen Dekens v.h. J. C. Zaalberg & Zoon. In
1931 werd hij directeur van de gereorganiseerde onderneming. De koopman
werd industrieel, een combinatie, - zoals "De Zakenwereld" in 1949
schreef, - die ons land bijzonder nodig had. Met evenveel talent als werkkracht heeft hij de oude onderneming tot verjongde bloei gebracht, waarbij
de commercitHe zijde van zijn taak hem misschien toch het meest bleef
boeien.
Terwijl de maatschappelijke functie een mens voor een groot deel opeist
maar ook in zekere mate standaardiseert, zijn het vaak de niet-gebruikte
of met een gangbaar woord "onderontwikkelde" talenten, in liefhebberijen
hun bescheiden deel-van-Ieven genietend, die iemands intiemere persoonlijkheid markeren en haar levenswarmte uitstralen. Schrandt was een veelzijdig geinteresseerd man. Hij las niet alleen voor verstrooiing, maar ook
uit echt dilettantische en on-pedante weetgierigheid. In gezelschap altijd een
charmante gastheer of gast, kon hij toch vaak eenzelvig zijn, en op zijn
vele reizen bracht hij graag zijn vrije uren door met eenzame zwerftochten
door de musea, die zijn aangeboren goede smaak verrijkten.
De leiding van het oude Leidse bedrijf, dat van het midden der 18e eeuw
dateert, heeft ongetwijfeld zijn interesse gewekt voor de sociaal-economische geschiedenis, waaruit ook zijn relatie met het Economisch-Historisch Archief is voortgekomen. De geschiedenis van zijn onderneming,
waarmee hij zich meer en meer verbonden voelde, haar tradities en de
technische zowel als menselijke feiten uit haar verleden kregen zijn warme
belangstelling. Dat "Zaalberg" milieu en personages geleverd had voor een
van Jo van Ammers-Kuller's historische romans droeg daartoe bij. Van
deze belangstelling getuigt in het bijzonder de publicatie van "Leidse We-.
vers onder gaslicht" in 1952, waartoe hij het initiatief nam en waarin
vooral de 1ge eeuwse bedrijfsvoering en sociale condities van de Leidse
weverij belicht en gedocumenteerd zijn. Verscheidene interessante archivalia, die daarin zijn verwerkt, zijn later aan het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief afgestaan.
Niet onvermeld mag blijven, dat Schrandt juist tegen deze soms grauwe
historische achtergrond bewust een modern sociaal-voelend ondernemer-
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schap heeft nagestreefd. Nog midden in zijn werkzaamheid, kort nadat hij
zijn dertigjarig directeurschap kon vieren, heeft een schielijke ziekte hem
op 26 mei 1962 weggerukt.
L. G. A. SCHLICHTING

W. S. UNGER
Rotterdam, 17 februari 1889-'s-Gravenhage, 23 maart 1963
Willem Sybrand Unger werd op 17 februari 1889 te Rotterdam geboren
ais zoon van de bekende Rotterdamse gemeente-archivaris J. H. W. Unger
(1861-1904), die in zijn korte leven Rotterdam een nieuw archiefgebouw
heeft bezorgd en die de beoefenaars van de geschiedenis van Rotterdam
zozeer aan zich heeft verplicht door zijn publicaties, waaronder de vier delen
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam en een portefeuille met
reproducties van oude plattegronden van de stad. In die tijd was van enige
wetenschappelijke opleiding voor het archivariaat nog geen sprake. Zijn
vader had door bijzondere omstandigheden geen acadernische studie
kunnen volgen. WeI voIgde hij tot het behalen van de M.O.-acte Nederlands
te Leiden de colleges van Matthijs de Vries en Robert Fruin, doch voordat
hij het diploma had verkregen, werd hij te Rotterdam op voorspraak van
zijn Leidse leermeesters in 1883 tot adjunct-archivaris aangesteld en reeds
in 1886 tot archivaris. Zijn liefde voor de Nederlandse letterkunde is de
vader steeds bijgebleven: hij bezorgde o.m. een herziene uitgave van Van
Lenneps Vondel-editie. Men zal zeker mogen zeggen, dat de zoon het
voorbeeld van zijn begaafde vader steeds voor ogen moet hebben gehad
en dat daardoor later zijn keuze voor het archiefwezen mede bepaald is.
In tegenstelling tot zijn vader kon Willem Sybrand echter wei een academische studie voltooien: te Leiden studeerde hij staatswetenschappen en
geschiedenis. Hij genoot bovendien het voorrecht - hij is er zijn gehele
leven dankbaar voor gebleven - na zijn doctoraal-examen gedurende het
semester 1912/ 13 zich te Gent onder het gehoor en onder de practische
Ieiding van Henri Pirenne te mogen scharen. Ook voor zijn latere archivarisloopbaan moet deze Gentse periode, waar hij op veel grondiger wijze met de
historische hulpwetenschappen in aanraking moet zijn gekomen dan toen
aan enige Nederlandse universiteit buiten Utrecht mogelijk was, betekenis
hebben gehad.
Reeds in de jaren voorafgaande aan zijn promotie heeft Unger enige
artikelen gepubliceerd, meest in "De Economist", waardoor hij in Nederland als pionier op het gebied der historische demografie kan worden
beschouwd: naast enkele Hollandse steden, Leiden en Dordrecht, wordt
ook reeds aan enige Zeeuwse steden, Middelburg en Hulst, aandacht
besteed. Voor de beoefening der historische demografie dient ongetwijfeld
het wekkende voorbeeld van Duitse economisten en historici Co.a. Bucher
en Beloch) genoemd te worden, doch het is zeer aannemelijk, dat ook zijn
studiesemester bij Pirenne in Gent in dit opzicht stimulerend heeft gewerkt.
Pirenne was voorgegaan met zijn studie over de bevolking van leper in de
vijftiende eeuw (1903) en nog kort tevoren was, alweer onder Ievendige
aanmoediging van Pirenne, Cuveliers magistrale publicatie "Les denom-
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brements de foyers en Brabant (XIVe-XVIe siecle)" van de pers gekomen
(1912). In ieder geval is Unger zijn gehele leven Pirenne als zijn eigenlijke
leermeester blijven beschouwen: in zijn proefschrift noemt hij in een voetnoot Pirenne met name, wanneer hij er zijn spijt over uitspreekt, dat hij het
resultaat van zijn arbeid niet aan Pirenne (die in Duitse gevangenschap
verkeerde) had kunnen voorleggen. Hij herdacht daarbij "met dankbaarheid - en met weemoed tevens - . . . de hulp en de goedkeuring", die hij
voor dit werk tijdens zijn verbLijfte Gent en daarna van deze mocht genieten.
Later, na Pirennes dood, zou hij in een "In memoriam Henri Pirenne"
(Tijdschrift voor Geschiedenis 51, 1936) van dezelfde gevoelens getuigenis
afieggen. Dat proefschrift: "De levensrniddelenvoorziening der Hollandsche
steden in de Middeleeuwen" bezorgde hem in 1916 een Leids doctoraat in
de Staatswetenschappen. Met het onderwerp volgde hij eigenlijk het voorbeeld van de school van Von Below te Freiburg i.B., waaruit in de jaren
1909 en 1910 een aantal dissertaties over een soortgelijk thema, o.a. betreffende Straatsburg, ZUrich en Bazel, was voortgekomen. Doch ook de
acute levensrniddelenschaarste gedurende de mobilisatiejaren moet hem voor
het onderwerp hebben gemteresseerd. Men mag zeggen, dat reeds met zijn
proefschrift Unger zich geschaard heeft in het gelid van de eerste Nederlandse
historici, die zich systematisch op de econornische geschiedenis zijn gaan
toeleggen: Posthumus, Van Dillen, H. J. Smit en Sneller.
Unger heeft ongetwijfeld een loopbaan als archivaris voor ogen gehad,
doch hij was volstrekt niet van plan de eerste, de beste vacante plaats in het
archiefwezen aan te nemen: het moest een rijk archief van een belangrijke
stad zijn. Te Leiden heeft hij zijn eerste opleiding in de practijk gekregen
onder de leiding van de gemeentearchivaris Mr. J. C. Overvoorde. Een
zeker toeval door een vacante leraarsbetrekking in Zeeland deed hem daarheen verhuizen. In 1918 kon hij zijn leraarsbetrekking combineren met het
archivariaat te Middelburg. Hij had een historisch aantrekkelijke en
belangrijke stad met een prachtig archief gevonden. Het is in die functie
van gemeentearchivaris geweest, dat hij tal van onderzoekers, onder wie ook
de schrijver van dit in memoriam, door zijn grote kennis en hulpvaardigheid aan zich heeft verplicht. Want velen hebben het ervaren: hij werd
spoedig de grote kenner van de archieven van Middelburg en van Zeeland
en, wat meer is: hij werd ook de grote kenner van in het bijzonder de
handelsgeschiedenis van de Scheldedelta, dat raakgebied van Noord en
Zuid, waarbij hij kon profiteren van zijn ruime contacten met vakgenoten
uit Belgie en Nederland. Officieel bleef zijn archivarisambt geruime tijd
een halve betrekking; in werkelijkheid besteedde Unger, naast zijn leraarsbetrekking, nagenoeg al zijn verdere tijd aan zijn archief; hij was er, bij
regenachtig weer, zelfs op zondagochtend te vinden. Die jaren, 1918-1940,
moeten voor Unger als wetenschapsmens een gelukkige tijd zijn geweest:
hij beperkte zich er niet toe anderen te wijzen op de schatten, die onder zijn
beheer stonden, al spoedig begon hijzelf daarover te publiceren: tal van
tijdschriftartikelen, die zo nu en dan de omvang van een boekje kregen,
doch zijn specialiteit waren toch weI bronnenuitgaven. Het geldt nog weleens

344

W. S. UNGER

als bon ton, zich, op voorgang van Huizinga - "men geeft bronnen uit,
die geen bronnen zijn maar poelen" - smalend over bronnenuitgaven uit
te laten. Hoewel men niet behoeft te vrezen dit oordeel te horen bevestigen
door de lezers van dit Jaarboek, mag er in het geval van Unger toch weI
op gewezen worden, dat hij in zijn publicaties een grote hoeveelheid archiefmateriaal in druk voor latere historici heeft gered, dat in originali door het
oorlogsgeweld verloren is gegaan. Dit geldt weI in de eerste plaats voor zijn
grote publicatie "Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd", 3 delen, 1933-1931, doch toch ook mede voor de door
Sneller begonnen doch door Unger voItooide "Bronnen tot de geschiedenis
van den handel met Frankrijk" I (-1585), 1930, later gevolgd door een
Supplement (1942), en "De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen, 1321-1572" (1929). Er is zelfs sprake geweest van Bronnen tot de
geschiedenis van den handel met het Iberisch Schiereiland, doch deze uitgave is, ongetwijfeld tengevolge van de moeilijkheden van de Spaanse
burgeroorlog en de daama volgende oorlog van 1940, niet tot stand gekomen. Er staan verder uitgaven van kleinere Zeeuwse rechtsbronnen op of
mede op zijn naam. Er is tenslotte nog te noemen een publicatie voor de
Linschoten-Vereniging van de oudste reizen van de Zeeuwen naar OostIndie, 1598-1604 (1948).
In die tijd van onverdroten wetenschappelijke arbeid en wetenschappelijk
verkeer, die zich uitstrekt v66r en na 1940, zal men toch 17 mei 1940 als een
noodlottige dag moeten aanwijzen. Toen werd, met de onvergelijkelijke
stadskem van Middelburg, ook het archief een prooi van de brand, die
volgde op het Duitse bombardement. Toch heeft hij zich over die slag heen
weten te zetten. De kunstgeschiedenis was al vroeg een serieuze liefhebberij,
voorliefde, die hij deelde met zijn echtgenote, met wie hij nog tijdens zijn
Leidse tijd in het huwelijk was getreden. Vele vacantiereizen maakten zij
tezamen, tussen de beide wereldoorlogen, door een groot deel van Europa,
waarbij vooral aandacht aan het historische stedenschoon werd geschonken.
Ook op dit gebied staan artikelen op Ungers naam, doch bovenal moeten
vermeld worden zijn "Monumenten van Middelburg", stellig al eerder
voorbereid, doch die in het jaar van verschijnen, 1941, toch tegelijk een
daad van pieteit betekenen tegenover zijn zo geliefde en kort tevoren zo
gehavende stad. Onder die omstandigheden: een gemeente-archivaris
zonder archief, kan men het, zoals Mevrouw Unger het uitdrukte, als een
groot geluk beschouwen, dat de Rijksarchivaris in Zeeland in die jaren
een fervente N.S.B.-er was. Daardoor werd het mogelijk, dat haar man in
1944 tot Rijksarchivaris werd benoemd, een ambt, dat hij tot de 65-jarige
leeftijd heeft vervuld, terwijl hij, op verzoek van de Zeeuwse Gedeputeerde
Staten, ook nadien het provinciaal inspectoraat der gemeente- en waterschapsarchieven is blijven waamemen, zelfs, toen hij enkele jaren geleden
het prachtige huis aan de Londense kaai verliet en zich metterwoon te
Rijswijk ging vestigen. Zo bleef hij ook toen nog de banden met Zeeland
bewaren.
Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief heeft stellig vroeg
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Ungers belangstelling gehad. Merkwaardig genoeg schreef hij in 1914,
juist in hetjaar, waarin Posthumus' schepping tot stand kwam, een artikeltje
in het destijds bestaande weekblad "Holland Express", getiteld: "Een
Nederlandsch archief voor den handel". Unger vestigt er hier de aandacht
op, dat in de kringen van de kort tevoren opgerichte Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam het plan werd overwogen tot oprichting
van een Economisch Archief. Voorbeeld was ongetwijfeld het toen reeds
in Duitsland bekende Wirtschaftsarchiv: een verzameling van bescheiden
betreffende ondememingen, waaruit dus het jongste economisch verleden
kan worden bestudeerd. Men kan, aldus Unger, het begrip Economisch
Archief echter ook anders opvatten, zoals men, zonder daaraan die naam
te geven, al gedurende enige tientallen jaren te Bazel heeft gedaan, waar men
op het staatsarchief losse documenten en gehele (bedrijfs)archieven bewaart.
Men vindt daar koopmansboeken uit de 15e eeuw en verder tal van bedrijfsarchieven uit de 16e, 18e en 1ge eeuw. "Wanneer men, in Nederland tot de
oprichting van een dergelijk "archief" (Unger weet uiteraard als goed
kenner van de beroemde Handleiding voor het ordenen en inventariseeren
van archieven van Feith, Fruin en Muller, dat de term archief in dezen in
oneigenlijke zin wordt gebruikt) willende overgaan, het daar zou willen tot
stand brengen waar reeds een belangrijk materiaal voorhanden is, dan zou
het vanzelf spreken, zoo voor de vestiging daarvan Amsterdam in de eerste
plaats in aanmerking kwam". Hij wijst op het feit, dat Amsterdam zetel is
van de Nederlandse Bank en van de Nederlandse Handel-Maatschappij ;
dat het Gemeente-Archief een deel van het archief van de Wisselbank
bewaart. Maar ook Rotterdam zou, nu het met dit initiatief komt, een basis
voor een Economisch Archief in deze zin bezitten in een aantal met name
genoemde bedrijfsarchieven uit de l6e, 17e en l8e eeuw, die in het gemeentearchief waren gedeponeerd. - Ook al is het mogelijk, dat Unger iets van
plannen van Posthumus in dezelfde richting had gehoord - ook de accountant Elink Schuurman liep trouwens met dergelijke gedachten rond dan blijft het toch merkwaardig, dat Unger al zo vroeg aan deze wenselijkheid uiting gaf. Men mag dus zeggen, dat hij een warm voorstander moet zijn
geweest van de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Hi storiseh Arehief
reeds op het ogenblik, dat deze door het initiatiefvan Posthumus in het leven
werd geroepen. Het is daarom enigszins eurieus, dat men hem eerst in 1919
onder de nieuwbenoemde leden aantreft; sinds 1923 is hij lid van de Raad
van Advies, sinds 1930 eveneens van de Commissie voor de Publicaties en
eindelijk, sinds 1956, lid van het Algemeen Bestuur. Sinds 1935 zijn er in het
Eeonomiseh-Historisch Jaarboek belangrijke bijdragen van zijn hand
verschenen: over de invoer van aluin in de Scheldedelta, over het begin der
Guineavaart, de resolutien der Compagnie op Oost-Indie te Middelburg,
1601-1602, het inschrijvingsregister van de Kamer Zeeland der v.o.I.e.
en tenslotte de zeer belangrijke "Bijdragen tot de geschiedenis van de
Nederlandse slavenhandel" (1956, 1961). Naast al deze gaven van geestelijke en wetenschappelijke aard moge dankbaar gememoreerd worden,
dat het Echtpaar Unger-Van Brero door testamentaire beschikking de
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verdere ontplooiing van het Eeonomiseh-Historiseh Arehlef tot studiecentrum op zijn gebied in de toekomst wil helpen bevorderen.
Op 23 maart 1963 is aan dat zo werkzame leven plotseling een einde
gekomen, toen Unger na eerst 's oehtends in een ziekenhuis te zijn opgenomen, later op diezelfde dag is overleden.
T. S. JANSMA

F. H. FENTENER VAN VLISSINGEN
Amsterdam, 20 juli 1882-Vught, 30 juli 1962

In de stilte van zijn buitenplaats bij Vught is op 30 juli 1962 overleden Dr.
Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, enkele dagen na het voleinden
van zijn tachtigste levensjaar. Een langdurige ziekte had langzaamaan zijn
krachten gesloopt en zo is hij stil uit dit leven weggegleden; hij is door zijn
famille in aile stilte ten grave gedragen.
Van Vlissingen was begaafd met een uitnemend helder verstand dat hem
de mogelijkheid bood ook de moeilijkste situaties te overzien en te doorzien.
Daarnaast was hij bezield van een sterke stuwkracht en scheppingsdrang.
Door het samengaan van deze eigenschappen was hij niet aIleen in staat
bestaande verhoudingen te analyseren en nieuwe mogelijkheden te onderkennen, dochookom zulke kansen aan tevattenen te verwezenlijken innieuwe
scheppingen. Zo is hij in ons land geworden tot de grote scheppende industrieel
bij uitnemendheid en vele zijn de zaken die hij heeft tot stand gebracht en
waaraan hij in vooraanstaande positie blijvend leiding heeft gegeven.
Reeds in zijn Delftse studententijd viel de aandacht zijner tijdgenoten op
hem - hij was president van de Societeit Phoenix en droeg als hoofdpersoon der maskerade, met zijn aanstaande vrouw, in 1903 bij tot de
luister van het D.S.C. Hij kon echter zijn studie niet voltooien omdat zijn
vader zijn medewerking nodig had in de leiding der Steenkolen-Handelsvereniging, waarvan hij in 1911 directeur werd. Deze werkzaamheid gaf
hem, behalve een intensief contact met de meeste industrieen in ons land,
ook een grote bekendheid met de Ruhrindustrieen, en zo vestigde hij reeds
vroeg taHoze internationale relaties. Hij is een man geweest die een diepgaande invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het Nederlandse
bedrijfsleven. De S.H.V. bracht hij tot grote bloei. Onder andere ging zij
zelf over tot het kolenvervoer en bouwde daartoe een eigen Rijnvloot. In
de steeds groeiende kolenbehoefte van Nederland wilde van Vlissingen ons
eigen land een groter deel doen nemen en daartoe verwierf hij voor Nederlandse belangen een mijn vlak langs de Limburgse grens doch op Duits
grondgebied: de "Sophia Jacoba", welke sindsdien in exploitatie is en ook
onder Nederlandse leiding staat.
AI spoedig breidden van Vlissingen's werkzaamheden zich buiten het
oorspronkelijke kolengebied uit en uitte zijn ondernemingsdrang zich in de
medewerking aan nieuwe zaken. Mensen met werkelijk nieuwe ideeen vonden
bij hem gehoor. Zo kwam hij in contact met de oprichters van de eerste
Nederlandse automobielfabriek Spijker en hij was bereid dit geheel nieuwe
terrein van Nederlandse industrie te bevorderen. De Spijker-fabriek werd
te Amsterdam gebouwd en zij heeft auto's van voortreffelijke kwaliteit afgeleverd, zoals onder andere blijkt uit de succesvolle deeJneming aan de
legendarische autotocht Peking-Parijs.
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Helaas eindigde deze industrie haar bestaan in een verdrietige deconfiture, waarvan echter de schadelijke gevolgen voor anderen geheel door
van Vlissingen werden opgevangen.
Kort na de eerste wereldoorlog kwam van Vlissingen in contact met twee
andere jonge pioniers, die al ras zeer veel van zich deden horen, beiden bruisend van denkbeelden: Fokker en Plesman. Zij wisten hun geloof in de
toekomst van de luchtvaart op hem over te dragen en van Vlissingen nam
deel in de oprichting der Fokkerfabrieken, die te Amsterdam werden gevestigd en die in verschillende vormen en in een vaak moeilijk bestaan nog steeds,
en thans gelukkig bloeiend, bestaan als de Fokker-fabrieken op Schiphol.
Ook werd van Vlissingen geboeid door de stuwende denkbeelden van
Plesman en hij zette zich mede achter de oprichting van de K.L.M., weIks
eerste passagier hij was in de historische vlucht in 1919 in een dag op en
neer van Soesterberg naar Londen. In de leiding van de K.L.M. heeft
van Vlissingen voortdurend een grote rol gespeeld. Haar enorme uitbreiding
over de gehele wereld heeft hij van harte gesteund en Plesman heeft bij zijn
enorme opstuwing van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in van
Vlissingen de zakeJijke leider gevonden, die deze denkbeelden mede verwezenlijkte en zo tot de grote reputatie van de K.L.M. over de geheie wereld
heeft bijgedragen.
Een geheel andere werkzaarnheid van grote omvang opende zich voor
van Vlissingen op het gebied van de kunstzijde.
Eveneens kort na de eerste wereldoorlog kwam tot hem dr. Hartogs, een
toen haast onbekend chemicus, die hem zijn denkbeelden op het gebied
van het spinnen van kunstzijde voordroeg. Van Vlissingen stelde hem in
staat zijn denkbeelden door proefnemingen te bewijzen en verschafte het
kapitaal voor de stichting van de eerste fabriek, waardoor de Enka te Arnhem tot stand kwam. De groei en de bloei van deze fabriek, gevolgd door
de stichting van diverse dochterfabrieken in Nederland, werd door van
Vlissingen als president-commissaris daadkrachtig geleid; zijn visie en ook
zijn bekendheid op het internationale terrein brachten hem er toe, de
Nederlandse kunstzijdefabriek met buitenlandse relaties in contact te
brengen, allereerst met de Vereinigte Glanzstoff Fabriken, waardoor de
AKU werd gesticht en dit Nederlandse concern zich over steeds meer
landen ter wereld heeft uitgebreid, o.a. door belangrijke nederzettingen in
de Verenigde Staten. Ook hier was van Vlissingen de man, die steeds
vooraan stond en leiding bij de uitbreidingen gaf.
Toen H. J. E. Wenckebach in 1917 begon aan de uitvoering van zijn
denkbeelden over de oprichting van "een hoogoven-, staal- en walswerk"
in Nederland was van Vlissingen een der eersten tot wie hij zich wendde,
en van wie hij terstond warme en daadkrachtige steun ontving. Van Vlissingen werd lid van het Comite van oprichting en die medewerking was een
belangrijke factor voor het slagen van het plan en het bijeenbrengen van het
kapitaa!. Hij nam in de beraadslagingen steeds een actief dee!. Vele moeilijkheden moesten worden overwonnen - en als die in een vergadering
onder ogen werden gezien, was het vaak alsof men er op wachtte dat van
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Vlissingen bet woord zou nemen - en als bij dat dan deed, dan sprak bij
ook meestal bet verlossende woord. De opricbters badden op goede gronden
geboopt dat met een kapitaal van 30 miljoen gulden - in die dagen een
enorm bedrag en nog nooit voor een nieuwe onderneming bijeengebracht de fabriek tot en met de vervaardiging van enige walsproducten zou kunnen
worden gebouwd.
De enorme prijsstijgingen na de oorlog maakten alras duidelijk, dat dit
onmogelijk zou zijn en dat boogstens de eerste etappe (de boogovens) zou
kunnen worden volbracbt. Door een geniale gedachten-combinatie rijpte
bij van Vlissingen het plan dat door aankoop van een belangrijk pakket
aandelen in een Duitse staalfabriek (toen door de fantastische inflatie in
Duitsland relatief goedkoop te verwerven) de mogelijkheid kon ontstaan
met zulk een fabriek een ruilcontract te sluiten, waardoor deze tegen
leveringen van ruwijzer door de nieuwe Nederlandse fabriek walsprodukten
zou kunnen terugleveren in veredeIingsverkeer, zodat aldus de nieuwe
fabriek toch reeds walsprodukten op de Nederlandse markt zou kunnen
leveren. Zo yond in februari 1920 (nog voordat met de bouw was aangevangen) de aankoop van een groot pakket Phoenix A.G. aandelen plaats,
later omgezet in Ver. Stahlwerke en die weer in Dortmund Hoerder HiittenUnion, welke nog steeds een belangrijk bezit van Hoogovens uitmaken.
Van Vlissingen was van bet begin af gedelegeerd Commissaris van Hoogovens, later lange jaren President-Commissaris en bij vertegenwoordigde
het Nederlandse bedrijf ook in de Aufsichtsrat van eerstgenoemde Duitse
ondernemingen.
Door zijn diepgaande kennis van de industrietak heeft hij aan Hoogovens onschatbare diensten bewezen. Men kon zich op zijn wijze raad altijd
met gerustheid verlaten.
Wij willen het bij de vermelding van deze industriele voorbeelden laten,
hoewel er nog meer zouden zijn te noemen. Honderden ingenieurs vinden
hun levenstaak in de door van Vlissingen gecreeerde ondernemingen. Naast
zijn bereidheid om talloze zakelijke belangen te dienen, beeft van Vlissingen
altijd klaar gestaan om het algemeen belang te steunen. De regering heeft in
vele commissies en conferenties van zijn ervaring en inzicht profijt getrokken.
Zijn vaderstad Utrecht heeft hij altijd in ruime mate gediend. Bekend zijn
zijn schenkingen aan haar kunstbezit en haar culturele instellingen. Het
totstandkomen van de door Dudok gebouwde schouwburg was grotendeels
zijn werk.
Aan de bloei van de Jaarbeurs heeft hij door zijn voorzitterschap van de
Raad van beheer in hoge mate bijgedragen.
De Utrechtse Kamer van Koopbandel heeft bij lange jaren op voortreffelijke wijze geleid. Op dit domein verwierf bij echter ook internationale
faam door zijn voorzitterschap van de Internationale Kamer - een voorzitterschap dat hij zo briljant bekleedde, dat hij tot een tweede termijn
werd uitgenodigd - een feit dat zich in de annalen der I.K.K. nog nooit
had voorgedaan en zich ook niet heeft herhaald.
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Het eredoctoraat in de rechten, hem door de Utrechtse Universiteit verleend, vormde een waardige Nederlandse erkenning van zijn uitzonderlijke
bekwaamheden.
Zo is in hem heengegaan een groot Nederlander, een man die met volledige toewijding ons land, en daarvan in het bijzonder ons bedrijfsleven, op
voortreffelijke wijze heeft geleid en gediend, en die op ontelbare plaatsen
zijn sporen nalaat 1).

A. H.

INGEN

Housz.

1) Met toestemming van de auteur en van de redaetie overgenomen wt het tijdsehrift De Ingenieur van 14 september 1962.

JAARVERSLAGEN 1961-1962

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER RET JAAR 1961
Wanneer men de betekenis der Vereniging uitsIuitend zou afmeten aan
het aantal bezoekers van het Economiseh-Historiseh Arehlef te 's-Gravenhage en de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam, zou van
een verminderde blooi moeten worden gesproken: het bezoek aan beide
instituten was in 1961 geringer dan ten vorigen jare. De oorzaak van dit
verschijnsel is mooilijk vast te stellen; wellicht kan de oprichting van het
Europa-Instituut bij de UDiversiteit van Amsterdam, waar de modeme
economische ontwikkeling kan worden bestudeerd, tot daling van het
bezoek aan de bibliotheek aanleiding hebben gegeven. Dat de verklaring
Diet uitsluitend in de Nederlandse verhoudingen mag worden gezocht
blijkt uit de omstandigheid, dat aan het Economisch-Historisch Archief
de vermindering sich vooral vertoonde bij het getal der buitenlandse
bezookers.
Na een nonactiviteit van 1 jaar hervatte de bibliothecaresse, mevrouw
D. van Tijn-Sachse, haar werkzaamheden op 1 maart. Aangezien zij zich
slechts voor halve dagen beschikbaar kon stellen verzochten wij de waarnemend bibliothecaris, dr. O. Noordenbos, ook na 1 maart voorlopig nog
in functie te blijven, waardoor hij tevens gelegenheid kreeg meer tijd te
besteden aan de reorganisatie van de boekerij, die door hem was opgezet
en voorbereid. Tot ons genoegen bleek de heer Noorderbos bereid zich
nog gedurende een jaar aan de bibliotheek te verbinden. Hoowel de reorgas
nisatie aan het eind van het verslagjaar nog geenszins was voltooid is reedgebleken, dat zij in ieder opzicht aan de verwachtingen beantwoordt; de
opstelling der boeken is practischer geworden en een Diet onaanzienlijke
ruimtebesparing is verkregen.
Eind december 1961 verscheen het 28ste Economisch-Historisch Jaarboek, dat zoals gebruikelijk aan alle leden en donateurs kosteloos werd
toegezonden. Voor het 2ge Jaarboek, dat in 1963 het licht zal mooten zien,
zijn reeds verschillende bijdragen binnengekomen of toogezegd. Wederom
blijkt hieruit, dat het jaarbook een onmisbare plaats inneemt in de beoefening van de economische geschiedenis van Nederland, omdat het een
publicatiemogelijkheid biedt voor studien, die te omvangrijk zijn voor een
tijdschrift en zich Diet lenen voor een afzonderlijke uitgave.
In vorige jaarverslagen is bij herhaling gewag gemaakt van de door
prof. Posthumus ondemomen publicatie betreffende de uitvoer van
Amsterdam in de jaren 1543-1545. De kopy, die door de bewerker kort
voor zijn overlijden aan de drukker was overhandigd, blijkt echter herziening en correctie te behoeven, waarmede de directeur zich belastte.
Aan het eind van het verslagjaar waren de daaraan verbonden werkzaamheden nog niet beeindigd.
De heer dr. H. J. Scheffer te Rotterdam legde aan het bestuur een plan
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voor tot uitgave van het statistisch materiaal betreffende de Nederlandsche
nijverheid, in de jaren 1888-1889 in opdracht van de regering verzameld
door de heren H. W. E. Struve, ingenieur van het stoomwezen, en A. A.
Bekaar, ingenieur van de waterstaat. Aangezien dit materiaal, door de heer
Scheffer bijeengezocht en thans bewaard bij de Centrale Arbeidsinspectie
te 's-Gravenhage, waardevolle gegevens bevat omtrent de Nederlandsche
nijverheid, voor zover uitgeoefend in bedrijven met tien of meer arbeiders,
dan weI voorzien van een krachtwerktuig, achtte het bestuur publicatie
wenselijk en richtte het een verzoek tot de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) om subsidie. Tot onze
spijt moesten wij echter vernemen, dat genoemd bestuur een uitgave van
niet voldoende wetenschappelijk belang achtte om daarvoor een aanzienlijk
subsidie (de kosten zijn op f 40.000 geraamd) te kunnen toekennen.
Het aantal verworven grote archieven was geringer dan in 1960. Speciale
vermelding verdient slechts het archiefvan de N.V. Insulinde Oliefabrieken
(1916-1936). In het verslag van de directeur vindt men een volledige opgave
van de verkregen archiefcollecties en van de talrijke kleinere aanwinsten.
De Universiteit van Amsterdam, diete beginnen met 1961 ten aanzien van
de subsidiering in de plaats trand van het gemeentebestuur, kende aan de
vereniging voor 1962 een subsidie van f 30.000 toe tegen f ]9.000 over 1961.
Deze verhoging had grotendeeld een administratief karakter, aangezien te
beginnen met 1962 voor het gebouw van de bibliotheek, dat eigendom van
de gemeente Amsterdam is, een bedrag van f 8070 aan jaarlijkse huur zal
moeten worden betaald, terwijl tevoren slechts het symbolische bedrag van
f 1 per jaar werd voldaan. In het subsidiebedrag van de Universiteit is
eerstgenoemd huurbedrag derhalve ingecalculeerd, zodat aan reeele subsidieverhoging slechts f 2930 overblijft. Dit bedrag zal in hoofdzaak
dienen voor verhoging van het boekenbudget, alsmede ter bestrijding van
de onkosten der reorganisatie van de bibliotheek (aanschaf van kasten,
catalogusladen e.d.). Ben door het bestuur gevraagd bedrag van f 3000
voor toe1agen aan onderzoekers, waarmede beoogd werd een begin te
maken met een taakuitbreiding van de vereniging in de vorm van wetenschappelijk speurwerk, werd door de Universiteit wegens formele overwegingen niet toegestaan; het werd aan die zijde beter geoordeeld, dat de
uitgaven uit dien hoofde rechtstreeks ten laste van de Universiteit werden
gebracht en niet op het budget van de vereniging zouden paraisseren.
Hoewel het bestuur deze beslissing niet kan toejuichen, meent het, dat het
beoogde doel op deze wijze toch wordt bereikt: bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied der economische geschiedenis. Men
mag verwachten, dat de resultaten der te verrichten onderzoekingen in het
Economisch-Historisch Jaarboek of in de "Werken" der vereniging zullen
worden gepubliceerd.
Het subsidiebedrag van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen werd overeenkomstig de verwachting, die in het vorig
verslag werd uitgesproken, voor 1961 op f 16.500 gebracht (vorig jaar
f 10.375). Voor 1962 is hetzelfde bedrag als voor 1961 uitgetrokken. Aldus
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is de mogelijkheid verwezenlijkt, dat de vereniging haar om de twee jaar
verschijnende jaarboek zonder speciaal jaarboeksubsidie kan bekostigen.
Wat betreft het subsidie van de gemeente 's-Gravenhage kan in herinnering worden gebracht, dat deze dezelfde omvang heeft als het bedrag,
hetwelk aan de gemeente moet worden betaald wegens huur van de archiefdepots aan de Slachthuiskade en aan de Prinsestraat.
Dank zij de steun, van overheidswege verleend, was de financiele toestand
van de vereniging minder zorgwekkend dan tevoren. Het jaar 1960 sloot
met een voordelig saldo van f 40,66, het jaar 1961 met een nadelig saldo
van f 4424,67, dat op de balans per 31 december 1961 is gebracht. De
verliezen uit vorige jaren zijn van het algemeen reservefonds afgeboekt.
Het op de balans paraisserende reservefonds van f 1100,14 heeft door
het financiele verloop over 1961 helaas slechts administratieve en geen
reeIe betekenis. Het streven is erop gericht een reeel reservefonds op te
bouwen, waaruit eventuele nadelige saldi zullen kunnen worden bestreden.
Het zal vooral door bijdragen van particulieren, inzonderheid van particuliere ondememingen moeten zijn, dat deze wens zal worden verwezenlijkt. Werving van nieuwe leden en vooral van donateurs dient
derhalve de aandacht te hebben, en heeft zulks ook bij voortduring gehad.
Het aantal leden der vereniging bedroeg in 1961: 268, tegen 278 ten
vorigen jare. Het getal der donateurs vertoonde een toeneming, en weI
van 78 in 1960 tot 100 in 1961. Bovendien waren er in het verslagjaar nog
4 donateurs voor het leven.
Het bestuur had het verlies te betreuren van een zijner leden, de heer
dr. H. M. Hirschfeld, die sedert 1955 in het bestuur zitting had. De heer
Hirschfeld heeft de vereniging aan zich verplicht niet alleen door bijdragen
in het Economisch-Historisch Jaarboek, maar vooral ook door zijn
lidmaatschap van het in 1954 ingestelde financieel propagandacomite,
waarvan hij de stuwende kracht is geweest.
Tot het lidmaatschap van het dagelijks bestuur trad toe de heer ir. W. H.
Kruyff, zulks ter vervulling van de plaats, opengevallen door het overlijden
van de heer J. W. B. Everts. Wij zijn verheugd, dat de Heer Kruyff zich
bereid heeft verklaard deze taak naast zijn veelvuldige andere werkzaamheden op zich te nemen.
In de op 17 juni gehouden ledenvergadering werden tot lid van de Raad
van advies benoemd de heren Dr. W. J. van Hoboken, J. C. van Marken
en dr. C. Wiskerke. Bij dezelfde gelegenheid ontvingen de heren dr. W. A.
Engelbrecht, Prof. mr. H. de la Fontaine Verwey, E. A. Gelderman, mr.
H . C. Hintzen, H. J. Manschot, dr. P. Rijkens, mr. W. Suermondt Wzn en
dr. W. S. Unger een herbenoeming. Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren Prof. dr. T. S. Jansma en H. J. Manschot, werd het
bestuur wegens zijn financieel beleid over 1960 gedechargeerd.

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER RET JAAR 1961
Ret aantal bezoekers van de Economisch-Historische Bibliotheek te
Amsterdam was in 1961 aanzienlijk geringer dan in het voorafgaande
jaar. Het waren er 718, tegen 887 in 1960. Er werden in het verslagjaar
ook minder boeken uitgeleend dan het jaar tevoren, n.!. 897 tegen 981 in
1960. Ook dit jaar telde de bibliotheek onder haar bezoekers weer een
aantal buitenlanders, o.a. Prof. E. Soderlund uit Stockholm, die dagbladen
uit het jaar 1863 doorzag, en Mrs. A. C. Carter van de London School of
Economics, die het archief-De Vogel raadpieegde. Ben regelmatig bezoeker
gedurende de laatste maanden van het jaar was verder de heer A. Ishizaka
uit Tokio, die hier werkte aan de voorbereiding van een proefschrift
over de belastingstelsels van Engeland en de Republiek in de 17e en
18e eeuw.
In het aantal nieuw ingeschreven boeken kwam weinig verandering. Ret
bedroeg 451, tegen 432 in 1960. Ook dit jaar waren onder deze nieuwe
aanwinsten vele gedenkboeken van binnen- en buitenlandse ondememingen
alsmede een aantal dissertaties, die door verschillende universiteitsbibliotheken ter beschikking van de bibliotheek werden gesteld. Onder de werken
die door de bibliotheek werden aangeschaft diende een klein aantal tot
uitbreiding van de collectie-Van Deventer. Door de verhoging van het
boekenbudget met f 1000 werd het mogelijk op ruimere schaal dan voorheen
nieuwe en antiquarische boeken aan te schaffen. Van enige personen en
instellingen werden in de loop van het verslagjaar schenkingen ontvangen,
nl. van de heren Mr. ehr. P. van Beghen en K. F. van Leuven te Amsterdam,
G. L. Bertram in Zuid-Mrika, C. de Jong in Paramaribo, de FranschHollandsche Oliefabrieken Calve-Delft en de Hollandsche Belegging- en
Beheer Mij. te Amsterdam.
In de tijdschriftabonnementen kwam in 1961 geen verandering.
De assistente, mejuffrouw Zeeman, die wegens ziekte gedurende enige
maanden afwezig was geweest, kon op 6 februari haar werkzaamheden
hervatten. De bibliothecaresse, Mevrouw D . van Tijn-Sachse, trad op
1 maart weer in dienst van de bibliotheek, op haar verzoek echter slechts
voor halve dagen. De bereidheid van de waamemend bibliothecaris,
Dr. o. Noordenbos, om ook na die datum in functie te blijven, maakte
het mogelijk deze regeling te treffen. De heer Noordenbos belastte zich
speciaal met de uitvoering van het door hem ontworpen reorganisatieplan
van de bibliotheek. Alvorens hiermede een aanvang kon worden gemaakt
moest eerst op de zolders en in de kelder de nodige ruimte worden geschapen. Pas toen dit eenmaal was gebeurd kon aan de herplaatsing van
de boeken een begin van uitvoering worden gegeven. Hiervoor werd op de
zolder een rij stalen boekenrekken geplaatst. Sinds juli werd de heer
Noordenbos bij deze werkzaamheden geassisteerd door de heer W. B. van
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Mourik, die door de gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken aan de
bibliotheek werd tewerkgesteld.
De gemeente liet aan het gebouw enige kleine reparaties verrichten.
Het bezoek aan het Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage
was minder dan in het voorafgaande jaar, in hoofdzaak doordat de belangstelling van buitenlanders geringer was. Naast de inlichtingen, die aanstonds mondeling, telefonisch of schriftelijk konden worden gegeven, verdienen de meer uitgebreide onderzoekingen vermelding. De heer M. D.
Lammerts te Voorburg raadpleegde het archief van de Maatschappij voor
Nijverheid en Handel betreffende de handel in bijenwas en kunstwas. Uit
ditzelfde archief bestudeerde de heren K. Ch. de Pous te Bilthoven en J. van
Klinken te Amsterdam het dossier van de commissie tegen omkoperij in de
handel, dat daartoe tijdelijk bij het rijksarchiefte Utrecht werd gedeponeerd.
Ditzelfde dossier werd geraadpleegd door de heer H. P. J. van Ketwich
Verschuur te Bilthoven. De heer J. W. Broedelet te 's-Gravenhage onderzocht het archief van de firma Loopuijt betreffende de branderijen te
Delfshaven; hij deed ook nasporingen in het archiefvan de N.V. Koninklijke
Drukkerij Viirtheim. De heer H. Kusteling te Nijmegen onderzocht het
archief van de werf Fyenoord betreffende de Rijnvaart. De heer W. F.
Schweizer te Enschede zocht gegevens over spinnerijen in het archief van
de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, waartoe verschillende stukken
ter gemeentesecretarie te Enschede werden gedeponeerd. De heer C. van
Bokhoven te Helmond deed onderzoekingen betreffende de economische
ontwikkeling van deze stad. Prof. W. Kirchner van de Universiteit
van Delaware onderzocht in de brievencollectie Sillem leningen van en
handel met Rusland en Frankrijk. Mej. A. Rijfers te Nijmegen raadpleegde voor haar proefschrift het archief van de cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Bergen op Zoom, speciaal de loonstatistieken.
Onderzoekingen in het archief van de Nederlandsche Rubber Maatschappij
werden gedaan door de heer A. Smit te Amsterdam. Het archief voor de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel werd geraadpleegd door Mej.
M. Loudon betreffende koolteer en asfalt. Ten behoeve van mevrouw
J. de Loos-Haaxman te Leiden werden met het oog op een studie over beschilderd behangselpapier enige notulenboeken uit het archief van de
Vaderlandsche Maatschappij voor Rederij en Koophandel op het gemeentearchief te Leiden gedeponeerd. Op aanvraag van de heer M. Taudin Chabot
te Wassenaar werden fotocopieen gemaakt van de oudste stukken van de
firma Gebroeders Chabot.
Gedurende hetjaar 1961 werden de volgende archiefcollecties verworven:
1. Archief betreffende de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij,
afdeling thee, 1916-1918. Geschenk van Pakhuismeesteren van de Thee
te Amsterdam.
2. Archief van de firma P. Klein van Willigen, theehandel te Rotterdam,
over de jaren 1954-1958. Geschenk van de directie.
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3. Archiefvan de N.V. Ingenieurs Maatschappij "Eigen Beheer" (I.M.E.B.)
te 's-Gravenhage over de jaren 1916-1935. Geschenk van de heer
Mr. J. H. de Vey Mestdag te 's-Gravenhage.
4. Archief van het departement Rotterdam van de Maatschappij voor
Handel en Nijverheid over de jaren' 1950-1958 (aanvulling). Geschenk
van het bestuur.
5. Archiefvan de N.V. Insulinde Oliefabrieken te Amsterdam over dejaren
1916-1936. Geschenk van de Nationale Handelsbank te Amsterdam.
Onder de kleine aanwinsten van het jaar 1961 valt te vermelden:
1. Archivalia van de commissie voor arbeidsenquete te Amsterdam
1897-1900. (Notulenboek van de vergaderingen, resume der getuigenverhoren in de bouwbedrijven en confectiebedrijven). Geschenk van
de directeur van het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam.
2. Marktberichten betreffende granen, tarwe en peulvruchten te Amsterdam, Dordrecht, Goes, Middelburg en Rotterdam in 1873.
3. Gegevens betreffende de uitvinding van een hooiboor door D. Minkema
te Oosterlittens (Friesland), met afbeelding (1884).
4. Eexemplaren van de zegelwet 1882-1883.
De nurnmers 2-4 zijn afkomstig uit het archief van de firma Ketwich
& Voomberg en weduwe W. Borski.
5. KniPst:ls betreffende financieIe aangelegenheden in het buitenland over
de jaren 1957-1958 (in 75 portefeuilles), afgestaan door het departement
van Economische Zaken.
6. Memoriaal-boek van dr. L. M. Rollin Couquerque over de jaren
1889-1901. Geschenk van mej. M. F. M. Rollin Couquerque te
's-Gravenhage.
7. Knipsels betreffende de Haagsche Tramweg Maatschappij.
8. Dienstregelingen, knipsels en plaatsbewijzen van tram- en autobusondernemingen.
9. Krantenknipsels betreffende de scheepvaart.
De nurnmers 7-9 werden geschonken door de heer prof. dr. H. J. A.
Duparc te Delft.

to. Wisselkoersen van Amsterdam 1887-1897.
11. Beursprijzen van moutwijn, granen euz. 1897-1899 te Schiedam.
12. Buitenlandse marktberichten, 1887-1890.
13. Slotkoersen van effecten te New York en Chicago, 1882-1892.
De nurnmers 10-13 werden geschonken door de heer J. W. Broedelet
te 's-Gravenhage.
14. Verzameling bonkaarten en mededelingen uit de oorlogsjaren 1914-1918
en 1940-1945. Geschenk van de heer P. D . A. van Lith te 's-Gravenhage.
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Aan het hoofdgebouw te 's-Gravenhage bleven wegens gebrek aan
financiele middelen de herstellingen tot de meest noodzakelijke beperkt.
Ret schilderen van de voor- en achtergevel moest tot 1962 worden uitgesteld. Ret archiefdepot aan de Prinsestraat had bij voortduring van
Iekkage te lijden; eerst op 1 november werd van burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage de toezegging verkregen dat het dak grondig
zou worden hersteId, hetgeen vervolgens ook is geschied.
De heer Dr. A. Wypkema, van het Kantoor vir Bronne Navorsing van
die Dnie van Suid-Afrika, stelde het bestuur voor, het archief van de
Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij, dat in de Economisch-Ristorische
Bibliotheek te Amsterdam wordt bewaard, aan de regering van ZuidAfrika over te dragen. Het bestuur heeft gemeend aan dit voorstel geen
gevoIg te kunnen geven, aangezien het bedoelde archief, afkomstig van een
in Nederland gevestigde maatschappij, niet geacht kon worden in ZuidAfrika thuis te behoren. Deze opvatting werd door de Zuid-Afrikaanse
Stichting Moederland, die het archief destijds in bruikleen had gegeven,
gedeeld. Aan de heer Wypkema is medegedeeId, dat hij desgewenst fotocopieen van belangrijke stukken kan Iaten vervaardigen, en dat van jaarverslagen en andere gedrukten, die in meerdere exemplaren in het archief
worden aangetroffen, een exemplaar kan worden afgestaan.
De problemen rondom de diefstal van archiefstukken, in 1958 door een
fransman gepIeegd (zie verslag 1958 bIz. 7), kwamen in het verslagjaar
nog niet tot een definitieve oplossing. De vertegenwoordiger van de algemene
rijksarchivaris te 's-Gravenhage, die te Parijs de door de Franse justitie
bijeengebrachte documenten onderzocht, heeft daarin stukken aangetroffen
van de firma Loopuijt, de Holland Land Company en de Maatschappij
voor Nijverheid en Handel te Raarlem, die kennelijk uit het EconomischRistorisch Archief afkomstig zijn. Overdracht -yond echter in het verslagjaar nog niet plaats.
Verzoeken om inlichtingen op economisch-historisch gebied kwamen ook
in het verslagjaar verschillende malen binnen. Zij betroffen o.a. de oudste
fabriekskranten in Nederland, de teerhandel van Amsterdam in de 18e
eeuw, de 18e-eeuwse boekverkopers F. Routtuijn en P. Mijer, het niveau
der prijzen en Ionen te 's-Rertogenbosch tussen 1870 en 1914. Aan het
gemeentebestuur van Assen werden de namen opgegeven van vooraanstaande Nederlandse industrii:len in de 1ge eeuw, zulks met het oog op de
vaststelling van straatnamen in deze stad.
Op verzoek van de directeur van het Westfries Museum te Roorn werd
de Westfriese kaaspers, tot dusver in de Ieeskamer van het archiefgebouw
opgesteId, aan genoemd museum in bruikleen gegeven. Ret bestuur was
van oordeeI, dat het voorwerp in bedoeld museum meer tot zijn recht zou
komen dan in het archiefgebouw.
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Niet zonder voldooning kan het Bestuur op het verenigingsjaar 1962
terugzien. Ret bezook aan het Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage was groter dan in 1961, terwijl ook de Economisch-Historische
Bibliotheek te Amsterdam een vermeerdering van het aantal bezoekers
kon constateren. Ben bijzondere verklaring voor deze toeneming is niet van
node, gezien de grooi der bevoIking en de steeds sterkere verbreiding van
het wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs.
De belangstelling voor de arbeid der vereniging kwam evenzeer tot
uiting in de aanbieding van archivalia en de schenking van bookwerken.
In het verslag van de Directeur worden daarover nadere mededelingen
gedaan.
De personeeIsbezetting van de bibliotheek onderging in het verslagjaar
verschillende veranderingen.
Mevrouw Dra. D. van Tijn-Sachse verkreeg op haar verzook ontslag als
bibliothecaresse met ingang van 1 februari; tot haar opvolgster werd benoomd mej. Dr. A. Stolp, die op 1 januari haar werkzaarnheden aanving.
Gaame willen wij op deze plaats mevrouw Van Tijn dank zeggen voor al
hetgeen zij ten behoove van de bibliotheek heeft verricht sedert het jaar
1950, toen zij voor de eerste maal als bibliothecaresse optrad.
De heer Dr. O. Noordenbos, die na de terugkeer van mevrouw van Tijn
op 1 maart 1961 in functie was gebleven als waamemend bibliothecaris
teneinde de reorganisatie van de bookerij te kunnen voortzetten, beeindigde
zijn werkzaamheden op 1 april van het verslagjaar. Ret Bestuur is de heer
Noordenbos ervoor erkentelijk, dat hij aldus de door hem ontworpen
reorganisatie dichter bij de voltooiing heeft gebracht. Aangezien de daaraan
verbonden arbeid sindsdien moet worden verricht naast de lopende werkzaamheden, valt te voorzien dat de verdere herordening nog geruime tijd
in beslag zal nemen.
De assistente van de bibliotheek mej. W. Zeeman verzocht met ingang
van 1 april om gezondheidsredenen ontslag uit haar betrekking, die zjj
gedurende een 12-tal jaren had bekleed. De vereniging heeft in haar een
toogewijde medewerkster zien vertrekken. AIs opvolgster van mej. Zeeman
trad mej. M. C. Koop op.
Publicaties vanwege de vereniging hadden in het verslagjaar niet plaats.
De omvangrijke studie van wijlen prof. Posthumus betreffende de uitvoor
van Amsterdam in de jaren 1543-1545 bleek in sterkere mate herziening
te behooven dan aanvankelijk was verwacht, zodat het manuscript nog niet
naar de drukkerij kon worden gezonden. Mejuffrouw Beydals, die een
publicatie voorbereidt betreffende de Delftse plateelbakkerij, zette haar
werkzaamheden voort. Voorbereidingen werden getroffen voor het 2ge
Economisch-Historisch Jaarbook, dat het volgend jaar zal verschijnen,

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET IAAR

1962

XXXlll

alsook voor een wetenschappelijk boekwerk dat de vereniging in 1964
hoopt te publiceren ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. In het
eerstvolgend jaarverslag zullen hierover nadere mededelingen worden
gedaan.
De werkzaamheden van het Economisch-Historisch Archief in Den Haag
hadden geregeld voortgang. Het is tot dusver nog mogelijk gebleken de
verworven archiefcollecties onder te brengen in het hoofdgebouw, dan weI
in een der beide filiaaldepots. De tijd begint echter te naderen dat naar
nieuwe bewaarruimte moet worden uitgezien, aangezien het depot aan de
Slachthuiskade weinig reserve meer heeft en het depot aan de Prinsestraat
reeds lang geheel gevuld is. Laatstgenoemde bewaarplaats is bovendien als
archiefdepot ongeschikt te achten, vooral omdat onvoldoende ruimte
bestaat tot raadpleging van de stukken. Het Bestuur heeft dan ook besloten
zich tot de wethouder van openbare werken in Den Haag te wenden, teneinde over nieuwe bergruimte de beschikking te krijgen. De bedoelde
wethouder heeft in dezen reeds zijn medewerking toegezegd in verband
met de opmerkingen, door het lid van de gemeenteraad Drs. H. J. Wilzen
gemaakt betreffende de onvoldoende inrichting van de beide filiaaldepots
der vereniging.
De financitHe toestand van de vereniging handhaafde zich op het peil van
het vorige jaar, toen deze als minder zorgwekkend dan tevoren kon worden
gekenschetst. Het jaar 1962 sloot met een nadelig saldo van f. 624,48. Dit
resultaat is in werkelijkheid minder gunstig dan het schijnt, aangezien op
de begroting een bedrag van f 4000 was uitgetrokken voor het in 1963 te
publiceren Economisch-Historisch Jaarboek. Deze reservering is dus noodgedwongen achterwege gebleven, als gevolg waarvan de financiele aspecten
voor 1963 minder bevredigend zijn te noemen. Bijzondere maatregelen
zullen dan ook niet kunnen uitblijven.
Teneinde van de financiele toestand van de vereniging een juister beeld
te geven, besloot het Bestuur de post "Algemeen reservefonds" die op de
balans per 31 december 1961 met f 1100,14 paraisseerde, te laten vervallen,
en weI uit overweging, dat aan dit bedrag geen reele betekenis kon worden
toegekend tegenover een verliessaldo van f 4424,67. Op de balans per 31
december 1962 werd daarom het genoemde bedrag van f 1100,14 afgeboekt,
waardoor het verliessaldo kon dalen tot f 3949,01.
De overheidsinstellingen, die aan de vereniging subsidie plegen te verstrekken, verleenden ook in het verslagjaar financiele steun. Terwijl het
Rijkssubsidie op f 16.500 gehandhaafd bleef, besloot de Universiteit van
Amsterdam haar subsidie van f 30.000 in 1962 te verhogen tot f 35.000 in
1963, waardoor het mogelijk zal zijn de salarissen van het personeel der
Economisch-Historische Bibliotheek op een meer redelijk peil te brengen
en voor de aanschaffing van boekwerken f 1000 meer te besteden.
Ook het subsidie van de gemeente 's-Gravenhage werd verhoogd in
verband met de stijging der huur van het depot aan de Prinsestraat.
Tegenover de gestegen subsidies van overheidswege bleven de bijdragen
van donateurs en leden vrijwel constant. Het aantal leden bleef hetzelfde
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als ten vorigen jare (268), terwijl bet getal der donateurs van 100 tot 98

daalde. Het aantal donateurs voor bet leven bedroeg 3, tegen 4 in 1961.
Het Bestuur is van oordeel dat het aantal der donateurs en leden voor een
belangrijke uitbreiding vatbaar is; vooral in de lijst der donateurs ontbreken nog veel ondernemingen, die stellig in aanmerking komen 0 m de
vereniging te steunen. Een wervingsactie ligt dan ook in het voornemen.
Het bestuur heeft het overlijden van twee zijner leden te betreuren: de
beren A. A. van Sandick te Amsterdam en W. N. H . van der Vorm te
Rotterdam. Eerstgenoemde heeft de vereniging aan zicb verplicbt door als
president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te bevorderen, dat
deze maatschappij de verschijning van deel14 in de serie "Werken" finaneieel mogelijk maakte, terwijl de heer Van der Vorm als lid van het in 1954
ingestelde propagandacomite aan de werving van donateurs medewerking
heeft verleend.
In de op 23 juli gehouden ledenvergadering werd tot lid van het Algemeen
Bestuur benoemd de heer ir. J. J. M. Taudin Chabot te Eindhoven en tot
lid van de Raad van advies de heer drs. F. L. Schimsheimer te Amsterdam.
Bij dezelfde gelegenheid werden de bestuursleden herbenoemd, wier vijfjarig mandaat was verstreken: de heren mr. H. van Riel, mr. W. Cnoop
Koopmans, prof. dr. J. G. van Dillen, drs. C. A. Klaasse, prof. dr. T. P. van
der Kooy en prof. jhr. dr. P. J. van Winter.
De kascommissie, belast met het nazien van de rekening over 1961,
bestond uit de heren drs. H. J. Manschot en dr. J. F. G. M. de Meyer.
Op voorstel van de commissie werd het bestuur in de Iedenvergadering van
23 juli wegens zijn finaneieeI beleid gedechargeerd.

VERSLAG VAN DE DlRECfEUR OVER HET JAAR 1962
I. Economisch-Historische Bibliotheek. In de personeelsbezetting van de
bibliotheek kwamen in het verslagjaar verschillende wijzigingen voor.
Mevrouw dra. D. van Tijn-Sachse verkreeg met ingang van 1 februari op
haar verzoek ontslag als bibliothecaresse; haar opvolgster, mej. dr. A.
Stolp, trad op 1 januari 1962 in dienst. De heer dr. O. Noordenbos beeindigde zijn werkzaamheden als plaatsvervangend bibliothecaris op 1 april.
Op dezelfde datum legde de assistente mej. W. Zeeman haar functie neer;
haar vervangster, mej. M. C. Koop, ving haar werkzaamheden op 1 maart
aan. Deze laatste verandering betekende tevens een versterking van de
personeelsbezetting, aangezien mej. Zeeman slechts in de ochtenduren in
functie was, terwijl mej. Koop voor volle dagen werd aangesteld.
Het aantal bezoekers van de Economisch-Historische Bibliotheek, dat
sinds de oprichting van de bibliotheek nimmer het getal 1000 had bereikt,
bedroeg in het verslagjaar 1138; dit is 320 meer dan in 1961. Er werden
1350 boeken uitgeleend voor gebruik thuis. Het totaal aantal geraadpleegde
werken moet op meer dan het dubbele geschat worden.
Vooral in de eerste helft van het jaar werd door buitenlandse bezoekers
van de bibliotheek gebruik gemaakt. Dr. Paul Einzig uit Londen bestudeerde de Amsterdamse wisselkoersen; T. Fred. Duckett, honours student
uit Texas, zocht gegevens voor zijn thesis over de betrekkingen tussen
Nederland en de republiek Texas; professor Kirchner uit Delaware, die
reeds vroeger het archief in Den Haag bezocht, raadpleegde het zich in de
bibliotheek bevindende archiefje Labouchere, tak van het huis Hope & Co. ;
Professor J. Schreiner uit Oslo maakte ruim gebruik van de in de bibliotheek
aanwezige literatuur, die aanvullende gegevens kon verschaffen op het
reeds door hem verzamelde materiaal over de export van hout uit Noorwegen
naar de Republiek rond 1700; Dr. Kazuo Yamaguchi uit Tokio bezichtigde
gebouw en boekerij; Dr. Daniel Reed, onderhoofd van de manuscriptenafdeling van de Library of Congress te Washington D.C., voerde besprekingen over de mogelijkheid van het maken van photocopieen van de voor
de Verenigde Staten belangrijke stukken uit het archief van de Holland
Land Company; Yoichi Itagaki, professor voor internationale betrekkingen
aan de Hitosubashi Universiteit te Tokio, wenste voorgelicht te worden
omtrent door hem te gebruiken bronnen bij zijn onderzoek naar het Nederlands koloniaal beleid; Hisao Otsuka, hoogleraar in de economische
geschiedenis aan de Universiteit van Tokio, nam contact op met de Directeur over de jongste Nederlandse literatuur op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandsche landbouw; Robert M. Sargent, oud-leerling van
Bowden College, zocht naar Nederlandse studieboeken, die hem het
verstaan van de colleges, die hij aan de Universiteit van Amsterdam voIgt,
zouden kunnen vergemakkelijken. Verder ontving de bibliotheek bezoek
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van onze correspondent in Suriname, de heer Ph. A. Samson, die enkele
maanden met verlof in Nederland verbleef, terwijl drs. C. de Jong, die dit
jaar zijn werkkring in Suriname verwisselde voor een leidende functie in
Pretoria, gedurende zijn kort verblijf in Nederland een geregelde bezoeker
was.
Ofschoon de bezoekers uit Nederland vooral bestaan uit studenten en
promovendi van de universiteiten in en ook weI buiten Amsterdam, mag
het nut dat de bibliotheek afwerpt voor particulieren met wetenschappelijke
belangstelling, voor verzamelaars en voor bedrijven niet onderschat worden.
Zo raadpleegde de heer ir. H . L. Rogge, geodetisch ingenieur uit Eindhoven,
de kaarten uit het archief van de Holland Land Company, werden aan de
AKU gegevens verstrekt over de wolindustrie, aan Philips Gloeilampenfabrieken historische afbeeldingen van draadwerkers, aan de heer Thys
Mol, leider van de prentenafdeling van het Openluchtmuseum te Arnhem,
literatuurgegevens over de walvisvaart, aan een cadet-sergeant van de
K.M.A. literatuur over de geschiedenis van het militair costuum. Aan
mevr. A. M. Ansing werden oude Spaanse knippatronen uitgeleend, welke
zij nodig had voor het copieren van 16e eeuwse costuums. In het algemeen
bestond er veel belangstelling voor de Van Deventer Collectie. De Bond
van Maatkledingbedrijven in Nederland werd geholpen met de voorbereiding van een inzending op de tentoonstelling van het wereldcongres van
het kleermakershandwerk te Munchen.
Telefonische of schriftelijke inlichtingen werden evenals te voren veelvuldig gegeven. Dikwijls is een persoonlijk bezoek aan de bibliotheek
hiervan het gevolg.
Het aantal ingeschreven boeken bedroeg 995, inbegrepen de in het
verslagjaar verworven maar nog niet geregistreerde aanwinsten. Daaronder
vie1en ook de 200 boekwerken, verworven uit de nalatenschap van wijlen
de heer H. G. Schuddebeurs, wiens kaartregisters en aantekeningen op het
gebied van het verzekeringswezen in het Economisch-Historisch Archief
worden bewaard (zie verslag 1960, biz. 12). Geschenken werden ontvangen
van oud-minister dr. W. Drees, prof. G. A. Ph. Weyer, het Instituut voor de
Tropen, het Museum voor Natuurwetenschappen te Leiden, de Nederlandsche Bank, de Nederlandsche Handel-Maatschappij, firma's die gedenkboeken uitgaven en anderen. De bibliotheek kreeg een plaats op de verzendlijsten van dissertaties van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije
Universiteit te Amsterdam, de Nederlandse Economische Hogeschool te
Rotterdam, de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en de
Rijksuniversiteit te Groningen, voorzover het onderzoek zich bewoog op
economisch, historisch of economisch-historisch terrein.
Dit jaar kon meer tijd aan catalogiseren worden besteed dan in voorafgaande jaren, daar de bibliotheek sinds 1 maart beschikte over een
assistente voor hele dagen. Na het vertrek van de heer dr. Noordenbos
eind maart werd het reorganisatiewerk geheel verricht door de bibliothecaresse, die hierbij geassisteerd werd door de heer Van Mourik, sinds 1961
. door de gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken aan de bibliotheek te werk
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gesteld. De verrichte werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit massale
verplaatsing der boeken - waardoor thans de problemen van overbelasting
van de kasten in de leeszaal en andere boekvertrekken tot het verleden
behoren - en het afzonderlijk opbergen van pamfietten en brochures. De
op de zolder aanwezige exemplaren van het Algemeen Handelsblad en de
Nieuwe Rotterdamse Courant werden, voor zover ingebonden, overgebracht
naar de Bank van Lening. Het archief van de Zuid-Mrikaansche Spoorweg
Maatschappij werd gemventariseerd door de werkstudent J. R. Kappers.
De helft der stukken van dit archief werd in december met toestemming van
de eigenaars, de Zuid-Mrikaansche Stichting Moederland, verzonden naar
het archiefgebouw te 's-Gravenhage. Eveneens werd daarheen verzonden
de in 1932 en 1934 verworven coIlectie-Bruyard (zie Economisch-Historisch Jaarboek XVIII, biz. LXV, en XIX, biz. XLV). In het algemeen
bestaat het streven, aile archiefcoIlecties die zich in de Economisch-Historische Bibliotheek bevinden, naar 's-Gravenhage over te brengen, tenzij
de eigenaars daartegen bezwaar hebben.
Door aanschaffing van een stofzuiger kon het onderhoud der boeken
worden verbeterd. Beschadigde boeken werden voor zover mogelijk door
de heer Van Mourik gerepareerd.
De Technische Dienst van de Universiteit zorgde voor verscheidene
verbeteringen aan het gebouw. De sponningen der ramen werden nagezien;
in de conciergewoning en de leeszaal werden tochtstrips aangebracht. De
zolder, de kelders en boekenkamertjes werden van stopcontacten voorzien
om gebruik van de stofzuiger in het gehele gebouw mogelijk te maken. De
verlichting in de leeszaal werd verbeterd door verplaatsing en vermeerdering
der T.L. buizen. De zeer verouderde en versleten centrale steenkoolverwarming werd door een oliestookinstallatie vervangen, hetgeen een grote
verbetering moet worden genoemd, mede omdat daardoor de onkosten van
een stoker worden uitgespaard. De vereniging zelve zorgde voor uitbreiding
en verbetering van de brandblusinstaIlatie.
II Economisch-Historisch Archie/.
Het bezoek aan het Archief was iets groter dan in vorige jaren. Het
aantal mondeling, telefonisch of schriftelijk verstrekte inlichtingen onderging
eveneens een vermeerdering. Van de meer uitgebreide onderzoekingen,
die in het archief werden gedaan, komen de volgende voor vermelding in
aanmerking. Prof. Jhr. dr. P. J. van Winter te Groningen raadpleegde het
archiefvan Ketwich & Voomberg en Wed. W. Borski te Amsterdam. De heer
A. M. van der Woude, wetenschappelijk ambtenaar aan de landbouwhogeschool, deed een onderzoek naar de prijzen van vaten in het archief van de
firma Loopuyt. De heer W. Bokma, bedrijfsjournalist van de Nederlandse
Spoorwegen, deed in de collectie-Hartkamp een onderzoek naar de eerste
stationschef te Haarlem (J. Bruins Wzn.). De heer A. Ishizaka uit Tokio, die
voor studiedoeleinden geruime tijd te Amsterdam vertoefde, stelde zich
op de hoogte van de inventarissen der archieven, berustend in het Econo-
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miscb-Historiscb Arehief. Ten beboeve van de Curacaosebe HandelMaatscbappij raadpleegde de beer Job. C. BlOsman te Amsterdam bet
arehief van de Vereniging "Buitenland" met bet oog op een te sehrijven
gesebiedenis van deze maatsebappij; een 200 tal fotoeopieen werden
gemaakt van brieven van de heren Van Dam en Kuiper, destijds door
genoemde vereniging naar Venezuela uitgezonden. De verzameling-Hartkamp werd voorts onderzoebt door de beer Thijs Mol te Arnhem, betreffende
walvisvangst, wegenvervoer en klompenmakerij. Hetzelfde arehief werd
geraadpleegd door de beren prof. dr. A. J. A. Dupare te Delft (tramwegen
in Nederland), R. G. Klomp te 's-Gravenhage (Nederlandse reisgidsen) en
J. Boesman te 's-Gravenhage (afbeeldingen van luehtballons). Het arehief
van de firma Le Poole verschafte aan de heer E. Pelinck te Leiden tekeningen van het fabriekspand, gemaakt door de architect van genoemde firma.
De beer L. Smit te Alblasserdam raadpleegde bet rederijarehief van Boissevain en Co.; van de brieven over het eerste stoomsehip werden fotoeopieen
gemaakt. Mevrouw A. C. Curtis te Londen maakte aantekeningen uit de
beurskoerslijsten uit de 17e en 18e eeuw. De beren dr. P. Thoenes, H. P. M.
Goddijn en P. van Daalen, verbonden aan het Soeiologiseh Instituut te
Leiden, zoehten in het archief van de Leidse katoenmaatschappij voorheen
De Heyder en Co. gegevens over lonen en werkstakingen gedurende de
periode 1882-1930; een groot aantal stukken werden te hunnen behoeve
gedeponeerd in het Leidse gemeentearehief. Voor de heer J. Hovy te Amersfoort werden fotoeopieen gemaakt van stukken betreffende de plannen voor
een portofraneo in 1751. Het archief van de Vereniging voor fabrieks- en
handwerksnijverheid werd geraadpleegd door de heer W. de Vries Wzn.,
directiesecretaris van de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabrieken
te Delft, betreffende de Ongevallenwet van 1901.
Evenals vorige jaren was het archief van de Maatschappij voor Nijverheid
en Handel de meest geraadpleegde eollectie, hetgeen niet te verwonderen
vaIt wegens de veeIzijdige inhoud van dit arehief. Zo bestudeerde de heer
dr. Job. de Vries te Amsterdam daarin de eeonomisebe toestand van Nederland omstreeks 1800, de heer M. de Jong vanwege de Vereniging van
Nederlandse gemeenten die gedurende de periode 1850-1914.
In dit verband verdient vermelding, dat de algemeen secretaris van de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem ertoe overging, de
departementen der maatsehappij in een rondsehrijven op het bestaan van
bet Economiseh-Historiseh Archief te wijzen en deze in overweging te
geven, de niet meer voor de lopende werkzaamheden benodigde arehivalia
aan de vereniging af te staan. De resultaten van dit te waarderen initiatief
zullen in het volgende jaarverslag worden medegedeeld.
De volgende archieven werden in 1962 verworven:
I. Aanvulling van het arehief van de firma P. Klein van Willigen, theehandel te Rotterdam (zie verslag 1961, bIz. 9).

2. Arehief van de N.V. Michiels Arnold te Amsterdam over de jaren
1887-1957, benevens het Indisch arehief dezer maatschappij over de
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jaren 1910-1957. Gesehenk van de Handelmaatschappij Rubol te
Amsterdam.
3. Arehief van de N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang te Amsterdam
over dejaren 1899-1959. Dit arehief, dat ten gesehenke werd ontvangen
van de heer P. Hoebe te Baarn, vormt een aanvulling op de vroeger
reeds ontvangen opriehtingsstukken van genoemde maatsehappij (zie
25e Economisehe-Historiseh Jaarboek, bIz. LXXXII). De inventaris is
als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd.
Onder de kleine aanwinsten vallen te vermelden:
1. Gegevens betreffende de verbinding van Amsterdam met de Rijn.
Gesehenk van de heer mr. G. M. Greup te Amsterdam.
2. "De IndustrieIe Eigendom", openbaarmakingen betreffende fabrieksen handelsmerken ingevolge de bepalingen der Merkenwet, 1896-1934.
3. "Les marques internationales" 1914-1934. De nrs. 2 en 3 werden geschonken door de N.V. Distilleerderij Henkes te Delfshaven.
4. Persberiehten van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage. Geschenk van de directie (zie bijlage 2).
5. Aantekenboekje van Louis Rollin Couquerque, oud 6 jaar (1846),
benevens opgave van onkosten voor opvoeding met reispas van Nederlands-Indie naar Nederland (1846). Geschenk van mejuffrouw M. F. M.
Rollin Couquerque te 's-Gravenhage.
6. Stukken van het Comite ter bestudering van ordeningsvraagstukken,
(1939). Geschenk van prof. mr. A. C. Josephus Jitta te 's-Gravenhage.
7. Kasboeken van de familie Smitt te Bilthoven over de jaren 1848-1908.
8. Kasboeken van Prof. Rijk van Rees te Utrecht over de jaren 1863-1875.
9. Kasboeken van Prof. Otto van Rees te Utrecht, na zijn dood in 1868
voortgezet door zijn weduwe J. M. G. van Rees-Vreede, over de jaren
1854-1887.
De nrs. 7-9 werden ten gesehenke gegeven door mevrouw M. Kuitenbrouwer-van Rees te Bilthoven.
10. Stukken betreffende de meestoof De Hoop te Ooltgensplaat (stichtingscontract 1723, ontvangsten en uitgaven 1874, 1880, 1881, 1887, procesverbaal der publieke verkoping in 1909). Geschenk van de heer dr.
J. M. G. van der Poel, directeur van het Nederlands Landbouwmuseum
te Wageningen.
11. Assurantieboek van Bartholomeus Bomme, 1790-1796, benevens capitaalboek van Johanna Bomme, 1777-1781. Geschenk van de heer
H. M. Markusse, oud-notaris te Leiden.
Tegenover deze aanwinsten moest in het verslagjaar een verlies worden
geboekt. De verleden jaar verworven archivalia van de Commissie voor
arbeidsenquete te Amsterdam (1897-1900) werden overgebracht naar het
gemeente-archief te Amsterdam, nadat de gemeente-archivaris erop had
gewezen dat het hier een door het gemeentebestuur van Amsterdam ingestelde commissie betrof, welker archief deel uitmaakt van de archieven
der gemeente Amsterdam.
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Aan het Nederlands Postmuseum te 's-Gravenhage werd voor onbepaalde
tijd een 1ge eeuws koopmansschrijfbureau in bruikleen afgestaan.
De voor- en achtergevel van het hoofdgebouw werden geschilderd. De
opbergruimte aldaar werd vergroot door het plaatsen van twee kasten en
drie stellingen.
In verband met de overbrenging van het archief der Zuid-Afrikaansche
Spoorweg Maatschappij, dat tot dusver in de Economisch-Historische
Bibliotheek was ondergebracht, waren in het hoofdgebouw verschillende
interne verplaatsingen nodig, waardoor tevens een meer economisch
gebruik van de ruimte kon worden verkregen. Enkele kleine archieven
moesten daarom naar het depot-Slachthuiskade worden getransporteerd.

III. Algemene opmerkingen.
Op initiatief van de heer Dr. W. S. Unger, lid van het bestuur, wendde
de vereniging zich tot de gemeentelijke en streekarchivarissen, alsmede
tot de provinciale inspecteurs der gemeente- en waterschapsarchieven, met
verzoek om opgave van de ondernemingsarchieven (met inbegrip van de
archieven van gemeentelijke of semi-gemeentelijke bedrijven), die zich in
de onder hun beheer of toezicht staande archiefbewaarplaatsen bevinden.
De bedoeling hiervan was, een overzicht te verkrijgen van hetgeen op dat gebied van overheidswege wordt bewaard, teneinde aldus aan onderzoekers,
die zich tot het Economisch-Historisch Archief wenden, voorlichting te
kunnen geven. De betrokken functionarissen hebben vrijwel allen aan het
verzoek voldaan. Het ligt in het voornemen de verkregen opgaven systematisch te ordenen en deze in het eerstkomende jaarboek te publiceren.
Aan de heer Unger komt een woord van dank toe voor de hulp, die hij bij
de uitvoering van zijn denkbeeld heeft willen verlenen 1).
De dagboeken en memoires van wijlen dr. E. Heldring, door de vereniging
in 1959 verworven, werden in bruikleen afgestaan aan het Instituut voor
geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Utrecht, dat voornemens is tot
publicatie van deze documenten over te gaan.
Op verzoek van de directeur van het Sociaal-Historisch Centrum te
Maastricht bracht de directeur advies uit over de werkwijze van deze instelling, welker werkzaaInheden voorzover de provincie Limburg betreft
ten dele parallellopen met die van het Economisch-Historisch Archief. In
een hierop gevolgde correspondentie werd overeenstemming verkregen
nopens de beantwoording van de vraag, hoe de arbeidsverdeling tussen de
beide instellingen inzake verwerving van archieven dient te worden geregeld.
De bereikte conclusie is deze, dat een principiele afbakening niet kan worden
gemaakt, aangezien de betrokken ondernemingen veelal zelf hebben te
beslissen of zij hun archiefstukken aan een lokale archiefbewaarplaats dan
weI aan een centraal depot als het Economisch-Historisch Archief willen
afstaan.
1) V66r het afdrukken van dit versiag werd het droevige bericht ontvangen,
dat de heer Unger op 23 maart 1963 piotseling is overleden.

BIJLAGE 1
Archie! van de N. V. Zeehaven en Kolenstation Sabang, te Amsterdam.
Regerings-Overeenkomst, en Wetsontwerp tot goedkeuring van de Overeenkomst met de N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang (1909).
Notulenboeken 1903-1912, 1912-1924, 1924-1949. Notulenboek Batavia,
1900-1959.
Grootboeken, over de jaren 1899-1900 en 1901.
Joumalen, over de jaren 1899-1900, 1900-1901, 1901.
Ingekomen brieven 1899-1900.
Correspondentie met de heer v. Oosterzee (De Lange en Co.), over de jaren
1902-1913.
Statuten 1909, gew. 1919, 1934, 1946.
Nota's en rapporten, 1899, 1902, 1903, 1919, 1934.
Gedenkboek 1899-1924, met programma der feestelijkheden.
3 kaarten en foto van het bedrijf.
Notulenboek van commissarissen N. V. Atjeh Transport Maatschappij
te Amsterdam, over de jaren 1905-1944.

BIJLAGE 2
Persberichten, ontvangen van de Algemene Nederlandse vereniging voor
Vreemdelingenverkeer.
Amerika: algemeen 1957-1960
tourisme 1953-1957
Archeologie: algemeen 1953-1961
nieuws 1959-1961
Atoom: diversen 1957-1961
Nederland 1957-1961
Euratoom: 1958-1961,
Economische geografie: 1956-1961
Hotelwezen: Buitenland 1956-1957
Horeca bedrijven (Waarborgfondsen) 1955-1957
Luchtvaart: Economy-Klasse 1957-1960
Geschiedenis Luchtvaart (algemeen) 1957-1960
Geschiedenis Militaire Luchtvaart 1957-1960
Aankoop Starfighters voor Ned. Luchtvaart
Geschiedenis Ned. Luchtvaart 1957-1960
Geschiedenis van de Opleiding tot Verkeersvlieger in Nederland 1957-1960
Ruimtevaart: 1958-1959
Rusthuizen: 1957-1960
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Scheepvaart: Radar (Scheeps-) 1957-1959
Batavier Lijn (passagiersdienst opgeheven, vrachtvaart blijft)
Spoorwegen: Intemationaal1956-196O
Hangende Luchttram 1960
Televisie: Diversen 1957-1960
Commerciele Televisie 1957-1960
Eurovisie 1959
Verkeer: Verkeersproblemen, grote steden en provincies 1958-1960
Verkeersregels, wetten en aanbevelingen 1957-1960
Veilig verkeer 1957-1960
Parkeerproblemen en -garages 1956-1960
Middelen van vervoer: Algemeen 1959-1960
Verkeerslichten 1959
Van antieke naar modeme automobielen 1956
Merkwaardige automobielen 1957-1960
Miniatuur auto's 1957-1959
Nieuwste en toekomstige ontwikkeling van de auto
1959-1960
Motorrijwielen 1957-1958
Skelter sport 1960
Vrachtwagens 1957
Wegenbouw: 1956-1959
Woningbouw: 1956-1959

BIJLAGE 3
Archie! van de Nederlandsche Asahan Tabak Maatschappij opgericht te
Amsterdam, in 1891, mei 19. Directeur H. Herrings.

Notulenboeken:
1891-1898, 1905-1908
Grootboeken:
1891-1900
Kasboeken:
1900-1901, 1902-1904
Joumalen:
1890-1903
Memorialen:
1908-1909
Balansboek:
1891-1898
Oprichtingsstukken en acten: 1891-1900
1902-1908
Ingekomen brieven:
BIJLAGE 4
Archie! van de Nieuwe Asahan Tabak Maatschappij, Directie Van
Heekeren & Co, te Amsterdam (voortzetting van de Ned. Asahan Tabak
Mij.).
Notulenboek:
1900-1903, 1905-1910
Oprichtingsstukken en acten: 1900-1910
1900-1903
Grootboeken:

BIJLAOE

XLm

Grootboek tantiemefonds:
1905-1910
1905-1911
Kassiersboek:
1906-1909
Kasboek:
1910-1911
Kladkasboek:
1902-1911
Journalen:
1905-1911
Memorialen:
Aandelenregister.
Oogstboek:
1907-1908
1900-1908
Rapportenboekjes:
Afrekeningboekjes:
1906-1908
Loon- en voorschotboeken van Javanen en Chinezen: 1900-1909
Copieboeken:
1901-1909
Ingekomen brieven:
1900-1911

BIJLAGE 5
Stukken, behorende bij het archie! van de Nederlandsche Asahan en de
Nieuwe Asahan Tabak Maatschappij.
Bescheiden over de oprichting der Burgerlijke maatschappij tot exploitatie
van tabaksondernemingen en landbouwconcessies, genaamd "Timbang
Deli". Beheerders, J. E. de Voogt en A. J. van Maasdijk, Amsterdam 1905.
Dossier "Boengoeran" of Groot Natoena, onderzoek naar erts en tin, door
N. W. E. Burger, oud-resident van Riouw & Lingga. 1906.
Overeenkomst tussen de firma Koch & Lehebusch, en de firma Van Heekeren & Co., te Amsterdam, om in consignatie de tabak te leveren van de
onderneming Laut Tador, in het rijk Tandjong Kassau, Oostkust van
Sumatra, met acten en brieven. 1898.
Overeenkomst tussen A. P. Bernard, koffieplanter op de onderneming
Soekaloewey ter Oostkust van Sumatra en de firma Van Heekeren & Co.,
te Amsterdam, inzake levering in consignatie van koffie. 1905.
Consignatie-contract tussen A. C. Siewertsz van Reesema en de firma Van
Heekeren & Co. te Amsterdam, inzake levering der oogstprodukten van
de onderneming "Soengei Poetih", 1908-1922, (acten en overeenkomsten).
Grootboek, 1909, Balans en Verlies, 1910. Copieboek 1909.
Bescheiden van C. Kufahl, inzake van Bulow en Kroning, 1899-1901.
Brieven van J. J. v. Woude, 1899.
Assam Theeonderneming Landen aid Zuid, statuten 1904.
Max Koch, brieven 1900.
Chr. Papendirck & Co., brieven 1899.
Brieven inzake Tandjoeng Poera (tabak) 1896.
Dossier Dolok Masihoel, 1907.
Aandelenbewijs "Siboga Tapanoeli" 1900.
Brieven van F. Kemmeler, Si Antara 1910.
Brieven van G. A. Bodenheim, 1894.
Bandar Slamat, stukken 1909.

XLIV

BDLAGE

Dossier Simpan & Capes tinmaatschappij, 1902.
Brieven van M. O. Glas, 1903.
Dossier Koffiecultuur-Maatschappij Donowarie, 1899-1902.
Contracten en brieven van Chr. von der Pfordten, tabaksplanter op de
onderneming Rimboen, 1898-1902.
Stukken en bescheiden van de cultuur Maatschappij Tjilentab, over de
jaren 1908-1914.
Dossier betreffende de Asahan Plantage maatschappij.
Contracten en brieven van Th. L. A. Runge, tabaksplanter op de onderneming "Delie Moeda" en " Priok" betreffende verkoop van tabak in
consignatie aan de firma Van Heekeren & Co., 1898-1901.
Contracten en brieven van de Bantardawa rubber ondernemingen, 1909-1912
Stukken en bescheiden van de cultuur maatschappij "Dolok-Marangir",
1910-1913.
Notulenboek van de Borneo Tabak Maatschappij, 1901-1904, benevens
kopieboeken, 1900-1902, 1903-1904.
Langkat Tabaksbouw maatschappij:
Notulenboek: 1898-1902
Grootboek: 1899-1903
Coelieboek: 1898-1899
BIJLAGE 6
Archie! van de Sindang Redjang Cultuur Maatschappij (Koffie).
Opgericht in Amsterdam 1892; geliquideerd in 1910. Directeur H.
Herrings.

1892-1904, 1905-1913
Notulenboeken:
Grootboeken:
1899-1901 , 1901-1910
Kasboeken:
1892-1905, 1906-1910
Journalen:
1892-1896, 1896-1902, 1902-1910
Copyboek:
1898-1908
Ingekomen brieven: 1892-1908
Register van overschrijving der aandelen.

BIJLAGE 7
Archie! van het boerenbedrij! "De Dompt" te Gernert. Directeur: F. E.
van Musschenbroek. (v. Heekeren & Co., te Amsterdam).
Grootboek:
1911-1912
1910-1912
Journaal:
Kopyboek:
1910-1913
Brieven en rekeningen: 1910-1911
Financii:!le weekstaten: 1912
Inventaris op 30 juli 1912.
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