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In de jaarvergadering van de Directie der
Oostersche Handel en Reederijen op 30
maart 1988 werd de veronderstelling uit¬
gesproken dat 1989 wellicht voor dit col¬
lege een jubileumjaar zou kunnen zijn.
Archiefonderzoek wees uit dat 1689 in¬
derdaad als jaar van oorsprong kan wor¬
den beschouwd. Het hierna volgende
referaat van directeur W. A. de Clercq
gaat daar nader op in.
In het archief werd eveneens nagegaan
of, en zo ja, wanneer en hoe reeds eerder
door dit college jubilea waren gevierd.
Hoewel absolute zekerheid hierover niet
kon worden verkregen omdat het archief
hiaten vertoont, kan redelijkerwijs aan¬
genomen worden dat de directie het in
vroeger tijden niet nodig heeft gevonden
op feestelijke wijze bij het verleden stil te
staan.
Nu is het niet eenvoudig om met een
klein gezelschap en een nog kleinere ach¬
terban een 300-jarig bestaan te vieren.
O.H.& R. bestaat uit zes directeuren en
een secretaris/penningmeester; de ach¬
terban omvat de Admiraliteit van
Amsterdam en het stadsbestuur van
Amsterdam, die in deze volgorde aan de
wieg van O.H.& R. stonden. Een etentje
van O.H.& R. met achterban zou wat
schraal zijn.
Derhalve werd contact opgenomen met
het bestuur van de Nederlandse Vereni¬
ging voor Zeegeschiedenis, van welke
vereniging alle O.H.& R.-directeuren lid
zijn, terwijl er ook op andere wijze reeds
lang een relatie tussen beide instellingen
bestaat. Het was verheugend om te con¬
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stateren hoe enthousiast het bestuur van
N.V.v.Z. reageerde op de suggestie dat
de jubileumviering van O.H.& R. ge¬
combineerd zou kunnen worden met een
vergadering van N.V.v.Z. Prof. dr. J. R.
Bruijn, inmiddels oud-voorzitter van
N.V.v.Z., wist voortreffelijke sprekers te
vinden en de secretaris mevrouw drs.
E. M. Jacobs had een groot aandeel in
de organisatie van de jubileumviering op
zaterdag 28 oktober 1989 in het Rijksmu¬
seum te Amsterdam, waaraan circa 120
personen, zowel leden van N.V.v.Z. als
genodigden van O.H.& R., deelnamen.
De directie der O.H.& R. spreekt gaarne
haar dank uit aan het bestuur van
N. V.v.Z.
Tijdens de voorbereidingen van de jubi¬
leumviering werd door N.V.v.Z. de ge¬
dachte geopperd om de referaten die op
28 oktober zouden worden gehouden te
bundelen in een apart themanummer van
het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
O. H.& R. vond dat een uitstekend idee
en de directie verklaarde zich bereid de
kosten hiervan voor haar rekening te ne¬
men, omdat op deze wijze een tastbare
herinnering aan dit jubileum tot stand
zou komen.
Het resultaat van de inspanningen van de
sprekers en van de redactie van het Tijd¬
schrift voor Zeegeschiedenis ligt nu voor
U. De directie der O.H.& R. is hen allen
zeer erkentelijk.
de Directie der Oostersche Handel
en Reederijen
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Verleden, heden en toekomst van de Directie der Oostersche Handel en
Reederijen te Amsterdam
W. A. de Clercq
Voor zover valt na te gaan, heeft de Di¬
rectie nimmer tevoren een jubileum van dit
college gevierd. Wellicht omdat het moei¬
lijk was om een geschikt jaartal te kiezen.
De huidige Directie had de keuze uit drie
jaartallen, n.1. 1689, 1702 en 1717. 1689
- de Negenjarige Oorlog was reeds een jaar
aan de gang. 1702 - de Spaanse Successie¬
oorlog was een jaar tevoren begonnen. Op
30 oktober 1702 ontbood de Admiraliteit
van Amsterdam enkele kooplieden om
hun de orders, die de Admiraliteit had ge¬
geven omtrent de vloot die zich in de Oost¬
zee bevond, mede te delen. De kooplieden
boden toen aan zelf een adviesjacht uit te
zenden. Zij belegden op 3 november een
vergadering van alle kooplieden en reders
op de Oostzee. Staande de vergadering
werd een commissie van zes personen be¬
noemd, die gemachtigd werd met de Ad¬
miraliteit te onderhandelen.
1717 - Op 10 april wenden ‘Gecomiteerdens’, verder Directeurs genoemd, zich tot
Burgemeesteren der Stad Amsterdam met
het verzoek om in hun functie geconfir¬
meerd te worden. In hun request stellen
supplianten dat zij, ‘soo als enige hunner
predecesseurs, al zedert den jaere 1689 tot
Expeditie & meerder dienst van gemelden
Handel & Navigatie...’ werkzaam zijn.
Mejuffrouw Dr I. H. van Eeghen stelt in
haar inventarisatie van het archief van dit
college, van welke inventarisatie ik bij de
voorbereiding van deze lezing veel plezier
gehad heb, dat het inderdaad aannemelijk
is dat met de Negenjarige Oorlog dit col¬

lege een aanvang heeft genomen, hoewel
archiefstukken uit die tijd niet bewaard ge¬
bleven zijn. Derhalve heeft de Directie ge¬
kozen voor 1689.
De Directie der Oostersche Handel en Ree¬
derijen moge thans in Holland uniek zijn,
ten tijde van haar ontstaan was dat be¬
paald niet het geval. In Hoorn bestond
ook een Directie van den Oosterschen
Handel. Blijkens het hiervoor genoemde
request aan Burgemeesteren van Amster¬
dam, hadden de gecommitteerden van
Hoorn reeds eerder van hun stadsbestuur
de officiële qualificatie verkregen. Dat feit
werd door de Amsterdamse gecommitteer¬
den als argument gebruikt om eveneens ge¬
confirmeerd te worden, hetgeen gelukte.
Dan waren er o.a. de Directie van den
Noorweegschen Handel, van de Groenlandsche Visscherij, van den Levantschen
Handel (opgericht in 1625) en de Directie
van den Moscovischen Handel, dit is die
op de Witte Zee, opgericht in de Negen¬
jarige oorlog. Helaas zijn zij alle ter zie¬
le. In Zeeland vinden wij nu nog de
Slavenkas te Zierikzee. Bij gebrek aan sla¬
ven die vrijgekocht moeten worden, finan¬
ciert dat college specifiek Zierikzeese
projecten. In 1975 bezocht een delegatie
van O.H.&R. Zierikzee, en een jaar later
volgde een tegenbezoek aan Amster¬
dam.
In de wijze waarop het bestuur van
O.H.&R. wordt samengesteld, is sedert het
besluit van Burgemeesteren van 1717 niets
veranderd. ‘Bij versterff van een direc5

teur’ wordt door Burgemeester en Wet¬
houders van Amsterdam een nieuwe direc¬
teur gekozen uit een dubbeltal in te die¬
nen door de zittende Directie. Sedert on¬
geveer honderd jaar treden directeuren wel
eens vóór hun ‘versterff’ af. Slechts een¬
maal werden directeuren ontslagen, n.1. in
oktober 1797. Toen weigerden vijf direc¬
teuren om de ‘belofte aan het nieuwe
bestuur’ af te leggen. Jan Messchert van
Vollenhoven, de enige overgebleven direc¬
teur, diende toen vijf dubbeltallen in,
waarna snel in de vacatures werd voorzien.
In 1719 werd een Reglement van 14 arti¬
kelen vastgesteld. Ik noem slechts de be¬
langrijkste:
Art. 1. Directeuren vergaderen de tweede
dinsdag van de maand om 5 of 6 uur. Wie
meer dan een half uur te laat komt, ver¬
beurt 12 stuivers; wie helemaal niet ver¬
schijnt, verbeurt 30 stuivers, tenzij bij
ziekte. Tegenwoordig vergaderen directeu¬
ren meestal slechts eenmaal per jaar. Sub¬
sidieaanvragen die in de loop van het jaar
binnenkomen worden per rondzendbrief
afgehandeld. In dit jaar 1989 rijst het aan¬
tal vergaderingen de pan uit; wel vier
stuks!
Anno 1790 waren er kennelijk niet veel be¬
langrijke zaken te behandelen. Een citaat
uit het notulenboek: ‘Woensdag 6 Janu¬
ari.Er is wijders geconcludeerd om ge¬
durende de wintermaanden de Vrouwen
van de getrouwde Heeren te verzoeken bij
de bijeenkomsten te adsisteren’.
Art. 3. Het voorzitterschap rouleert, ook
nu nog. De oudste directeur - in anciën¬
niteit - is voorzitter tijdens de eerste twee
maanden van het boekjaar, dat van 1 fe¬
bruari t/m 31 januari loopt. De ‘jongste’
directeur is dus voorzitter in de maanden
december en januari. Deze volgorde geldt
ook voor de schriftelijke besluitvorming,
de zojuist genoemde rondzendbrieven.
Art. 8. Van alle resolutiën of andere za¬
ken zullen notulen worden gehouden. Dat
was sedert ca. 1724 de taak van de Advo¬
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caat. De titel van deze functionaris was
aan wijzigingen onderhevig. In 1844 con¬
sulent, 1858 secretaris en sedert 1881 se¬
cretaris/penningmeester. Tot 1908 was
deze belangrijke figuur steeds een Amster¬
damse advocaat, die voor zijn werkzaam¬
heden een bescheiden vergoeding ontving.
Hij werd bijgestaan door een boekhouder.
Art. 9. Johannes van Drogenhorst (direc¬
teur van 1704 tot 1732) zal van alle in¬
komsten en uitgaven boek houden. Reeds
in het request van 1717 aan Burgemeesteren, en in hun besluit, werd vastgelegd dat
de Directie jaarlijks van hetgeen ontvan¬
gen en uitgegeven zal worden rekening en
verantwoording zal afleggen aan Burgemeesteren of aan degene aan wie zij zulks
‘gelieven te deputeren’. Dat is tot 1798
jaarlijks geschied. In 1854 wensen Burge¬
meester & Wethouders een ander college,
genaamd Commissarissen tot den Graan¬
handel, een feitelijk geheel door O.H.&R.
beheerst instituut, om te zetten in een ge¬
meentelijke Commissie voor den Graan¬
handel. In het kader van deze reorganisatie
vragen B&W om verantwoording over het
door de Directie der O.H.&R. gevoerde fi¬
nanciële beheer over 1853. Omstandig ant¬
woordt de Directie hoe belangrijk het werk
is dat O.H.&R. nog steeds doet, en voor¬
ts dat ‘verantwoording voor de adminis¬
tratie dezer Directie aan het Stadsbestuur
sedert meer dan de helft ener eeuw niet
heeft plaats gevonden. Al die tijd is daar
niet op aangedrongen’. Maar ‘geheel on¬
verplicht’ biedt de Directie de rekening
1853 aan. Een jaar later besluit de Direc¬
tie om de rekening 1854 niet naar B&W
te zenden, want ‘zij hebben er niet om ge¬
vraagd’. Sedert 1871 wordt de rekening en
verantwoording jaarlijks aan B&W gezon¬
den, sinds 1943 in de vorm van een ac¬
countantsrapport. Voor zover ik heb
kunnen nagaan, hebben B&W altijd, be¬
houdens in de jaren rond 1796, de reke¬
ning goedgekeurd.
Art. 14. Als er naar Den Haag of elders

gegaan wordt, moet de delegatie altoos uit
één reder en één negociant bestaan. Tot
de Franse tijd had de Directie overigens
in Den Haag een Agent, ook wel Commissarius of Procureur genaamd, die tot taak
had om haar op de hoogte te houden van
wat er voorviel in de Staten-Generaal, in
de Staten van Holland en op diplomatiek
gebied. Dank zij deze luisterpost kon de
Directie soms belangrijk nieuws melden
aan burgemeesteren. Bovendien kreeg de
Procureur regelmatig instructies van de Di¬
rectie bepaalde wensen bij de autoriteiten
te berde te brengen.
Waar heeft de Directie der O.H.&R. zich
in die drie eeuwen mee beziggehouden?
Drie tijdperken zijn te onderscheiden, n.1.:
1. tot 1797, de Bataafse Republiek,
2. van 1797 tot 1857, het jaar waarin het
college Commissarissen tot de Graan¬
handel werd opgeheven,
3. van 1857 tot heden.
De activiteiten in het eerste tijdperk zijn
het duidelijkste omschreven in een brief
van zes bladzijden van oktober 1796 van
de Directie, gericht aan het Committé van
Koophandel en Zeevaart, gekozen uit de
Representanten van het Volk van Am¬
sterdam:
In tijden van oorlog (over 108 jaren telde
ik 46 oorlogsjaren):
- bij voortduring aandringen op konvooiering van de koopvaardijvloten van en
naar de Oostzee, en het organiseren van
de konvooien. De laatste aantekening
daarover vond ik in de notulen van 1794,
- ten laste van O.H.&R. bemannen van
schepen en het betalen van gevaren¬
toeslagen aan de bemanningen van oor¬
logsschepen,
- ten laste van O.H.&R. uitzenden van ad¬
viesschepen, teneinde de Oostzeevloten
te waarschuwen dat er oorlog dreigde,
dat er kapers op zee waren, dan wel dat
er vrede was gesloten,
- het behartigen van de belangen van com¬

mercie bij en omtrent de tractaten waar¬
mee sommige dier oorlogen geëindigd
zijn.
In tijden van vrede:
- het regelen van tarieven met deze en ge¬
ne buitenlandse mogendheden. In ver¬
scheidene Oostzeehavens en aan de Sont
beschikte de Directie over eigen Com¬
missarissen,
- het weren van schadelijke inconvenienten voor de commercie,
- het oppertoezicht over de korenbeurs en
de graanhandel, ‘terwijl de Directie bij
alle voorkomende gelegenheden door het
Stad, Provinciaal en Staatsbestuur is ge¬
raadpleegd geworden’.
De Representanten van het Volk van
Amsterdam hadden kennelijk ook kritiek
op de uitgaven voor maaltijden. De direc¬
teuren reageerden hierop bits: ‘Zonder ons
voor als nog in enige discussie of begro¬
ting van de aan ons tot diergelijke uitga¬
ven toekomende macht te willen inlaten’
en even verder in dezelfde brief: ‘Direc¬
teuren die van oudsher af nimmer enige
beloning voor hun dikwijls zeer frequen¬
te werkzaamheden hebben begeerd of ge¬
noten, van de vroegste tijd af gemeend
hebben zeer verantwordelijk te zijn en zelfs
met het belang der Directie van den
O.H.&R. overeen te komen om nu en dan,
niet alleen onder elkaar na een langduri¬
ge vergadering, maar ook nu en dan deze
en gene leden en ministers van Regering,
welker assistentie zijlieden zeer dik¬
wijls behoefden, gelijk mede de Directeu¬
ren van den Oosterschen Handel te Hoorn
die tot een jaarlijkse conferentie over de
gemeenschappelijke belangen herwaarts
komen, nu en dan te onthalen’. De brief
eindigt met de destijds gebruikelijk woor¬
den: Heil en Broederschap.
De notulen vermelden zo nu en dan iets
over maaltijden:
- 18 februari 1767. De directeuren leggen
in een extra ordinaris vergadering rekening
en verantwoording af aan gemeentesecre7

teuren drie gouden tientjes in een groen
zakje, tegenwoordig drie bankbiljetten van
tien gulden in een witte envelop.
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'De in 1768 gebouwde stenen korenbeurs’. Gravure van P. Schenk Jr. (1728 - ? ). Gemeente Archief Amster¬
dam, historisch topografische atlas.

taris Testart over het jaar 1765, ‘waarna
gemelde secretaris, de heer Pensionaris van
Berckel, de Fiscaal Boreel, de Commissaris
Generaal Boreel, de secretaris van de Ad¬
miraliteit Bakkers en de heren Schepenen
Jan Trip en Nicolaas Geelvinck ter mid¬
dag en avondmaaltijd werden onthaald’.
- Vijf weken later, op 25 maart 1767 her¬
haalt zich dit ritueel, nu voor de rekening
over 1766. Er was kennelijk enige achter¬
stand opgetreden.
- Met de Hoornse Heren werd op 24 juni
1789 in Amsterdam vergaderd en vervol¬
gens een reisje naar Muiderberg gemaakt.
Onkosten: ƒ 91,16. Op 8 juli 1790 met
de Hoornse Heren vergaderd, ’s middags
te Nigtevecht en ’s avonds weer in het
Nieuwe Zijds Heerenlogement. Onkosten
ƒ 300,-.
Het jaarlijkse diner van de Directie der
O.H.&R. werd in 1948 afgeschaft.
Inderdaad werden en worden de directeu¬
ren nimmer bezoldigd. Het vele werk dat
zij vroeger deden, en het weinige dat zij
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nu nog doen, werd/wordt beschouwd als
een normale (maatschappelijke) taak. De
functie leverde vroeger ook wel enkele aar¬
dige bijkomstigheden op, bijvoorbeeld
voor Bernard Scholten die in 1768 tot di¬
recteur werd benoemd. Burgemeesteren en
Oud-Burgemeesteren vonden desgevraagd
goed dat hij het recht kreeg om in de Kleyn
Commissaris banken in de gereformeerde
kerken dezer stad zitting te nemen.
Dan waren er nog het confiturengeld en
het courantengeld. Het confiturengeld
bestond in ieder geval reeds in 1792 en
werd afgeschaft in 1853. Directeuren
mochten jaarlijks voor een bepaald bedrag
bij een daartoe aangewezen confiturier
bestellingen doen. In 1792 was dat ƒ 21,—
de man. Sedert 1784 kregen alle directeu¬
ren de Amsterdamsche Courant gratis
thuis bezorgd, later het Handelsblad.
Tenslotte werd de vergoeding daarvoor
ƒ 30,— per jaar. In 1920/1921 is de naam
courantengeld gewijzigd in presentiegeld.
Tot de tweede wereldoorlog kregen direc-

De activiteiten in het tweede tijdperk, dus
vanaf de Bataafse Republiek tot 1857, vin¬
den wij omschreven in een brief van se¬
cretaris Backer d.d. 19 juli 1853 gericht
aan B&W in antwoord op een vraag hun¬
nerzijds over de werkzaamheden van de
Directie. Enkele hoofdpunten uit deze
brief:
- Steeds geregelde correspondentie met de
Nederlandse consuls te Elseneur en
Rendsburg.
- Het bepleiten van maatregelen en het ge¬
ven van adviezen aan de autoriteiten met
betrekking tot de handel.
- Het zorgen voor een goede gang van za¬
ken op de Korenbeurs, het beheer van
kassen en kisten aldaar. Daartoe behoor¬
de ook het toezicht op de korenmaten
en gewichten. Voorts het onderhoud en
de vernieuwing van de houten vloer ‘op
het midden van de Korenbeurs’ (de Di¬
rectie had in 1768 de bouw van een nieu¬
we Korenbeurs gefinancierd). Reeds drie
maal vond er een algehele vernieuwing
van de vloer plaats, waarvan de kosten
bedroegen in:
1799
ƒ 2.000
1825
ƒ 1.717
1842
ƒ 1.812,88
- Het bij vacatures in het college van
Commissarissen tot den Graanhandel
voordragen bij B&W van dubbeltallen.
- Het bevorderen van de veiligheid van de
eigendommen van de Graanhandel. De
Directie gaf ‘premiën’ aan hen die
graandieven vonden. ‘In de laatste 25
jaren werd aan premiën uitbetaald
ƒ 1.509,44’.
- Het jaarlijks aanvullen van tekorten bij
Commissarissen tot den Graanhandel
met betrekking tot de Waakgelden.
- Het sedert 1814 verstrekken van een
jaarlijkse subsidie van ƒ 1.500 aan Com¬

missarissen tot den Graanhandel voor
het voeren van hun administratie.
Tevergeefs verzette de Directie der
O.H.&R. zich tegen de opheffing van het
college van Commissarissen tot den
Graanhandel, en de vervanging daarvan
door de gemeentelijke Commissie voor
den Graanhandel in 1857. Er was zelfs een
raadslid dat de vraag stelde of er niet een
middel te vinden was om O.H.&R. af te
schaffen, maar B&W antwoordden: ‘Noch
de aard dezer Instelling, noch haar oor¬
sprong kunnen aanleiding geven om haar
als van het Stedelijk Bestuur afhankelijk
te beschouwen, terwijl de benoeming harer leden en hare rekenpligtigheid aan het
Bestuur alleen ontsproten zijn uit eene vrij¬
willige aanvrage, daartoe in de vorige eeuw
gedaan’.
Nog eenmaal, en wel in 1881, informeer¬
de het Stadsbestuur wat de Directie van
O.H.&R. eigenlijk deed, waarop dezelf¬
de secretaris Backer die reeds in 1853 het
hiervoor genoemde rapport schreef, op¬
nieuw van advies diende. Daarna werden
dergelijke vragen niet meer gesteld. Dat
hoeft ook niet, want de jaarlijkse accoun¬
tantsrapporten vermelden steeds ‘dat de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van
de grootte en de samenstelling van het ver¬
mogen en van de resultaten’. Bovendien
bevatten deze rapporten een complete lijst
van de giften.
Ook na 1857 heeft de Directie der
O.H.&R. nog gedurende vele jaren de
graanhandel financieel gesteund. Jaarlijks
ontving het Stadsbestuur ten behoeve van
de Commissie voor de Graanhandel
ƒ 2.000 en de Marktmeester/Opziener van
de Korenbeurs ƒ 300 als tegemoetkoming
in zijn verminderde inkomsten. In 1885
ontstond onrust in de stad wegens tekor¬
ten in het Fonds van het Korendragersgilde, een soort pensioenfonds. Op verzoek
van het Stadsbestuur stortten O.H.&R.
ƒ 5.000 in dat fonds. En toen in 1921 de
Commissie voor de Graanhandel werd op9

geheven, vroegen B&W aan O.H.&R. om
ƒ 64.000 te storten in een pensioenfonds
van de Corporatie van Korenwegers en
Korenmeters. De Directie besloot om ge¬
durende tien jaren jaarlijks ƒ 7.117 in dat
fonds te storten.
Het derde tijdperk, van 1857 tot heden.
Op het moment dat in 1857 de formele
banden met de graanhandel werden ver¬
broken, begon de Directie der O.H.&R.
reeds op kleine schaal op andere wijze de
inkomsten uit het vermogen te besteden.
1848 - aan het College Zeemanshoop
ƒ 1.012 7/8.
1853 - aan dit zelfde college, om door te
geven aan het Weldadig Zeemansfonds
ƒ 1.000. Aan de Noord- en ZuidHollandsche Redding Maatschappij eve¬
neens ƒ 1.000. ‘Beide giftep geschiedden
anoniem, met het verzoek om de goede
ontvangst in de Amsterdamsche Courant
te willen plaatsen’. Pas in 1873 werd beslo¬
ten een gift van ƒ 2.000 voor het Welda¬
dig Zeemansfonds niet meer anoniem aan
de penningmeester van Zeemanshoop te
zenden, maar door de secretaris van
O.H.&R. uit te laten reiken aan de pen¬
ningmeester van Zeemanshoop, met het
verzoek geen openbare melding van de
herkomst van de gift te maken.
1863 - aan het Zeemanshuis. En daarna
kwamen spoedig de zeevaartscholen aan
de beurt. Al deze instellingen ontvangen
nog steeds jaarlijkse giften, al is de bestem¬
ming daarvan dan wel eens anders gewor¬
den. De Noord- en Zuid-Hollandsche
Redding Maatschappij had een buiten¬
kansje doordat de regeringsplannen om na
de Tweede Wereldoorlog de vermogensaanwas, die in de oorlog was ontstaan, te
gaan afromen, bij de Directie der
O.H.&R. blijkbaar bekend waren. Mid¬
den in de hongerwinter, op 23 februari
1945, werd de gebruikelijke jaarvergade¬
ring gehouden. Maar drie weken later
werd een extra vergadering belegd. Beslo¬
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ten werd om het vermogensaccres sedert
1940, geraamd op ƒ 30.000, te schenken
aan de Redding Maatschappij voor de
bouw van een nieuwe reddingboot.
De Directie heeft het betalen van belasting
niet altijd kunnen ontwijken. In 1747 was
er voor ‘die geconsenteerde giften niets be¬
taald, hoewel er toen enige twijfeling was’.
Maar in 1788 ‘is gedelibereert wegens het
placaat van den 25sten penning, of het
fonds van dit collegie hetzelve ook subject
is, en is begrepen van Jaa’. In 1793 beslo¬
ten de directeuren ‘als eene liberale gifte
uit het fonds van het college te contribue¬
ren, dadelijk in ’s Lands Schatkist
ƒ 1.500’. Dit betrof ‘de tweemaal eenhonderdste penning, door Provinciale Staten
bij placaat van 9 April 1793 geconsen¬
teerd’. In 1796 werd ƒ 3.452:12:- betaald
voor de ‘Geldlichting van de inkomsten
der ingezetenen door het Provinciaal
Bestuur van Holland’, en wel 32% over
de eerste ƒ 10.000 en 35% over de in¬
komsten daar boven’.
Blijkbaar bleef O.H.&R. in latere jaren
van belastingheffingen verschoond, want
in 1809 wordt ƒ 400 geschonken voor de
slachtoffers van de watersnood, omdat het
fonds ‘door de nieuwe inrichting der be¬
lastingen geen bijdragen tot de algemene
behoeften’ meer deed. Maar in 1953 werd
geen subsidie verleend aan het Nationaal
Rampenfonds voor de slachtoffers van de
watersnood in Zeeland en Zuid-Holland,
‘omdat de subsidie beperkt moet worden
tot die instellingen die regelmatig door
O.H.&R. gesteund worden, en daar min
of meer afhankelijk van zijn’.
Terug naar de tweede helft van de negen¬
tiende eeuw, toen de Directie zich nog
steeds enigszins bezighield met de com¬
mercie.
1860 - Op verzoek van de Burgemeester
wordt met 40 aandelen of ƒ 20.000 een bij¬
drage geleverd in de kosten van een Ka¬
naal naar de Noordzee door Holland op

zijn smalst. Drie jaar later wordt voor
ƒ 20.000 ingeschreven op een lening aan
de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij.
De lening is niet tot stand gekomen, het
kanaal gelukkig wel.
1873 - B&W vragen of O.H.&R. wil mee¬
doen aan de financiering van een nieuw
Beursgebouw. De Directie antwoordt dat
zij daar in principe wel toe bereid is, maar
een bedrag valt pas te noemen als de plan¬
nen van B&W verder uitgewerkt zijn.
1881 - De Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij is voornemens
om een geregelde stoomvaart te openen
tussen Amsterdam en New York, en
vraagt een waarborg voor eventuele ver¬
liezen gedurende de eerste twee jaren, elk
voor ƒ 125.000. O.H.&R. stelt zich borg
voor ƒ 5.000 per jaar. Het eerste jaar loopt
goed, maar over het tweede jaar moet
O.H.&R. ƒ 2.850 bijdragen.
In het zelfde jaar 1881 volgen nog twee bij¬
zondere aanvragen, n.1.:
Het Meteorologisch Instituut (het latere
K.N.M.I.) krijgt voor zijn Filiaalinrichting
Amsterdam ƒ 2.000. Daarna krijgt het
K.N.M.I. jaar in jaar uit subsidie, voor
het laatst ƒ 1.000 in 1953. ‘Het wordt tijd
dat zij hun tarieven verhogen, net zo als
zij in Rotterdam gedaan hebben’.
De Stoombootrederij tot het Slepen van
Schepen te Nieuwediep en IJmuiden, on¬
der directie van A. D. Zur Muhlen, heeft
het in financieel opzicht moeilijk.
O.H.&R. stelt zich borg voor ƒ 5.000 per
jaar gedurende 5 jaren. Over het tweede
jaar moet O.H.&R. ƒ 3.500 bijdragen. In
1886 wordt de regeling met Zur Mühlen
voor vijf jaar verlengd.
1883 - O.H.&R. neemt voor ƒ 5.000 aan¬
delen in de West-Indische Maildienst.
1884 - O.H.&R. steekt ƒ 10.000 in een 5%
hypothecaire lening aan de Koninklijke
Fabriek van Stoom- en andere Werktui¬
gen. Weliswaar wordt de beduchtheid uit¬
gesproken of de fabriek zich zal kunnen
handhaven, maar hij moet gesteund wor¬

den. Welnu, de fabriek bleef bestaan, zij
het onder een nieuwe naam, n.1. Werk¬
spoor, thans V.M.F.
1885 - O.H.&R. neemt voor ƒ 10.000 aan¬
delen in een nieuw op te richten beurtvaartrederij op Mainz/Mannheim. Twee
jaar later krijgt deze Amsterdamsche Rijn
Beurtvaart een gift van ƒ 5.000; liever dan
nog meer aandelen te kopen die dan 60%
staan.
In de jaren 1910-1913 startte eindelijk weer
eens een - niet zo fortuinlijk - avontuur in
graan. De Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij en de Koninklij¬
ke Hollandsche Lloyd vroegen garanties
voor het rendabel kunnen laten exploite¬
ren van graan-elevatoren. Als deze twee
rederijen niet voldoende graan konden
aanvoeren, zouden de elevatoren stilstaan.
Gedurende tien jaar stond de Directie van
O.H.&R. borg voor maximaal ƒ 10.500
per jaar. Dit kostte de Directie uiteinde¬
lijk ruim ƒ 40.000, o.a. ten gevolge van de
stagnatie van de scheepvaart in de Eerste
Wereldoorlog.
In 1911 verkocht de Directie de aandelen
in Koninklijke West-Indische Mail en in
Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en
Spoor wegmat er ieel, destijds gekocht om
de opriching van deze bedrijven te steu¬
nen, het ene pakket iets beneden pari, het
andere daar boven. Daarvoor in de plaats
werd voor ƒ 100.000 deel genomen in een
syndicaat ter financiering van twee passa¬
giersschepen voor de Koninklijke Holland¬
sche Lloyd voor de dienst op ZuidAmerika.
Na deze opsomming van alle mogelijke ac¬
tiviteiten tot steun aan de commercie, volgt
iets geheel anders. In 1910 schonk de Di¬
rectie van O.H.&R. ƒ 25.000 voor de
oprichting van het Koloniaal Instituut, en
kreeg als mede-oprichter een zetel in de
Raad van wat thans Koninklijk Instituut
voor de Tropen heet. Zes jaar later nam
de Directie voor ƒ 10.000 deel in de oprich¬
ting van het Nederlandsch Historisch
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Scheepvaart Museum, weliswaar zonder
het recht op een zetel in het bestuur, maar
er zit sindsdien wel bijna steeds een direc¬
teur van O.H.&R. in dat bestuur. In 1960
verhuisde de bibliotheek van O.H.&R.
naar dat museum.
En hiermee is de O.H.&R. dan aangeland
op het terrein van kunsten en wetenschap¬
pen, een bonte mengeling van steun voor
aankoop van schilderijen, voor de restau¬
ratie van grafmonumenten van zeehelden,
voor wetenschappelijke publicaties betref¬
fende handel en scheepvaart, bij voorkeur
in de Oostzee, zoals de Sonttollen en Galj ootsgeldregisters.
1925/1926 - ƒ 800 voor de uitgave van een
vertaling uit het Spaans van ‘Confusion
de Confusiones’, het oudste boek over de
Amsterdamsche Beurs.
Ook expedities krijgen financieele steun:
1883 - ƒ 5.000 aan de Vereniging Willem
Barentz ter opsporing/redding van de be¬
manning van de Varna.
1958 -/ 1.500 voor een gedenksteen,
incl. transport, op het graf der Nederland¬
se Walvisvaarders op Spitsbergen, ƒ 5.000
voor een expeditie naar ‘Het Witte Hart’
van Nieuw Guinea.
Maar de zorg voor de opleiding en het wel¬
zijn van de zeeman had, en heeft nog
steeds, de volle aandacht van de Directie:
de Kweekschool, de Redding Maatschap¬
pij , de zeemanshuizen in binnen- en bui¬
tenland, en - tot 1911 - het Wilhelmina
Hospitaal in Smyrna. Heel lang, in elk ge¬
val sedert 1932, gaf O.H.&R. jaarlijks
ƒ 1.750 aan B&W voor het huren van lo¬
kalen in de Beurs van Berlage ten behoe¬
ve van de Raad voor de Scheepvaart. In
1955 concludeerde de Directie dat het niet
op de weg van O.H.&R. ligt deze subsi¬
die te blijven geven. Het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat neemt deze taak
over.
En hoe ziet de Directie de toekomst? Wel¬
nu, zij hoopt dat er weer aanvragen bij
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haar zullen binnen komen uit de kringen
van handel en scheepvaart. Maar dan moet
O.H.&R. ook bekendheid krijgen, en van¬
daar dat de Directie besloot om het 300jarig bestaan in een groot gezelschap, sa¬
men met de Nederlandse Vereniging voor
Zeegeschiedenis, te vieren. Om een woord
uit de graanhandel, en uit het Nieuwe
Testament te gebruiken, de Directie heeft
haar lamp onder de KORENMAAT van¬
daan gehaald. De vandaag door directeur
Dudok van Heel aangekondigde ‘beleg¬
ging’ van ƒ 50.000 in de Stichting ‘Amster¬
dam bouwt Oostindiëvaarder’ is feitelijk
een jubileumgift. Men denke dus vooral
niet dat bedragen van deze omvang regel¬
matig over de tafel gaan rollen.
Waar komt het - relatief bescheiden - ver¬
mogen van O.H.&R. vandaan? Ik voer U
terug tot de Negenjarige Oorlog, aan het
einde waarvan, in 1697, nog ƒ 827,12 over
was. Dit bedrag vormde het startkapitaal
voor het uitzenden van een adviesjacht in
1702. Twee jaar later gaf de Admiraliteit
toestemming over dat jaar één stuiver van
ieder last goed en een halve stuiver van ie¬
der last scheepsruimte van schepen komen¬
de van de Sont te heffen tot een maximum
van ƒ 3.000. Voor schepen van Noorwe¬
gen één stuiver per last goed en één stui¬
ver per last scheepsruimte. In 1705 en 1707
gaf de Admiraliteit wederom toestemming
voor dergelijke heffingen, die uitsluitend
Hollandse schepen betroffen. Sedert 1709
is dit lastgeld, meestal galjootsgeld en ook
wel stuivertjesgeld genoemd, van schepen
uit de Sont onafgebroken geheven tot
1825. De Hoornsche Directie kreeg haar
deel, vandaar de jaarlijkse vergaderingen
in Amsterdam. De Directie van de Moscovische Handel ontving, na lang touwtrek¬
ken dat in 1728 begon met de gedeeltelijke
verplaatsing van de handel op Archangel
naar Petersburg, vanaf 1763 het lastgeld
geheven van schepen komende uit laatst¬
genoemde haven. In dat zelfde jaar werd
de heffing op een last goed verlaagd tot

een halve stuiver, dus evenveel als over de
scheepsruimte. De afschaffing van de hef¬
fing geschiedde na klachten van de Kamer
van Koophandel.
Mejuffrouw Dr I. H. van Eeghen ver¬
moedt dat het vermogen in 1825 omstreeks
ƒ 200.000 bedroeg. In 1882, toen de effec¬
tenportefeuille bij De Nederlandsche Bank
in bewaring werd gegeven, bedroeg de aan¬
gegeven waarde ƒ 800.000. Op dat niveau
is het vermogen tot aan het eind van de
vijftiger jaren van deze eeuw gebleven.
Met de opkomst van het verschijnsel in¬
flatie is het vermogen gaan stijgen, maar
bij een degelijk beleggingsbeleid was het
niet altijd eenvoudig om, met een con¬
sistent oxitkeringsbeleid, de inflatie steeds
vóór te blijven. Maar nogmaals, de Direc¬
tie staat open voor goede, serieuze pro¬
jecten.
Ten slotte, het archief van O.H.&R. be¬
vat een schat aan gegevens, maar helaas
ontbreekt er hier en daar wat aan. Zo zijn
de resolutie-boeken 1717-1754 verloren ge¬
gaan, maar er zijn gelukkig nog uitgewerktekladnotulen 1728-1732 en 1744-1755
bewaard gebleven. Er ontbreekt nogal wat
correspondentie en tussen 1773 en 1789
zijn de boeken slecht bijgehouden, zo
wordt geconstateerd in de vergadering van
18 november 1789, maar ook dan helpen
de kladnotulen soms.
In de vergadering van 27 april 1853 bracht
consulent Backer schriftelijk rapport uit
over zijn nasporingen naar oorsprong en

ontwikkeling van het college, en verkreeg
hij toestemming deze nasporingen voort
te zetten in ’s Hage en Hoorn. Zeven
maanden later meldde hij dat hij daar niets
gevonden had. In 1874 vroegen B&W of
Directeuren het al dan niet raadzaam acht¬
ten een deel van het archief naar het raad¬
huis over te brengen. Het antwoord
luidde: ‘neen, want het archief der Direc¬
tie wordt zorgvuldig bewaard’. Blijkens de
notulen van 26 februari 1910 vroeg
gemeente-archivaris Mr W. R. Veder om
het archief in bewaring te mogen nemen.
‘Er zal met hem gesproken worden’. En
in 1912 vond de overdracht dan plaats.
Inmiddels heeft reeds Mr Dr S. van Brakel in de Bijdragen voor Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde vierde
reeks, IX 1910 de oudste geschiedenis van
het college beschreven. Blijkens de notu¬
len van 26 maart 1946 zocht directeur
Heldring ‘iemand die een geschiedkundi¬
ge studie kan samenstellen over de gehele
Oostersche Handel en Reederijen’. In de
vergadering van 24 februari 1949 meldde
hij dat hij niemand gevonden had die een
dergelijke studie wilde samenstellen. Hij
voegde er aan toe dat het archief blijkbaar
niet belangwekkend genoeg is. In 1961
maakte Mejuffrouw van Eeghen, met haar
voortreffelijke inventarisatie, het archief
toegankelijk.
Zou er nu, 40 jaar na de ontmoedigende
uitlating van directeur Heldring, iemand
te vinden zijn die de moed heeft om deze
taak op zich te nemen?
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In een veranderend maritiem perspectief: het ontstaan van directies voor de vaart
op de Oostzee, Noorwegen en Rusland
J. R. Bruijn
Geschiedkundig onderzoek kan het niet
stellen zonder verwondering. De onderzoe¬
ker moet zich verbazen of verwonderen
over gebeurtenissen of ontwikkelingen in
het verleden. Hij gaat dan vragen stellen
naar het hoe, wat en waarom en daarop
antwoorden proberen te vinden. Zo ver¬
ging het ook mij toen ik opmerkte dat aan
het einde van de zeventiende eeuw opeens
allerlei groepen kooplieden en reders be¬
trokken bij de handel en scheepvaart op
de Oostzee, Noorwegen en Noord-Rusland
zich begonnen te organiseren, elkaar fi¬
nanciële lasten oplegden en contact met de
overheid nastreefden. Zaken niet van¬
zelfsprekend voor personen die normali¬
ter vrijheid van eigen handel en het eigen
belang hoog in het vaandel hadden. Van¬
waar dit collectieve gedrag, wat was er ge¬
beurd? Zonder nader bronnenonderzoek
is dit moeilijk concreet aan te geven. Wel
kan geprobeerd worden enkele structure¬
le veranderingen in de zeventiende-eeuwse
scheepvaart- en handelswereld van de Re¬
publiek nader te bekijken.
Economische en militaire veranderingen
In zijn jongste boek Dutch primacy in
world trade 1585-1740 poneert de Engel¬
se historicus Jonathan I. Israel dat de Ne¬
derlandse handel na 1672, dus in het
laatste kwart van de zeventiende eeuw, het
zenit was gepasseerd. Ofschoon zijn be¬
wijzen voor deze stelling niet altijd ondub¬
belzinnig zijn, staat vast dat van groei in
menige sector geen sprake meer was. Hij

wijst met name op de zeer nadelige invloed
van de oorlogen met Frankrijk in de peri¬
ode 1672-1678 en de min of meer gelijk¬
tijdige conflicten in de Oostzee. In de jaren
tachtig werden Fransen geduchte concur¬
renten van de Nederlanders in het verkeer
met het Iberisch schiereiland en in de Mid¬
dellandse Zee, met name in de Levant.1
Interessante elementen in Israels betoog en
van belang voor de vraagstelling zijn de
verminderde doorvaarten door de Sont in
oorlogstijd, de onverwachte en grote scha¬
de toegebracht door Franse kapers aan de
Oostzeevaart, de haringvisserij en de wal¬
visvaart en de economische wurggreep van
de Republiek op Denemarken en Noorwe¬
gen in volle vredestijd.2 Maar tevens, in
1687, de breuk in de economische betrek¬
kingen met Lodewijk XIV, waardoor ook
Amsterdam zich onder de tegenstanders
van Frankrijk schaarde.3
Wat betreft de militaire verhoudingen ter
zee staat niet net zo een recente en veelom¬
vattende studie ter beschikking. Maar er
zijn voldoende gegevens voorhanden om
enig inzicht ter zake te verwerven. De vre¬
de van Nijmegen in 1678 sloot een perio¬
de van ruim vijfentwintig jaar af, waarin
de Nederlandse marine bijna onafgebro¬
ken in zeeslagen en expedities met sterke
vijanden was geconfronteerd. Nog in 1672
en 1673 was zij opgewassen gebleken te¬
gen de gecombineerde Engels-Franse vloot
tijdens vier grote zeeslagen. In de Oost¬
zee had een hulpeskader in 1676 bij de slag
bij Öland een grote bijdrage geleverd aan
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een Deense zege op de Zweedse vloot. Er
waren echter wel enige tekenen dat het geld
niet eindeloos beschikbaar kwam voor
vlootuitrustingen. Een zekere onverschil¬
ligheid ten aanzien van de marine onder
de bestuurders was onmiskenbaar gewor¬
den. Verdere vloothulp aan Denemarken
was na 1676, ofschoon gevraagd, vrijwel
niet meer gegeven. Admiraal De Ruyter
was in 1675 met een veel te kleine
scheepsmacht naar de Middellandse Zee
gezonden.
Succes werd ook niet altijd meer behaald.
Lezing van J. C. de Jonge’s oude, maar
onvervangbare Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen levert voorbeelden
van tegenslag en nederlagen op, zoals bij
Martinique en Tobago in West-Indië en
vooral tegen de Duinkerker kapers. Hele
eskaders moesten speciaal tegen Jean Bart
en de zijnen worden uitgerust. De koop¬
vaardij, de walvisvaart en de haringvangst
hadden veel meer bescherming dan nor¬
maal in oorlogstijd nodig. De Noordzee
was vaak zeer onveilig.4 In de jaren van
vrede na 1678 stemden ook enkele andere
gebeurtenissen minder optimistisch over de
marine. Een zware novemberstorm in 1683
kon zodanig in een eskader huishouden
dat acht grote schepen vergingen. Vier jaar
later, in 1687, verschenen Algerijnse ka¬
pers in de Noordzee en maakten enige
koopvaarders en vissers buit.5
De machtsverhoudingen ter zee ondergin¬
gen in de jaren tachtig een grondige wij¬
ziging. De Engelse marine raakte in de
nadagen van Karel II in ernstig verval; een
vergelijking met de vloot van Cromwell en
de hertog van York kon zij voorlopig niet
doorstaan.6 De Franse vloot daarentegen
groeide fors in kwaliteit en kwantiteit en
werd de sterkste ter wereld.7 De Neder¬
landse marine bleef weliswaar talrijk,
maar worstelde met geldgebrek en met een
schaalvergroting in het oorlogsschip die zij
niet of maar amper kon volgen. De zoge¬
noemde driedekkers, met honderd of meer
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kanons bewapend, hoorden in feite niet
thuis in de Nederlandse wateren en havens.
Een nieuwe oorlog met Frankrijk was in
1687/88 in ieders ogen onvermijdelijk. De
overtocht van Willem III in november
1688 naar Torbay was wel een buitenge¬
woon knap staaltje van logistieke planning
en uitvoering, maar betekende tevens dat
oorlog met Frankrijk een feit was. En ook
dat de admiraliteitscolleges, vooral dat van
Amsterdam, in geldnood zaten, want de
Glorious Revolution had hun heel veel
geld gekost, dat de Engelsen pas vier jaar
later, eind 1692, terugbetaalden.8
De Noordzee open voor Franse kapers
In de langdurige en soms pijnlijke onderhandelingen te Londen in het voorjaar van
1689 over Engels-Nederlandse samenwer¬
king ter zee en te land stond bescherming
van de scheepvaart naar Noord- en OostEuropa niet centraal. Dat kon ook niet
verwacht worden. Toch werd een speciaal
eskader van tien Nederlandse en Engelse
fregatten gevormd om nabij de Hoofden,
de toegang vanuit de Noordzee naar het
Kanaal, te kruisen op Franse kapers. De
Duinkerkers, want daar ging het om, had¬
den in de jaren 1672-78 genoeg schrik ingeboezemd om Engelse en Nederlandse
onderhandelaars tot de vorming van dit es¬
kader te doen besluiten. Oorlogvoering
door de slagvloten werd in de Noordzee
niet verwacht of gepland.9
De strijd zou zich in het Kanaal, de Bocht
en de Middellandse Zee afspelen. Het be¬
tekende dat de Noordzee voor het eerst al¬
leen voor kapers het operatieterrein zou
zijn, waartegen geallieerde lichte fregatten
moesten optreden. Een ingrijpende veran¬
dering voor handels- en scheepvaartkringen in de Republiek! Vooral de Groenlandse walvisvaart, de visserij en de han¬
delsvaart op Archangel, Noorwegen en de
Oostzee werden ermee geconfronteerd.
Afgezien van de tien fregatten zou er
inl689 geen bescherming meer zijn voor

Vice-admiraal Gerard Callenburgh (1642-1722). Schilderij door J. Vollevens (circa 1718). Callenburgh
was vlaggekapitein op de ‘Zeven Provinciën* van Siichiel de Ruyter, maakte als kapitein de overtocht
van Willem III mee en was vlagofficier in de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoor¬
log (1702-1713). Foto: collectie Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf.
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koopvaardij, walvisvaart en visserij in de
Noordzee, laat staan in de Oostzee. Een¬
maal ontkomen aan dit eskader zouden de
Duinkerkers schier ongehinderd op hun
buit kunnen afgaan. Dat zouden Jean Bart
en de zijnen dan ook in de komende jaren enkele malen met succes doen.10 En
niet voor niets zouden de geallieerden in
1695 een hardnekkige, zij het vergeefse,
poging in het werk stellen om Duinkerken
zelf te veroveren.11
Het was in deze constellatie dat vertegen¬
woordigers van de handel op de Oostzee
en Archangel naar voren traden om hun
groepsbelangen te bepleiten en waarover
in de aanhef verwondering werd uitgespro¬
ken. De enorm toegenomen economische
en militaire macht ter zee van Frankrijk,
de relatieve zwakte van de Nederlandse en
Engelse marine en het prijsgeven van de
Noordzee voor reguliere oorlogvoering
hadden deze constellatie teweeggebracht.
En daarbij kwam vermoedelijk ook nog
dat in ieder geval de vaart op de Oostzee
sinds het einde van de laatste oorlog in
1678 spectaculair was gegroeid. In geen
dertig jaar waren zoveel Nederlandse sche¬
pen door de Sont gevaren. Verschillende
keren waren meer dan 1000/1100 door¬
vaarten per jaar genoteerd. In 1688 nog
hadden 1016 maal Nederlandse schepen in
slot Kronborg de tolgelden betaald, bijna
60% van alle oostwaarts gepasseerde vaar¬
tuigen (1.733).12 Die bloeiende activiteit
zou zeker ernstig in gevaar komen door
een nieuwe oorlog. Enkele honderden
kooplieden en reders waren nauw bij de¬
ze Oostzeevaart betrokken.13
Kooplieden en reders slaan de handen
ineen
Het is aan de hand van de bestaande lite¬
ratuur niet mogelijk enigszins nauwkeu¬
rig aan te geven wanneer kooplieden en
reders voor het eerst de handen ineensloe¬
gen. De huidige herdenking van het drie¬
honderdjarig bestaan van de Directie
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Oosterse Handel en Rederijen geeft aan
dat er aanwijzingen zijn voor 1689, het
eerste oorlogsjaar! Naast de belangheb¬
benden bij de Oostzeevaart gingen ook de
betrokkenen bij de vaart op Archangel, de
zogenoemde Moscovische vaart, samen¬
werken, vermoedelijk eveneens in de be¬
ginjaren van de Negenjarige Oorlog. Bij
deze vaart - Israel zwijgt er merkwaardig
genoeg over - waren diverse tientallen
koopvaarders betrokken. P. de Buck heeft
recentelijk aangetoond dat in 1703 en
1709, dus gedurende de Spaanse Succes¬
sieoorlog, 46 resp. 53 schepen van Archan¬
gel op Amsterdam voeren. De invoer uit
Rusland vertegenwoordigde in de Repu¬
bliek een geschatte waarde van ongeveer
drie miljoen gulden, 6 a 7 % van de tota¬
le Europese invoer. Enkele tientallen
kooplieden hadden die schepen be¬
vracht.14 In omvang en economische be¬
tekenis was de Archangelvaart kleiner dan
die op de Oostzee, maar zij werd met de¬
zelfde onzekere situatie geconfronteerd.
Dat was ook het geval met de belangheb¬
benden bij de vaart op Noorwegen, die
zich vermoedelijk op dezelfde wijze als
hun collega’s in de Oostzeevaart vere¬
nigden.15
De verbanden in de drie vaarten aange¬
gaan waren aanvankelijk van tijdelijke
aard. Enkele van de meest vooraanstaan¬
de kooplieden en reders traden op als ge¬
committeerden, dus als gevolmachtigden
van hun collega’s, spoedig ook wel direc¬
teuren genoemd. Zij legden contact met
het Amsterdamse stadsbestuur, later ook
met autoriteiten in Den Haag en met het
admiraliteitscollege op het Prinsenhof. De
samenwerking in de drie vaarten kreeg
vastere vorm in de Spaanse Successieoor¬
log en bleef ook in de navolgende vre¬
destijd bestaan. De wijze van organisatie
is hier verder niet aan de orde,16 wel wat
die betrokken ‘negotianten’ en reders
poogden te bereiken en waarom zij dit
deden.

De ‘Hollandialinieschip van de Admiraliteit te Amsterdam. De ‘Hollandia’ voer onder commando van
kapitein H. van Toll in de eskaders van vice-admiraal Philips van Almonde en luitenant-admiraal Cornelis Evertsen de Jongste gedurende de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en nam deel aan de slag bij Bevesier
op 10 juli 1690. In 1694 werd de ‘Hollandia’ toegevoegd aan het eskader van vice-admiraal Gerard Callenburgh, dat onderdeel vormde van de Brits-Nederlandse vloot die in de Middellandse Zee tegen de
Franse vloot optrad. Tekening door Willem van de Velde de Oude (circa 1683). Foto: collectie Afdeling
Maritieme Historie van de Marinestaf.
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Bezorgdheid over de oorlogsgevaren
bracht de kooplieden en reders bijeen. Die
gevaren konden worden verminderd als de
marine de handelsschepen beschermde op
riskante trajecten in de Noordzee. De ad¬
miraliteit van Amsterdam moest dus om
konvooiering worden gevraagd. Vandaar
de oorspronkelijke benaming voor de la¬
tere directies: ‘gecommitteerden tot ver¬
zoek van ’t convoy’. Met het admiraliteitsbestuur moest worden gepraat en afspra¬
ken over route en data waren nodig. Hoe
werden de koopvaarders verkend, welke
seinen werden in acht genomen? Zo kon
een exemplaar van de seinboeken van de
admiraliteit uit 1705 in de papieren van de
Directie van de Oostersche Handel en Reederijen (DOHR) terecht komen.17 Daar¬
naast moesten de directeuren of gecom¬
mitteerden hun collega’s op één lijn krij¬
gen om alleen op afgesproken tijdstippen
gezamenlijk uit te zeilen of de thuisreis te
aanvaarden en de instructies van de com¬
mandant van de konvooierende oorlogs¬
schepen op te volgen. Het bleek spoedig
wenselijk om tijdens het vaarseizoen spe¬
ciale berichten naar de schippers in de
Oostzeehavens, Archangel en Noorwegen
te kunnen sturen: nieuws over plotselinge
kaperactiviteiten, de komst van de konvooiers of over vrede. Hiervoor werd dan
een snelzeilend galjoot ingehuurd.
Er zijn diverse aanwijzingen dat de drie
directies tijdens de Negenjarige Oorlog in
deze zin opereerden. Dat was ook het enige
dat zij konden doen, want de handel en
scheepvaart op deze regionen sproten ge¬
heel uit particulier initiatief voort en sa¬
menwerking of coördinatie ontstond alleen
uit noodzaak. Het moet dan ook als suc¬
cesvol zijn beschouwd, want na het uitbre¬
ken van de Spaanse Successieoorlog in
1702 ontbood de admiraliteit van Amster¬
dam vertegenwoordigers van de Oostzee¬
handel. Dit was tevens de aanleiding tot
het ontstaan van de DOHR in de huidige
vorm. Het zelf uitrusten van oorlogssche¬
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pen is nooit een bezigheid van de directies
geweest.18
De walvisvaart als voorbeeld?
Tot nu toe is in de literatuur nooit een pa¬
rallel getrokken tussen de stappen naar sa¬
menwerking in de genoemde handels¬
vaarten en de walvisvaart. Het ligt echter
voor de hand dat ook belanghebbenden bij
deze activiteit tot soortgelijke samenwer¬
king moesten komen. Immers, hun sche¬
pen werden met dezelfde nieuwe ont¬
wikkelingen geconfronteerd en ook in
deze bedrijfstak had het particulier initia¬
tief de vrije teugel of zoals Le Moine de
1’Espine het in 1719 noemde: walvisvan¬
gen staat ‘yder een vrij’.19 Wat deed de¬
ze vaart in zaken van gemeenschappelijk
belang?
Tijdens de Engelse oorlogen hadden ver¬
tegenwoordigers van enkele groepen wal¬
visvaarders uit Holland zich met de over¬
heid verstaan of galjoten voor berichtge¬
ving ingehuurd. Sedert 1675 trad een al¬
gemener vertegenwoordiging op en sinds
1677 was er duurzaam sprake van de ‘Ge¬
committeerden van de Groenlandvaart in
het gewest Holland’. Deze gecommitteer¬
den ontwierpen toen een reglement inza¬
ke berging van bemanning en goederen
ingeval van een ongeluk en eigendoms¬
recht op walvissen. De walvisvaart was tot
dien in tijd van oorlog altijd door een uitvaarverbod getroffen, maar sedert 1675
was daarvan niet meer sprake. De marine
kreeg toen een taak in de konvooiering van
de walvisschepen. Tijdens de Negenjari¬
ge Oorlog deden de Gecommitteerden van
de Groenlandvaart in feite hetzelfde werk
als hun collega’s in de Oosterse, Noordse
en Moscovische vaart: adviesgaljoten uit¬
zenden, voorschriften opstellen voor va¬
ren in konvooi en overleggen met de
overheid en de admiraliteit. Hun werk
bestreek heel Holland, dat van de direc¬
ties alleen Amsterdam. Na de Spaanse
Successieoorlog bleven de Gecommitteer-

den van de Groenlandvaart eveneens
voortbestaan.20
Handelsvaart en walvisvaart worstelden
beide met de kosten voortvloeiende uit hun
activiteiten. Details hierover betreffende
de eerste oorlogsjaren zijn niet bewaard
gebleven. De Archangelvaarders betaalden
in ieder geval sedert 1693 een zogenoemd
‘schipgeld’ bij behouden aankomst in
Amsterdam, vermoedelijk geïnd op de
beurs door een makelaar in opdracht van
de directie. Tot 1709 werd dit schipgeld ge¬
heven, daarna werd het omgezet in een
last- of galjootsgeld. Ook Oostzeehandelaren werden tijdens de Negenjarige Oor¬
log zeker al met een heffing geconfron¬
teerd. In 1-704 kreeg deze vaste vorm in een
last-, ook wel galjootsgeld genoemd. De
onkosten gemaakt door de directies wer¬
den omgeslagen over alle belanghebben¬
den en wel door middel van een belasting
van één stuiver van iedere last goed en van
een halve stuiver per last scheepsruimte.
De Moscovische, Noordse en Oosterse
vaart betaalden elk hetzelfde bedrag.21
Een omslagsysteem pasten ook de Gecom¬
mitteerden van de Groenlandvaart toe. De
eerste aanwijzing daarvan dateert uit 1696.
Het ligt voor de hand dat niet elke belang¬
hebbende zonder morren de heffingen
heeft betaald. In de walvisvaart poogden
sommigen zich daaraan te onttrekken.22
De marine past zich aan, ook in Engeland
De DOHR en de andere twee directies heb¬
ben in de Negenjarige Oorlog nog niet op¬
timaal gefunctioneerd. Pas tijdens de
volgende oorlog kregen ze een vaste orga¬
nisatie. Frequente onderlinge contacten
tussen hun handelsvaart en de marine wa¬
ren nieuw. Zij leidden zeker tot meer be¬
veiliging, zij het dat niet tegen elke
Duinkerker actie kon worden onderno¬
men. In ieder geval de Oostzeevaart liep
niet zo hard achteruit als in voorgaande
oorlogen.23 Ook bij de admiraliteiten
moest worden ingespeeld op de ongewone

situatie , dat de Noordzee niet meer het
vanzelfsprekende operatieterrein van de
vloot was, terwijl de Noordzee ook niet
mocht worden prijsgegeven aan de Duin¬
kerkers. Lichte en snelzeilende oorlogs¬
schepen waren nodig, niet de zwaardere
linieschepen. De admiraliteit van Amster¬
dam heeft vlot de bakens verplaatst. Se¬
dert 1692 werden vooral door deze admi¬
raliteit vele fregatten op stapel gezet, spe¬
ciaal bestemd voor de handelsbescherming
tegen de Duinkerkers.24 De algemene ver¬
andering in het patroon van oorlogvoe¬
ring kwam op deze wijze spoedig tot uit¬
drukking in de samenstelling van de Ne¬
derlandse vloot. In 1696, toen de Franse
omschakeling van ‘guerre d’escadre’ op
‘guerre de course’ totaal was geworden,
was precies de helft van het totaal aantal
uitgeruste oorlogsschepen een fregat (51
van de 102). In het Noordzee-eskader wa¬
ren toen 24 schepen opgenomen, terwijl
nog eens 35 andere schepen werden inge¬
zet ‘tot bescherming van den handel en de
zeevaart’.25 Hoe anders was dat nog in de
dagen van De Ruyter geweest.
De verschuiving van de aandacht naar het
fregat deed zich te zelfder tijd in Engeland
voor. Ook de Engelse koopvaardijvloot
werd door de Fransen bedreigd. Er wer¬
den flinke verliezen geleden. Kooplieden
en reders klaagden erover en het gelukte
hun uiteindelijk in 1694 het Parlement zo¬
ver te krijgen dat bij wet werd vastgelegd
dat een zogenoemde tweede vloot van
‘cruisers and convoys’ werd geformeerd.
De opbrengst van een bepaalde belasting
werd daarvoor bestemd. Niet minder dan
43 kruisers werden voortaan voor de ‘pro¬
tection of the home waters’ beschikbaar
gesteld. De lobby van de handels- en
scheepvaartwereld in Londen was in 1696
zelfs zo sterk geworden dat een ‘Board of
Trade’ ontstond, waaraan de marine in¬
formatie moest verschaffen over de ope¬
raties en de inzet van de konvooiers. Deze
ontwikkelingen in Engeland hadden be21

ZEYNEN,
«©eamfïeert bp be ï^ceten <®ecom;
imttorDc tffatwn ttt SCtmuralittpt/

nrftDc?
unïit binnen SCtntterbam/ otnmc acl)tecbolgf)t te
buojben/ bp be £?ooft-©fficieren enbe Capttepnen
ban baec CD: üBo: refo^t / geöjbonneert tot bet
Doen ban <£onboijcn ban Coopbaecbije
^cbepen: 2U0 meDe bp De CoopbaecDtje
J>cbipperp/öic fjaer onber De protectie
ban be boojtyOTonbotjcn Tullen bege*
ben / enbe fulej: op be boete enbe
penen baer bp gettatueeit.

t’A M S T E R D A M,
2Dp DIRCK SCHOUTEN, <0j&(nar$ ©juftftccban
t <Ct>; jfóojj; Colleaie tec ^Dmicalttcyt.

Seinboek van de Admiraliteit te Amsterdam voor de hoofdofficieren en kapiteins van de konvooien voor
de koopvaardijschepen en voor de koopvaardijschippers (na 1700). Bron: Gemeente Archief Amsterdam
Particulier Archief 78: 159.

22

trekking op de handelsvaart in het alge¬
meen en niet slechts op de Noordzee en de
Oostzee. Zij illustreren echter de groeien¬
de invloed van de handelswereld, de be¬
hoefte aan bescherming en de mindere
betekenis van de eigenlijke oorlogsvloot
hierbij.26
Een kloof tussen commercie en politiek
Deze nieuwe behoefte van Engelse koop¬
lieden en reders aan invloed op de marine
was vermoedelijk ook onder hun Neder¬
landse collega’s aanwezig. De betrekkin¬
gen immers tussen de handelswereld, de
regenten en de marine waren niet meer zo
nauw als vroeger in de zeventiende eeuw.
F. Snapper stelde in 1959 dat de ‘innige
samenwerking tussen politiek en handel in
Holland’ was verbroken, toen het gespe¬
cialiseerde oorlogsschip ontstond en de
koopvaarder zijn vechtfunctie verloor.27
Zelf heb ik dat eens het uiteengaan van
Mars en Mercurius genoemd.25
Twee ontwikkelingen hebben zich sedert
het midden van de zeventiende eeuw voor¬
gedaan, die in deze vorm van belang zijn.
Ten eerste, een proces van aristocratisering dat zich binnen de stedelijke eütes vol¬
trok. Vroedschapsleden waren aanvanke¬
lijk niet alleen actief in het bestuur, maar
daarnaast ook in handel, nijverheid en
scheepvaart. Economische en politieke be¬
langen waren bestuurlijk nauw verstren¬
geld. Ook in de admiraliteitscolleges was
dit het geval. Een koopman-reder-bierbrouwer als lid van een admiraliteitsbestuur was toen heel normaal. De socia¬
le bovenlaag begon zich evenwel af te
sluiten, eerst in de grote, weldra ook in de
kleine steden. Regenten gaven hun actie¬
ve deelneming aan het economisch leven
op. De koopman-bestuurder werd bestuurder-financier. Ook in de stijl van leven en
in manieren kwam dit proces tot uiting.
De bestuurlijke verstrengeling van politiek,
handel en scheepvaart werd minder.
De tweede ontwikkeling deed zich voor in

de oorlogsvloot. In de Eerste Engelse Oor¬
log demonstreerde de Engelse vloot dat in
de oorlogvoering ter zee geen plaats meer
was voor de bewapende koopvaarder als
oorlogsschip. Tot dien plachten de Neder¬
landse admiraliteitsbestuurderen gewone
koopvaarders in te huren voor oorlogs¬
doeleinden. Reders konden hierop gewoon
rekenen en het gebruik van hun schepen
hierop afstemmen. Zij waren immers zelf
soms die admiraliteitsbestuurders of er
nauw mee verbonden. De omschakeling
op de bouw en de permanente instandhou¬
ding van echte oorlogsschepen (de linie¬
schepen) maakte de band tussen marine en
commerciële scheepvaartwereld veel los¬
ser dan ooit voorheen. Bijna symbolisch
hiervoor zou de verplaatsing van de
Amsterdamse admiraliteit kunnen worden
genoemd. In 1656 verdwenen de scheeps¬
bouw en uitrusting van de oorlogsschepen
uit het centrum, ’s Lands Zeemagazijn en
de werf kwamen ver buiten de stad te lig¬
gen.29 En ten slotte, de officieren en ou¬
dere bemanningsleden van de nieuwe
linieschepen waren niet meer als vroeger
soms tijdelijk uit de koopvaardij over¬
gestapt. De marine had nu haar eigen of¬
ficieren en recruteerde haar matrozen uit
andere kringen dan de koopvaardij
deed.30
Conclusie
Het uitgroeien van politiek en handel was
natuurlijk geleidelijk gegaan. Die situatie
werd vermoedelijk omstreeks 1689 als on¬
wenselijk en gevaarlijk beschouwd in de
kringen van handel en scheepvaart te
Amsterdam. De handelsvaart op Noord¬
en Oost-Europa, de walvisvaart en haring¬
vangst liepen in een nieuwe oorlog te gro¬
te risico’s. De oorlogsjaren 1675-1678
hadden geleerd welk een schade de Duin¬
kerker kapers konden aanrichten. Die
schade zou in een Noordzee, ontbloot van
een vroeger altijd aanwezige hoofdvloot,
alleen maar groter zijn. Bovendien waren
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de walvisvaart en de Oostzeehandel in de
voorafgaande jaren omvangrijker gewor¬
den dan decennia lang het geval was ge¬
weest. Maatregelen waren onmisbaar om
de veiligheid van schepen en ladingen te
vergroten. Konvooiering moest worden ge¬
regeld, tijdige berichtgeving worden gega¬
randeerd, druk op de admiraliteiten wor¬
den uitgeoefend om geschikte konvooien

beschikbaar te stellen en te bouwen. Het
Amsterdamse stadsbestuur zal de oprich¬
ting van directies zoals die van de Oostersche Handel en Reederijen zeker niet
hebben ontmoedigd, want het was sinds
1687/8 overtuigd geraakt van de onvermij¬
delijkheid van een moeizame en kostbare
oorlog met Frankrijk.
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Navigatie en negotie. De Galjootsgeldregisters als bron bij het onderzoek naar
de geschiedenis van de Oostzeehandel in de achttiende eeuw
P. de Buck en J. Th. Lindblad
Historici vormen op het eerste gezicht
een gezapig gezelschap. Maar de saaie
sleur van langvergeten bureaucraten kan
hen in een roes van verrukking brengen.
Een dergelijke werking gaat uit van de
Galjootsgeldregisters (GGR). Van 1709
tot en met 1825 heeft de Directie van de
Oostersche Handel en Reederijen
(DOHR) jaarlijks galjootsgeld geheven
van schepen die uit de Oostzee in Am¬
sterdam aankwamen. Daarnaast hief de
Directie van de Moscovische Handel
(DMH) van 1716 tot 1823 eenzelfde gal¬
jootsgeld van de schepen die uit de Witte
Zee naar Amsterdam voeren. In 1753
nam de DMH dit recht, voor zover het de
schepen uit St.-Petersburg en Kronstadt
betrof, van de DOHR over.1 Met de op¬
brengst bekostigden de directies de be¬
hartiging van de belangen van scheep¬
vaart en handel op Oostzee en Witte Zee.
In de Galjootsgeldregisters (GGR) zijn
ongeveer 70.000 reizen geregistreerd,
waarvan 3000 uit de Witte Zee. Door dit
indrukwekkende aantal, maar ook door
hun eenvoud en homogeniteit, bieden zij
een ideale bron voor systematische be¬
werking met behulp van de computer. Al
in 1910 is de aandacht op de GGR ge¬
vestigd door S. van Brakel. In 1932
maakte de Amerikaanse historicus Max
Gideonse er gebruik van in zijn werk
Dutch Baltic Trade. I. Schöffer, de latere
Leidse hoogleraar, betrok in 1956 de
GGR bij zijn onderzoek naar de Vonnis¬

sen in Averij Grosse. Maar de echte
doorbraak kwam in 1976 met de disserta¬
tie van de Canadese Nederlander Jake
V. Th. Knoppers over de Nederlandse
handel op Rusland in de achttiende
eeuw. Bijgestaan door Simon Hart, de
betreurde Amsterdamse stadsarchivaris,
en door F. Snapper wist Knoppers grote
delen van de GGR voor computerbewerking te ontsluiten. Sindsdien zijn ande¬
ren hem gevolgd, zoals - zonder
computer - P. Dekker met zijn studie
over de Friese schippers in de Amster¬
damse Oostzeevaart of - met computer de schrijvers van dit artikel.2
Zo zijn de Galjootsgeldregisters al door
velen bezongen als een rijke bron. Toch
ontkomt geen speurder die vaart in het
zog van Oostzee-navigatie en ‘moeder¬
negotie’ aan een zekere ambivalentie ten
opzichte van deze bron. Hij vindt in de
registers rede en raadsel; zij lijken hem
gul en gierig. Wat beduiden de daarin
opgenomen variabelen precies? In hoe¬
verre mogen wij uit de gegevens van de
scheepvaart extrapoleren naar de han¬
del? Of betekent registreren van de navi¬
gatie negeren van de negotie?
Deze bijdrage beoogt aan te geven op
welke wijze de Galjootsgeldregisters ge¬
bruikt kunnen worden in het onderzoek
naar de geschiedenis van de handel en
scheepvaart op de Oostzee in de achttien¬
de eeuw. Ons relaas omvat een drietal
onderwerpen:
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(1) Een kenschets van de bron zelf;
(2) De bewerking van de bron zoals door
ons uitgevoerd;
(3) Enige eerste resultaten van onze be¬
werking.
Onze bronnenkritische beschouwing
geeft de mogelijkheden en beperkingen
van deze tijdreeks aan en vormt tevens
een bijdrage in een langdurige discussie
onder vakgenoten betreffende de waarde
van deze bron. Onze weergave van de be¬
werking met behulp van de computer il¬
lustreert niet alleen op welke wijze de
computer de historicus ten dienste kan
staan maar tevens hoe ongehoord snel de
ontwikkeling is geweest in zuiver tech¬
nisch opzicht sinds onze exercities met
deze bron. Onze bevindigen zijn hier
slechts in het kort aangestipt aangezien
we daarvan elders uitgebreider verslag
hebben gedaan.3 We hopen hiermee een
tipje van de sluier om de Galjootsgeldregisters op te lichten en het toekomstige
gebruik van deze bron te bevorderen.
De bron
Eén van de grote verdiensten van Knop¬
pers is zijn analyse van de variabelen die
in de GGR zijn te vinden.4 Deze variabe¬
len zijn de volgende:
- de datum van registratie van een reis;
- de haven van vertrek in Oost- of Witte
Zee;
- de naam van de schipper;
- de herkomst van de schipper;
- de naam van het schip;
- de geregistreerde lastage van het schip:
‘scheepslasten’ (SL);
- de lastage van het geladen goed: ‘goe¬
derenlasten’ (GL);
- het lastgeld betaald voor de scheepslas¬
ten;
- het lastgeld betaald voor de goederen¬
lasten.
De twee soorten lastgeld zijn voor het
onderzoek van de scheepvaart niet van
belang. Zij dienen hoogstens als middel
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om moeilijk leesbare lastages te con¬
troleren.
Om te weten te komen wat de overige va¬
riabelen voor de geschiedschrijving
waard zijn heeft Knoppers de GGR van
1724-1725 en 1784-1785 met de Sonttolregisters (STR) van die jaren vergele¬
ken.5 De populaties van Knoppers zijn
ons niet bekend. Om de bezwaren tegen
diens theorie toch te kunnen toetsen ver¬
zamelde de eerste auteur van dit artikel
in het Gemeente Archief van Amsterdam
twee populaties die in de jaren 1722-1723
zowel in de GGR voorkomen als in de
Notariële Archieven (GAA:NA). Van
beide populaties zijn uiteraard niet alleen
de goederen- maar ook de scheepslastages bekend (GL en SL). Van populatie I
(n = 121) zijn bovendien in bevrachtingscontracten de scheepsmaten gevon¬
den (lengte, wijdte, holte en eventueel
verdek), maar niet het laadvermogen
(LV). Van populatie II (n = 90) daaren¬
tegen kennen wij uit de certepartijen wel
het LV, maar niet de maten. De beide
voorgaande populaties maken deel uit
van een veel groter bestand van alle sche¬
pen waarvan de schippers in 1722 in de
Sont verklaarden op weg naar Amster¬
dam te zijn. Al deze scheepsreizen zijn
opgezocht in de GGR en de Notariële Ar¬
chieven van 1722-1723 (populatie III).6
Naast deze drie populaties heeft de eerste
auteur in de Amsterdamse Notariële Ar¬
chieven van de zeventiende en het begin
van de achttiende eeuw nog een popula¬
tie IV opgezocht die bestaat uit 245 sche¬
pen, merendeels fluiten of fluitachtigen,
waarvan uit bevrachtingscontracten zo¬
wel het LV als de maten bekend zijn. Met
behulp van populatie IV heeft hij een
methode gevonden om uit de scheepsma¬
ten het laadvermogen af te leiden, de zo¬
genaamde hypothetische lastage (HL). In
verschillende onderzoeken is deze HL
voor fluitachtigen betrouwbaar geble¬
ken.7 Wij veronderstellen in het volgen-

Door garnering of ballast trachtte men gewicht en zwaartepunt van de ideale graanlading te benaderen.,
Bron: Hendrick Decquer, ‘Middelen om uit te vinden de ware ladinge der scheepen na haare groote’
(z.p., ca. 1689) by lage no 4, fol. 29, nrs. 3 en 4. Foto: Rijksmuseum ‘Nederlands Scheepvaart Museum’,
Amsterdam.

de dan ook dat HL = LV. Aangezien de
bevindingen van onszelf afwijken van die
van Knoppers zullen wij hier van onze ei¬
gen waarnemingen uitgaan.
Eerst de twee gegevens over vertrek en
aankomst. Vergelijking met notariële
scheepsverklaringen uit de jaren 17221723 leert dat de schepen zomers gemid¬
deld een kleine maand en ’s winters een
dikke maand nadat zij voor de palen van
Amsterdam waren verschenen, werden
geregistreerd. Over het algemeen treden
er dus geen grote verschuivingen van jaar
tot jaar op. De havens van vertrek in
Oostzee en Witte Zee stemmen vrijwel
geheel overeen met die in de STR en in de
NA (minder dan 5% klopt niet).
Aanzienlijk minder doorzichtig dan de
voorgaande variabelen zijn de twee soor¬
ten lastages. De last was oorspronkelijk
een gewichtseenheid. Om te weten wat
een scheepsruim kon bevatten, moest
men deze gewichtslasten omzetten in inhoudslasten. Zo stelde de Verenigde

Oostindische Compagnie een last ge¬
mengd graan van 4250 Amsterdamse
ponden op 125 kubieke Amsterdamse
voeten.8 Ook in bevrachtingscontracten
werd een dergelijke gr aanlast over het al¬
gemeen beschouwd als een standaardlast. Om het gewicht van alle soorten
goederen tot deze ruimtelijke graanlasten
te herleiden zou men bij elk produkt een
passende coëfficiënt hebben moeten zoe¬
ken. Een dergelijke coëfficiënt verschilt
naar gelang het soortelijk gewicht van
het produkt varieert. Dit was in die Gou¬
den Eeuw zonder computer onbegonnen
werk. Daarom kwam men in bevrach¬
tingscontracten globale coëfficiënten van
de meest voorkomende produkten over¬
een. Zo werden niet alleen gewichtsmaten maar ook inhoudsmaten als vaten en
tonnen omgerekend tot lasten. Het zijn
deze goederenlasten (GL) die in onze
bron aanvankelijk met een stuiver per
stuk belast worden.
Nog geheimzinniger dan deze goederen29

‘Op wat wyze men gemeeten heeft de waaren die gefust, gebaleert, en zoovoorts, vervoert worden ’. Bron:
Hendrick Decquer, ‘Middelen om uit te vinden de ware ladinge der scheepen na haare groote’ (z.p., ca.
1689) by lage no 9, fol. 40, nrs. 4 en 5. Foto: Rijksmuseum ‘Nederlands Scheepvaart Museum’,
Amsterdam.

lasten lijken de scheepslasten (SL), waar¬
voor de reders een halve stuiver per stuk
moesten voldoen. Deze scheepslasten ko¬
men vrijwel geheel overeen met de lasten
die in de Amsterdamse zeebrieven wer¬
den vastgelegd.9 Het probleem is echter
dat in de GGR de goederenlastage
meestal de scheepslastage verre overtreft.
Ook het laadvermogen (LV) dat in de bevrachtingscontracten gewoonlijk in roggelasten werd aangegeven is over het
algemeen groter dan de SL. Kennelijk
werd bij de registratie van de SL in de
zeebrieven en daarmee ook in de GGR
aan de schippers een aanzienlijke korting
gegund.
Knoppers heeft getracht de regels die bij
deze korting werden toegepast op te spo¬
ren.10 Zijn voornaamste bronnen zijn
een tractaat van de Staten-Generaal met
Denemarken van 1647 betreffende de
houtvaart op Noorwegen,11 een conceptplacaat van 1688 over scheepsmeting12
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en een discussie tussen Holland en Zee¬
land uit 1754 over dezelfde materie.13
Op grond hiervan neemt hij aan dat het
gemeten lastage (ML) met behulp van
lengte (1), wijdte (w), holte (h) en verdek
(v) als volgt werd berekend:
ML = 1 x w x h / 200
(1)
of met verdek:
ML = 1 x w x (h + 1/4 v) / 200 (2)
Het werd echter gewoonte slechts twee¬
derde van deze ML te registreren, waar¬
door de deler niet 200, maar 300 werd.
Inderdaad noemde men in de achttiende
eeuw de uitkomst van deze laatste deling
de wet telijke lastage (WL):
WL = 1 x w x (h + 1/4 v) / 300 (3).
Reeds in het tractaat betreffende de
houtvaart werd de houtlastage op vier¬
vijfde van de tarwe- of zoutlastage
gesteld. In de berekening van het
concept-tractaat van 1688 werd eveneens
een vijfde deel van de WL afgetrokken.
Knoppers meent nu dat de SL tot stand

kwam doordat men beide bovengenoem¬
de kortingen toepaste:
SL = 4/5 x 2/3 ML
SL - 0,533 ML
waarbij SL dus berekend zou zijn in
houtlasten.
Knoppers toetst zijn veronderstelling aan
twee populaties. Van de eerste populatie
zijn SL en ML bekend. Zij bestaat me¬
rendeels uit houtschepen (n = 22). Van
de tweede populatie zijn SL en LV gege¬
ven. Het gaat om 27 vaartuigen uit SintPetersburg en 68 schepen uit Archangel
(n = 95). Regressieanalyses van deze po¬
pulaties leveren op:
SL = 0,567 ML
SL = 0,556 LV.
Knoppers neemt aan dat ML = LV. Hij
acht door de twee uitkomsten zijn hypo¬
these bevestigd.
Ook de GL vergelijkt hij met de ML en
het LV in de twee populaties. Uitkomst:
GL = 0,603 ML
GL = 0,954 LV.
De eerste functie bevestigt dat in de hout¬
vaart (de eerste populatie bestaat immers
voornamelijk uit houtschepen) GL en SL

niet veel verschilden. De tweede vergelij¬
king pleit voor de toenmalige berekening
van de GL: de totale laadruimte schijnt
vrijwel geheel met goederen te zijn
gevuld.
De veronderstellingen van Knoppers zul¬
len in de nu volgende bronnenkritiek
worden getoetst aan de vier reeds ge¬
noemde populaties van schepen die de
eerste auteur heeft opgespoord. In tabel
1 wordt een overzicht gegeven van de
bronnen waaraan deze populaties zijn
ontleend, hun numerieke om vang en de
soort lastages waarover zij ons gegevens
verschaffen.
De resultaten van Knoppers’ analyses lij¬
ken prachtig. Toch voelt hij blijkbaar
zelf al nattigheid over het uitgangspunt
van zijn berekeningen: de ML. Wat gela¬
ten merkt hij op: ‘At both ends of the
range in ship sizes the formulas lost
much of their validity’. Alle pogingen
om een allesomvattende formule te vin¬
den, aldus Knoppers, ‘have serious
drawbacks which lay not so much in the
formulas themselves as in the diversity of
types and sizes of ships’.14 Met andere

Tabel 1.
De bronnen, omvang en lastage-gegevens van de vier populaties van schepen.
populatie

bron

n

STR GGR NA
I
II
III
IV

*

*

*

*

*

*

*
*

Afkortingen:
SL = scheepslastage
ML = gemeten lastage (functies 1 en 2)
HL = hypothetisch lastage

121
90
648
245

soort lastage
SL

GL

WL

*

*

*

*

*

LV

HL

L

*

*

*
(gedeeltelijk)
*
*
*

*
*

GL = goederenlastage
WL = wettelijke lastage = 2/3 ML (functie 3)
L = LV of HL (‘lastage’)

Bronnen: Sonttolregisters (STR), Galjootsgeldregisters (GGR), Notariële Archieven Gemeente Archief
Amsterdam (NA).
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woorden: als de formule niet klopt, dan
ligt de fout bij de werkelijkheid.
Wie dit wetenschappelijk ongeduld met
de werkelijkheid niet deelt, zal zich af¬
vragen of Knoppers niet een paar dingen
over het hoofd ziet. Zo denkt hij dat LV
= ML of LV = 1,5 WL.15 (in de toen¬
malige praktijk werd niet van ‘gemeten’,
maar wel van ‘wettelijke’ lastage gespro¬
ken. Daarom wordt in het vervolg het
laatste begrip gebruikt). Bovendien
meent Knoppers dat de verhouding tus¬
sen SL en LV constant is, dat wil zeggen

voor grote schepen dezelfde als voor
kleine.16
De eerste veronderstelling (LV = 1,5
WL) komt op losse schroeven te staan,
wanneer we de schepen van populatie IV
naar grootte ingedeeld in klassen analy¬
seren. Niet alleen blijkt de vuistregel LV
= 1,5 WL misleidend, maar wat belangrijker is: het systematische verband tus¬
sen LV en WL ligt bij schepen van 100
last en kleiner volstrekt anders dan bij
grotere vaartuigen (zie tabel 2).

Tabel 2.
Het systematisch verband tussen wettelijke lastage en laadvermogen
in de zeventiende en achttiende eeuw.
WL

n

= <50
51 - 100
101 - 150
151 - 200

8
35
190
12

totaal

245

LV = a * WL + b
0,58
1,5
1,3
1,3

WL
WL
WL
WL

+ 20
- 28
- 1
- 5

Bron: Notariële Archieven (GAA), Populatie IV.

Tabel 3.

Het verband tussen scheeps- en wettelijke lastage
in de eerste helft van de achttiende eeuw.
SL
1
26
51
76
101
126
151
176

-

25
50
75
100
125
150
175
200

> 200

SL/WL

percentage van de klasse,
waarvoor de verhouding geldt

= < 0,8
= < 0,8

100
92
72

0,71
0,81
0,81
0,91
0,91
0,91
=>

- 0,9
- 1,0
- 1,1
- 1,1
- 1,1
- 1,1
1,01

Bronnen: GGR en Notariële Archieven (GAA), Populatie I.
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86

88
73
93
90
100

Niet alleen voor het verband tussen LV
en WL valt geen eenvoudige coëfficiënt
te geven, ook de SL kan men niet met be¬
hulp van een enkele factor afleiden uit de
WL. Knoppers veronderstelt: SL = 0,8
WL. Uit een analyse van populatie I
blijkt echter dat dit alleen voor kleine
schepen van niet meer dan 50 last geldt.
Bij grotere schepen worden SL en WL
steeds vaker aan elkaar gelijk (tabel 3).
Bij 64% van de populatie ligt de verhou¬
ding SL/WL tussen 0,91 - 1,1. Voor
schepen die groter zijn dan 200
scheepslasten wordt de SL groter dan de
WL. De regressievergelijking (SL =
1,12 WL -19) maakt ook duidelijk zicht¬
baar hoe dat komt: zodra 0,12 WL de
constante 19 te boven gaat, zal de SL de
WL gaan overtreffen.
Steeds blijken de verhoudingen tussen de
verschillende lastages bij kleine schepen
volledig anders te liggen dan bij grote.
Ook voor de relatie tussen SL en GL gaat
dit op. Deze laadfactor (SL/GL) hebben
wij voor alle schepen uit de GGR gedu¬
rende de periode 1722-1780 kunnen bere¬
kenen. Het cijfermateriaal is te
omvangrijk om hier te publiceren. De
globale conclusie luidt: hoe kleiner de
schepen zijn, hoe frequenter een lage
laadfactor van 51 - 80%, met andere
woorden: hoe kleiner de schepen, hoe
‘zwaarder’ beladen. Hoe groter de sche¬
pen, hoe vaker de laadfactor de waarde
1 nadert, dat wil zeggen het punt waar
SL = GL. Naarmate de tijd vordert,
wordt de laadfactor voor kleine en mid¬
delgrote schepen steeds kleiner en dus
‘gunstiger’. Slechts zeer grote schepen
van meer dan 175 SL doen het vanaf om¬
streeks 1740 minder goed. Dit verschijn¬
sel heeft de totale laadfactor van de
Amsterdamse Oostzeevaart ‘gunstig’
beïnvloed. Deze tendentie is op haar
beurt aanzienlijk versterkt doordat de
schepen die aan deze vaart deelnamen
over het algemeen kleiner werden. Van

de periode 1722-1740 tot die van
1761-1780 is het aandeel van vaartuigjes
kleiner of gelijk aan 75 SL toegenomen
van 58% tot 73%.17
Overigens wordt de laadfactor niet alleen
bepaald door de grootte van de schepen,
maar ook door de aard van de lading.
Wanneer wij GL en HL vergelijken (po¬
pulatie I) dan is de gemiddelde verhou¬
ding: GL = 0,86 HL. Ook nu weer is een
dergelijke generalisatie echter mislei¬
dend. Voor de houthavens Narva en Vy¬
borg ligt de verhouding - en hier gaan wij
met Knoppers mee - op 0,8, maar voor
een haven van gemengde ladingen als Ar¬
changel op 0,87 en voor de graanhaven
Danzig op 1,04. Deze laatste uitkomst is
overigens een fraaie bevestiging van de
betrouwbaarheid van de HL, die immers
als graanlastage bedoeld is. Even bemoe¬
digend voor de HL is dat in de populatie
II GL = 0,83 LV, een uitkomst die wel
zeer gelijkt op de verhouding GL/HL.
Onnodig te zeggen dat men met dit soort
gemiddelden uiterst voorzichtig moet
zijn. Dat de GL gemiddeld ruim 4/5 deel
van het LV uitmaakt, kan indertijd een
overweging zijn geweest om ook bij de
bepaling van de SL met houtlastages, die
immers ook 4/5 deel uitmaken van roggelastages, te rekenen.
Het voorafgaande maakt duidelijk dat
de GL meestal niet gelijk is aan het LV
en dat de relatie tussen deze twee niet al¬
leen afhankelijk is van de grootte van de
schepen, maar ook van de aard van de la¬
ding. De GGR geven ons echter geen uit¬
sluitsel hierover. Daardoor wordt het
herleiden van het LV uit de GL vrijwel
onmogelijk. Alleen de SL kan hier uit¬
komst bieden. Maar hoe? In populatie I
kunnen wij SL als onafhankelijke varia¬
bele nemen en daaruit HL verklaren. Een
lineaire regressievergelijking geeft: HL
= 1,21 SL + 12,86.18 In populatie II
verklaren wij LV uit SL en verkrijgen de
volgende functie: LV = 1,09 SL +
33

Reekenmg aangaande de Heeren gecommitteerden van den Oostersen Handel en Rederij wegens den
ontfang gehad bij Rijmer Lieftink van een stuijver per last van de goederen en een halve stuijver per last
78-96(1725)n mameren hlerna volsende’. Bron: Gemeente Archief Amsterdam, Particulier Archief

17,12.19 Het onderscheid tussen de uit¬
komsten van de twee populaties wordt
veroorzaakt doordat in bevrachtingscontracten van kleinere vaartuigen over het
algemeen de lastages worden opgegeven,
maar van grote schepen de voetmaten.
Hierdoor overheersen in populatie I de
grote en in populatie II de kleine sche¬
pen. Voegen wij nu beide populaties sa¬
men en nemen daarbij aan dat HL = LV
= iastage’ (L), dan berekenen wij:
L = 1,21 SL + 13,7.20
Met deze laatste functie lijken wij een
sleutel te hebben gevonden om de eens zo
raadselachtige scheepslasten in graanlasten om te rekenen en daarmee het wer¬
kelijke laadvermogen van de handels¬
vloot vast-te stellen.
Bij het smeden van deze sleutel zijn wij
uitgegaan van de SL als de onafhankelij¬
ke variabele. De SL is immers het harde
gegeven van onze bron, het resultaat van
berekeningen van ervaren scheepmeters.
Daarom is het legitiem uit de boven¬
staande vergelijking de SL te herleiden
en in ‘Iastage’ (HL of LV) uit te
drukken:
SL = 0,83 L - 11.
Doordat wij, anders dan Knoppers, een
constante in de vergelijking hebben op¬
genomen, wordt duidelijk dat kleine
schepen bij de berekening van de SL
steeds in het voordeel waren. Een extrakorting van ruim 10 last betekende voor
kleintjes veel, voor grote weinig.
Dit voordeel voor kleine schepen is een
opmerkelijk verschijnsel. Het zou eerder
in de rede liggen dat kleine vaartuigen
aan bemanning en uitrusting relatief
meer ruimte kwijt zouden zijn en daar¬
door naar verhouding minder nuttige
laadruimte zouden overhouden dan gro¬
te schepen. Misschien is de oplossing van
dit raadsel te vinden in de discussie over
scheepsmeting tussen Holland en Zee¬
land omstreeks 1750. Blijkbaar was men
het in Holland ook onderling niet eens.

Op 16 september 1749 klaagde Niclaes
van Meulem, te Rotterdam belast met
het uitgeven van lastbrieven, in een me¬
morie aan de fiscaal van de Admiraliteit
over het verkeerde gebruik te Amster¬
dam om voor vaartuigen die tot stijving
van het romp met balken voorzien wa¬
ren, de tussenruimte boven de balken als
tweede verdek te rekenen, wat nadelig
was voor het lastgeld. Een scheepje dat
in Amsterdam slechts 21 last mat, werd
in Rotterdam op 29 last gesteld. ‘Of dit
scheepie ook balkies heeft weet ik niet’,
voegt Van Meulem er boos aan toe,
‘maar het staat bij mijn paalvast, dat
hetselve geen tweede verdeck heeft gehadt doen ik hetselve hebbe gemeten. Dit
is een overtugent bewijs van mijn voor¬
gaande reden’.21 Wellicht werd in Am¬
sterdam op deze wijze aan kleine schepen
een voordeel gegund.
Ons resten nog drie variabelen: de naam
van de schipper, zijn herkomst en de
naam van zijn schip. Dit zijn de belang¬
rijkste indicatoren waardoor reizen uit
de GGR met die in de STR en de NA aan
elkaar gekoppeld en aan elkaar getoetst
kunnen worden. Slechts een klein per¬
centage (8%) bleek wel aan ’t IJ gere¬
gistreerd te zijn, maar niet in de Sont.
Omgekeerd blijkt een groter percentage
(12%) in de registers van Helsingör te
zijn vastgelegd, maar niet in die van
Amsterdam. Knoppers, die een veel gro¬
ter percentage (21% en 25%) niet heeft
teruggevonden, concludeerde daaruit dat
niet alle Oostzeevaarders in Amsterdam
galjootsgeld betaalden.22
Daarmee zijn we aan de hamvraag geko¬
men: welk deel van de schepen die uit de
Oostzee voor de Amsterdamse palen ver¬
schenen, kunnen wij uit de GGR leren
kennen? Met andere woorden: wie be¬
taalde er eigenlijk galjootsgeld? Deze
vraag is zeer verschillend beantwoord.
Van Brakel oordeelt dat alleen voor Ne¬
derlandse schepen moest worden be-
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taald.23 Het grote aantal buitenlandse
schippers blijft in dat geval een pro¬
bleem. Dekker meent dan ook eerst dat
alle Oostzeevaarders betaalden, terwijl
Knoppers denkt dat het criterium bij de
heffing van het galjootsgeld was: ‘ow¬
nership/control of the ship or cargo. Sta¬
ted more specifically, the GGR pertain to
ships and cargoes which were effectively
controlled by Dutch shipowners regard¬
less of the flag (of convenience) and re¬
gistration of the ship’. Hij geeft voor
deze bewering echter geen argumenten.
Dekker wijzigt later zijn opvatting en
meent dan ‘dat alle buitenlandse Oost¬
zeevaarders die in de Galjootsgeldregisters worden vermeld voor een deel Ne¬
derlands bezit waren’. Hij denkt dit al¬
leen maar, omdat hij vermoedt dat Ne¬
derlandse eigenaren een minderheidsbe¬
lang zouden hebben gehad in een Rus¬
sisch schip waarvoor galjootsgeld werd
betaald. Maar alweer: zonder enig argu¬
ment.24 Kortom: opperste verwarring.
De moeilijkheid is dat vlag en registratie
in die tijd al even weinig zeiden over de
eigendom van schip en lading als heden
ten dage. Er zijn talloze voorbeelden van
schepen die in het buitenland werden ge¬
registreerd terwille van fiscale voordelen
of om te ontsnappen aan de aandacht
van de vijand.25 In de jaren zeventig van
de achttiende eeuw bestond vrijwel de ge¬
hele Russische handelsvloot uit dergelij¬
ke schepen. Toen de Russische regering
in 1797 de fiscale voordelen voor de ei¬
gen onderdanen afschafte, had Rusland
van de ene dag op de andere ineens geen
handelsvloot meer.26
Wat is het spoor dat wij moeten volgen?
In 1704 bij de eerste poging tot het hef¬
fen van galjootsgeld gaf de Amsterdamse
Admiraliteit instructie dit lastgeld te hef¬
fen van ‘alle scheepen deser landen, coomende uyt de Zond’.27 De rekeningen
vangen aan met de mededeling dat het
galjootsgeld geheven moet worden van al¬
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le schepen ‘in deze landen thuisbehoorende’. De gecommitteerden zelf spreken
in hun request al meteen van ‘alle schee¬
pen, in dit loopende jaar 1704 coomende
van de Orisond’. Er bestaat bovendien
een advies van 14 november 1730 waarin
de DOHR verzoekt het galjootsgeld te
heffen van ‘alle schepen’ die door de
Sont in ons land arriveerden. ‘Alle sche¬
pen’ zou betekenen: ook de buitenland¬
se. Op een conferentie van de Directeu¬
ren van de Oosterse, de Levantse en de
Moscovische handel op 4 december 1759
werd besloten om in het jaar 1760 van al¬
le op Nederlandse schepen aangevoerde
goederen een dubbel veilgeld te heffen.
Onmiddellijk werd voorgesteld om het
verschil in onkosten, dat zo tussen Ne¬
derlandse en vreemde schepen zou ont¬
staan, te vereffenen door van deze laatste
een dubbel lastgeld te heffen.28 Dit voor¬
stel werd niet aangenomen, maar dat
doet er in dit verband niet toe. Belangrijker is de vraag: Is het waarschijnlijk dat
men als compensatie een dubbel lastgeld
wilde gaan heffen, als daarvóór niet al
een enkel lastgeld van de buitenlanders
geheven werd?29
Onze conclusie is dan ook dat in principe
van alle schepen die uit de Oostzee in
Amsterdam arriveerden, galjootsgeld ge¬
heven werd. In 1722 is slechts van tien
van de 648 schippers die in Helsingör op¬
gaven naar Amsterdam te varen aan¬
toonbaar dat zij ook werkelijk voor de
palen van die stad aangekomen zijn zon¬
der galjootsgeld te betalen. Knoppers
neemt aan dat vrijwel alle schippers die
in de Sont beweerden dat zij naar Am¬
sterdam zouden gaan, dat ook werkelijk
deden. Uit ons onderzoek blijkt dat dit
niet juist is. De kans dat een Nederlander
in Helsingör opgaf dat hij naar Amster¬
dam ging of dat men stilzwijgend aan¬
nam dat hij erheen ging, maar dat hij
uiteindelijk heel ergens anders belandde,
was bijzonder groot. Men kan dit verge-

lijken met het misverstand over de her¬
komst van de schipper, waarover de au¬
teurs van dit artikel al eerder hebben
gesproken en geschreven.30 Ook bij het
noteren van die herkomst was de Deense
beambte geneigd achter elke Hollander,
die niet nadrukkelijk iets anders opgaf,
‘Amsterdam’ te schrijven. Bovendien
zijn Knoppers eigen argumenten tegen
het gebruik van vlag en registratie als cri¬
teria, ook tegen dat van eigendom of - er¬
ger nog - het vage ‘control’ aan te voe¬
ren. Geen van deze criteria was in die tijd
voor een tolbeambte te achterhalen.
Na al deze grijze theorie de gouden prak¬
tijk van een Amsterdamse notaris. Op 26
maart 1723 compareren te zijner kantore
de bevrachter Gerrit van Heiningen voor
Peter Möller te Hamburg ter eenre zijde
en Hildrik Mammen de Jonge van Nettemerziel in Oostvriesland, schipper naast
God van het schip Abrahams Offerande
ter andere zijde, om een bevrachtingscontract te sluiten. Voordat Hildrik
Mammen naar Stalsund vaart, zal hij
‘zeilen na Nettemerziel in Oostvrieslant,
alwaar hy en zijn voornoemde schip
thuis behoort4.31 Geen Nederlands schip
zo te zien. Toch betaalde brave Hildrik
daarvoor en daarna trouwhartig zijn
lastgeld.
Bewerking
Weinig bronnen lenen zich zo goed voor
een bewerking met de computer als de
GGR. De totale hoeveelheid informatie
is overstelpend maar elke afzonderlijke
vermelding van een schip (eigenlijk: reis)
verstrekt exact hetzelfde type informatie.
Knoppers ging ons voor in een gecompu¬
teriseerde bewerking van deze bron; des¬
alniettemin hebben we voor een eigen
structuur gekozen bij het aan de bron
ontleende databestand. Zoals steeds bij
het gebruik van de computer in histo¬
risch onderzoek, moest daarbij een afwe¬
ging worden gemaakt tussen enerzijds de

wens zo dicht mogelijk bij de oorspron¬
kelijke structuur der gegevens te blijven
en anderzijds de ijzeren logica van de
computerprocedures.32
Als kleinste eenheid beschouwden we de
afzonderlijke vermelding van een reis, al¬
dus definieerden we onze record. In de
door ons beschouwde periode, 17221780, troffen we 42.856 records aan; de
chronologische afbakening vloeide voort
uit de wens stoornissen uit te schakelen
die verband zouden kunnen houden met
hetzij de Noordse Oorlog (1700-1721),
hetzij de Vierde Engelse Oorlog (17801784). Vervolgens werd vastgesteld welke
informatie elk record in ons databestand
zou bevatten. We kozen voor vijf van de
in de bron aanwezige variabelen, te we¬
ten: de datum van registratie te Amster¬
dam, de scheepslasten, de goederenlas¬
ten, de haven van afvaart in de Oostzee
en de plaats van herkomst van de schip¬
per. Alle plaatsnamen werden voorzien
van numerieke codes van drie of vier cij¬
fers, gerangschikt naar regio’s.
In het bestand werden geen namen van
schippers en schepen opgenomen. De re¬
den daarvan was eenvoudig. De toen
voor de historicus beschikbare software
liet geen bewerking toe van alfanumerie¬
ke informatie zoals namen. Inmiddels is
dat tot de reële mogelijkheden gaan be¬
horen en een thans opgebouwd data¬
bestand zou deze informatie ook dienen
te bevatten. Overigens zou dit enige addi¬
tionele en niet te onderschatten techni¬
sche problemen met zich meebrengen,
vooral met betrekking tot de wijze waar¬
op een standaardisatie moet worden aan¬
gebracht onder al de spellingsvariaties
van de namen. De standaardisatie moet
dusdanig zijn dat we niet per ongeluk
vermeldingen aan elkaar koppelen die
niet bij elkaar behoren of dat we varia¬
ties in de spelling aanzien voor verschil¬
len in identiteit.
In ons geval vond de daadwerkelijke in37

Het galjoot van Willem van de Velde de Oude. Detail uit het schilderij ‘De slag in de Sont’ (1658) door
Willem van de Velde de Oude. Foto: Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’, Rotterdam.
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voer van gegevens plaats via een stapsge¬
wijze procedure. Eerst werden de ruwe
gegevens overgenomen uit de bron op codeervellen waarbij we bijgestaan werden
door dertien ijverige studenten van de
studierichting Geschiedenis te Leiden;33
thans zouden de gegevens rechtstreeks in
een data base (bijvoorbeeld dBase III) op
een personal computer kunnen worden
ingevoerd,34 Vervolgens werd door pons¬
typistes de informatie van de codeervellen overgezet naar magneetbanden die
door de mainframe computer gelezen
konden worden; een eenvoudige overzet¬
ting van het dBase III-bestand naar een
tekstbestand op de mainframe zou thans
hierin kunnen voorzien. Bij de invoer
van gegevens gold een rechtstreekse cor¬
respondentie tussen één regel op codeervel of beeldscherm en één schip.
De kwantitatieve bewerking van het uit¬
eindelijke bestand (42.856 records) ge¬
schiedde met behulp van voorgepro¬
grammeerde statistische pakketten zoals
SPSS (= ‘Statistical Package for the So¬
cial Sciences’) en SAS (= ‘Statistical
Analysis System’). Daarbij werd aange¬
geven eerst hoe de computer de gegevens
(alleen getallen) diende te lezen, vervol¬
gens welke statistische procedures uitge¬
voerd moesten worden. Hierbij werkten
we veel met agglomeraties zoals tijdvak¬
ken van tien jaar en regionale clusters
(bijvoorbeeld de Oostzee als geheel of
Friesland). De statistische procedures le¬
verden twee soorten tabellen op: deels sa¬
menvattende kwantitatieve maatstaven
zoals totaalcijfers of gemiddelden per
jaar of tijdvak, deels kruistabellen met
diverse combinaties van waarden van
twee of meer variabelen (bijvoorbeeld
het aantal schepen uit Narva met een
schipper uit Hindeloopen). Gaandeweg
ontwikkelde zich een voorkeur voor SAS
boven SPSS.
De inspanningen ten behoeve van datainvoer en programmeren werden rijk be

loond. Aan het immense databestand
werden trends en patronen ontleend die
anders verborgen zouden zijn gebleven
voor het blote oog van de onderzoeker.
Bevindingen
Ons uitgangspunt was ontleend aan de
historiografie, zowel internationaal als
nationaal. Een centrale stelling van Pier¬
re Jeannin is dat de Noordeuropese eco¬
nomie een ingrijpende structurele ver¬
andering onderging in de achttiende
eeuw aan de vooravond van de Industrië¬
le Revolutie in Engeland; dit betekende
een accentverschuiving in de goederen¬
handel op de Oostzee: van graan naar in¬
dustriële grondstoffen. Volgens Johan
de Vries bleef de Republiek achter bij de
economische opbloei van de andere mo¬
gendheden. In verband met deze ‘relatie¬
ve achteruitgang’ signaleert hij een
‘externe contractie’, dat wil zeggen een
‘terugdringing van de Republiek naar die
handelstakken waarin haar positie niet
op artificiële, maar op natuurlijke voor¬
delen berust, in het bijzonder haar
gunstige ligging’. Zo zou het aandeel van
de handel op het Oostzeegebied sterk
verminderd zijn, dat van de handel op
Duitsland sterk vermeerderd. Deze exter¬
ne contractie ging volgens De Vries ge¬
paard aan een ‘interne contractie’: de
handel werd steeds meer op Amsterdam
geconcentreerd ten koste van andere ha¬
vens in de Republiek.35 We beschouw¬
den de scheepvaart en handel op de
Oostzee tegen deze achtergrond. We
troffen geen sporen aan van interne of
externe contractie en voldoende aanlei¬
ding om nuances aan te brengen in het,
voor wat betreft de Republiek, wel zeer
globale beeld van Jeannin. De analyse
betreffende de periode 1722-1780 spitste
zich toe op de drie voornaamste kwanti¬
tatieve graadmeters van activiteit in de
Amsterdamse vaart op de Oostzee: aan¬
tallen schepen (of reizen), het totaal aan39

tal goederenlasten en het totaal aantal
scheepslasten (grafiek 1-2). Alle drie va¬
riabelen vertonen in hoge mate grillige
fluctuaties van jaar tot jaar. Dit uit zich
onder meer in de grote moeilijkheden bij
het gebruiken van getalswaarden uit het
verleden als ‘input' te bezigen in een
systematische en geformaliseerde voor¬
spelling van toekomstige getalswaarden.
Enige experimenten met het bouwen van
econometrische modellen ten behoeve
van der gelijke voorspellingen gaven aan
dat alleen de getalswaarde uit het onmid¬
dellijk voorafgaande jaar een statistisch
significante bijdrage levert in de schat¬

ting van mogelijke toekomstige getals¬
waarden. Anders gezegd, de jaarlijkse
schommelingen in de drie beschouwde
variabelen waren te grillig om veel hou¬
vast te bieden bij voorspellingen.36
Overigens werd de amplitude van de
jaarlijkse fluctuaties in de loop der tijd
steeds kleiner; dit bevestigt iets dat reeds
Jeannin heeft voorzien.
Het aantal aankomsten in Amsterdam
uit de Oostzee nam af van gemiddeld 790
per jaar vóór 1740 tot gemiddeld 720
vanaf 1757. De scheepvaart op Amster¬
dam volgde die op de Republiek als ge¬
heel op de voet, althans voor zover deze

Grafiek 1. Het aantal reizen uit de Oostzee naar de Republiek en Amsterdam,
1722-1780.

Aantallen schepen: Naar de Republiek (bovenste lijn); Naar Amsterdam (onderste lijn).
Bronnen: Galjootsgeldregisters: zie noot 1. Sonttoltabellen: N. E. Bang & K. Korst, Tabeller over skibsfart og vaeretransport gennem Oresund 1661-1783 og gennem Store Baelt 1701-1748 (Kopenhagen
1930-1953) dl. 11:2, MI.
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laatste in de Deense Sonttolregisters is
neergelegd (grafiek 1). Opmerkelijk is
echter dat de afstand tussen de beide lij¬
nen mettertijd toenam. Dit wijst eerder
op een toenemende betrokkenheid van
vooral Rotterdamse zijde in de internati¬
onale vaart dan op de door Joh. de Vries
gesuggereerde interne contractie.37 Even¬
eens blijkt uit een vergelijking tussen de
vermeldingen uit de GGR en gegevens
over in Amsterdam uit alle buitenlandse
havens binnengekomen schepen dat er
van externe contractie ook al geen sprake
was.38 Op zichzelf staande zijn de GGR
geenszins toereikend om de denkbeelden
van Joh. de Vries omver te werpen; de

combinatie met gegevens uit andere
bronnen is hier vruchtbaar.
Ook de scheeps- en goederenlasten va¬
rieerden sterk van jaar tot jaar; het ge¬
middelde voor de gehele periode 17221780 bedroeg 55.000 scheepslasten en
70.000 goederenlasten (grafiek 2). Nauw¬
keurige studie van de ontwikkelingslij¬
nen brengt een drieledig patroon aan het
licht, dat dwars door pieken en dalen
snijdt:
(1) Expansie (1722-1740);
(2) Contractie (1741-1756);
(3) Herstel (1757-1780).
Bij de goederenlasten is deze beweging
tevens weerspiegeld in de gemiddelden

Grafiek 2. De scheepvaart uit de Oostzee naar Amsterdam: totaal aantal lasten,
1722-1780.

Totaal aantal lasten: Goederenlasten (bovenste lijn); Scheepslasten (onderste lijn).
Bron: zie noot 1.
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per tijdvak:

1722/40:
75.400
1741/56:
61.800
1757/80:
66.800.
De hiermee corresponderende jaarlijkse
gemiddelden voor de scheepslasten laten
weliswaar een daling zien (van 62.400 tot
52.500 last) maar weinig of geen toename
in het laatste tijdvak; deze discrepantie
weerspiegelt de ondertussen opgetreden
wijziging in de verhouding tussen
goederen- en scheepslasten.
Overigens werpt met betrekking tot het
drieledig patroon een combinatie met ge¬
gevens uit andere bronnen aardige vruch¬
ten af. Zowel de geaggregeerde waarde
als het totale volume van de voor¬
naamste, uit de Oostzee via de Sont aan¬
gekomen goederen geven de inmiddels
vertrouwde trits expansie-stagnatie-herstel te zien.39 Scheepvaart en handel op
de Oostzee bezaten beide een grotere
dynamische kracht dan dikwijls in de
vaderlandse geschiedschrijving is ver¬
ondersteld.40
Maar de veranderlijkheid in de tijd be¬
trof niet alleen aantallen aangekomen
schepen of de grootte van de vloot of la¬
ding. Ook in de regionale patronen de¬
den zich opzienbarende verschuivingen
voor. We geven hierbij de voorkeur aan
goederenlasten als maat boven aantallen
en scheepslasten. Wederom onderschei¬
den we drie fasen met een steeds wisse¬
lend paar als koploper:
1. Narva en Danzig (1722-1756);
2. Danzig en Riga (1757-1772);
3. Riga en Koningsbergen (1773-1780).
Deze verschuivingen onder de voor Am¬
sterdam belangrijkste afvaarthavens in
de Oostzee kunnen voor een deel worden
verklaard uit de politieke geschiedenis.
Zo vaardigde in 1757 Keizerin Elisabeth
van Rusland een verbod uit op de uitvoer
van hout uit Narva. Zo ondervonden de
kooplieden te Danzig onmiddellijk na¬
deel van de Eerste Poolse Deling in 1772.
42

Het aandeel van Narva liep terug van 25
naar 13%, dat van Danzig bleef tot 1770
schommelen rond de 20% terwijl dat van
Riga van 15 naar 25% klom. Op veilige
afstand achter de koplopers treffen we
St.-Petersburg en de Zweedse en Pommerse havens aan.
De veranderingen in het geografische pa¬
troon van verschuivingen zijn ook van
groot belang geweest voor de samenstel¬
ling van de aanvoer van goederen. In be¬
ginsel verlaten we hier het terrein waarop
de GGR betrekking hebben; we schake¬
len moeiteloos over van de scheepvaart
naar de handel. Reeds enige oppervlakki¬
ge kennismaking met de aanvoer uit de
Oostzee doet ons de teloorgang van Nar¬
va en Danzig vertalen in minder aanvoer
van respectievelijk hout en graan. Op
eenzelfde wijze verwachten we meer vlas
en hennep naarmate Riga en Koningsber¬
gen op de voorgrond treden.
Om nader uitsluitsel te verkrijgen is op¬
nieuw een koppeling met de Sonttolregisters geboden. We beschouwen het
volume en de waarde van de voor¬
naamste aanvoer in de Republiek uit de
Oostzee zoals deze in de Sont is vastge¬
legd. De belangrijkste goederen waren:
graan, hennep en vlas, hout, as en potas,
teer en pek, huiden en leer, ijzer. De uit¬
komsten van de koppeling zijn opmerke¬
lijk. Uitgaande van de waarde komen we
tot een geheel ander beeld dan wat de ge¬
gevens uit de GGR hebben doen vermoe¬
den. Het graan liep nadrukkelijk voorop
met een aandeel in de totale waarde va¬
riërend tussen een-derde in het begin,
een-vijfde in het midden en twee-vijfde
tegen het einde van onze periode. Het
hout was minder belangrijk qua waarde
dan qua volume terwijl hennep op een
goede derde plaats terechtkwam. Vooral
het herstel van de positie van het graan
suggereert dat de veranderingen in de
handel minder ver reikten dan de veran¬
deringen in het scheepvaart- en aanvoer-

patroon. Anders gezegd, dezelfde goede¬
ren kwamen uit andere havens. Riga en
Koningsbergen namen over toen Danzig
het moest opgeven.41
Uit onze analyse spreekt derhalve geen
algehele verschuiving van graan naar in¬
dustriële grondstoffen; dit bevestigt de
basisgedachte in de literatuur dat de Re¬
publiek geen deel had aan de algemene
expansie in de Noor deur opese economie.
Voor de Republiek gold eerder een terug¬
keer naar het oude dan deel hebben in
het nieuwe.
Een geheel ander vraagstuk betreft de
herkomst van de schippers. Aan de GGR
ontlenen we ook in dit opzicht verrassen¬
de inlichten; een dwarsverbinding met de
analyse van vooral de werkgelegenheid in
de Republiek dient zich snel aan. In de
tegenwoordige literatuur heerst een lichte
verwarring. J. A. Faber en A. M. van
der Woude baseren zich beiden op de
Sonttoltabellen en suggereren een teloor¬
gang in de achttiende eeuw van de
vrachtvaart van bijvoorbeeld Hindeloopen in Friesland en Noord-Holland be¬
noorden het IJ (het Noorderkwartier).
Knoppers deelt niet Fabers vertrouwen in
de nauwkeurigheid van de Deense tolambtenaren bij Helsingör, terwijl P. C.
van Royen in enkele recente bijdragen
andere primaire bronnen aanhaalt om
aan te geven dat de afname van de werk¬
gelegenheid in de vrachtvaart in het
Noorderkwartier later begon dan Van
der Woude voor mogelijk heeft ge¬
houden.42
De geografische samenstelling van de
schippers op de Oostzeevaart veranderde
inderdaad dramatisch in de loop van de
achttiende eeuw (grafiek 3-4). De pro¬
centuele verdeling over de regio’s van
herkomst van de schippers in het begin
en aan het einde van onze periode blijkt
uit tabel 4.43
Opmerkelijk is vooral de verschuiving in
noordelijke en oostelijke richting, van

Tabel. 4.
Herkomst van de schippers aangekomen
in Amsterdam in 1722-1730 en 1763-1772.
Gemiddelde percentages per periode.
1722/30
Oostzee
Amsterdam
Friese Eilanden
Friesland
Noord-Holland
Overige

1763/72

17
12
28
30
5
4

3
9
10
43
9
30

100

100

Amsterdam naar het Noorderkwartier,
van de eilanden naar Friesland, van
Friesland naarGroningen (inbegrepen bij
‘Overige’). De oostelijke trek is zelfs
waar te nemen op het intraregionale
vlak; zo liep binnen Friesland Hindeloopen terug terwijl Dokkum en Lemmer
vooruitgingen. Van een catastrofale
neergang voor Hindeloopen was echter
geen sprake; nog in de jaren zeventig der
achttiende eeuw kwam bijna een vijfde
van de Friese schippers uit deze plaats.
Alleen meer gedetailleerd onderzoek zou
kunnen aangeven op welke vaarten de
nog actieve schippers uit Hindeloopen te¬
rechtkwamen nadat in 1757 de perspec¬
tieven in de houtvaart op Narva zo
drastisch waren ingeperkt.
Het bescheiden percentage voor Am¬
sterdam, althans wanneer vergeleken met
opgaven in de Sonttoltabellen, onder¬
steunt het vermoeden dat de Deense tolambtenaren minder nauwkeurig waren
dan hun collega’s bij de Admiraliteit te
Amsterdam; hoe dikwijls werd, zoals
reeds gezegd, in de Sont niet een Hol¬
landse herkomst gewoon als ‘Amster¬
dam’ vertaald? De toename voor NoordHolland benoorden het IJ in de loop van
onze periode is moeilijk te rijmen met
eem wegkwijnen van de betrokkenheid
43

Grafiek 3.
De herkomst van schippers
aangekomen in Amsterdam
uit de Oostzee, 1722-1730.
Gemiddelde percentages.
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op een grote betrouwbaarheid van de
GGR. De herkomst van de schipper werd
in Amsterdam nauwkeuriger vastgelegd
dan in Helsingör, de haven van vertrek
uit de Oostzee minstens even nauwkeu¬
rig. De namen van schipper en schip en
de twee lastages zijn trefzekere criteria
bij de koppeling van de GGR aan de
Sonttolregisters en de Notariële Archie¬
ven.
De analyse van de GGR leert ons in de
eerste plaats veel over het verloop en de
regionale kenmerken van de scheepvaart
en de opbouw van de schipperspopulatie.
Over de aard en de samenstelling van de
handelsstroom lichten de registers ons
niet in. De goederenlastages geven
slechts de omvang hiervan aan. Toch
kunnen de GGR in combinatie met ande¬
re bronnen, zoals de Notariële Archieven
en de Sonttolregisters, van grote waarde
zijn door hun volledigheid en betrouw¬
baarheid.
Een verslag als dit over data-verwerking
met de computer van slechts luttele jaren
geleden wekt nu al heimwee als naar een
antiek verleden. Razendsnel is de ont¬
wikkeling in de jaren tachtig geweest. Bij
een toekomstig onderzoek van de galjootsgelden dienen ook de alfanumerieke
gegevens (de schippers- en scheepsna¬
Conclusie
men) te worden ingevoerd. Dit is essen¬
Bronnenkritiek staat in het teken van de
tieel voor de analyse van de schipperspo¬
twee grote B’s: Betekenis en Betrouw¬
pulatie en het daarmee samenhangende
baarheid. Naarmate de onderzoeker be¬
onderzoek naar de werkgelegenheid.
ter op de hoogte is van de betekenis der
Door de nieuwe technieken voor het aan¬
variabelen en zich daardoor beter kan
maken van data-bestanden is het daarbij
houden aan de toenmalige conventies,
gemakkelijker geworden dit in teamver¬
zal de betrouwbaarheid van de bron gro¬
band te doen. Op deze wijze kunnen de
ter blijken. De meest weerbarstige varia¬
GGR ook beter worden gekoppeld aan
belen, de goederen- en scheepslastages,
andere bronnen. Want voor de nabije
geven nu langzamerhand hun geheimen
toekomst opent zich dit grootse perspec¬
prijs. De betekenis van de bron als geheel
tief: een systematische combinatie met de
lijkt duidelijk: alle schippers die met een
Sonttoliën, niet met de verouderde be¬
beladen schip uit de Oostzee voor Am¬
werking in de gepubliceerde tabellen, die
sterdam arriveerden, betaalden galjootsde primaire bron geweld aandoet, maar
geld.
met de oorspronkelijke ‘regnskaber’ van
Interne en externe bewijsgronden wijzen

van deze regio in de vrachtvaart reeds in
de beginjaren van de achttiende eeuw.
Hoewel geenszins een sluitend bewijs,
doet dit de argumentatie van Van Royen
ons waarschijnlijker voorkomen dan die
van Van der Woude.
Combinaties tussen regio’s van herkomst
en afvaarthavens in de Oostzee geven
aan dat de oostwaartse trek in het bij¬
zonder optrad in de vaart op Riga, Ko¬
ningsbergen, Danzig en Stettin. Het is
niet toevallig dat onder de genoemde
havens zich de beide koplopers bevon¬
den van het afsluitende decennium van
onze periode. Binnen het Oostzeegebied
zelf, ten slotte, vond een verschuiving
plaats- van Zweedse naar Pommerse
schippers en daarna terug naar ‘jongere’
Zweden en Pruisische schippers. Deze
schippers waren met name te vinden in
de vaart op Zweedse havens in de Oost¬
zee. De steeds sterkere traditie van mercantilistische wetgeving in Zweden vanaf
1724 zal hieraan debet zijn geweest.44
Ook in de Amsterdamse vaart op Ko¬
ningsbergen was het aandeel van nietHollandse schippers ongewoon groot;
vooralsnog ontbreekt een nadere verkla¬
ring hiervan.

45

Helsingör, en dan over een lange perio¬
de. In een dergelijke combinatie verhalen
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Moedernegotie en kraamkamer. Schippers en scheepsvolk op de Nederlandse
vrachtvaart in Europese wateren vanaf de zeventiende tot in de negentiende
eeuw1
P. C. van Royen
Voor de inwoners van de Nederlandse
kustprovincies is de vaart op het Oostzeegebied gedurende ruim drie eeuwen direct
en indirect een belangrijk middel van
bestaan geweest. Vanaf 1497, het jaar
waarin We voor het eerst beschikken over
gegevens uit de zogenaamde Sonttolregisters (STR),2 weten we vrij nauwkeurig
hoeveel (Nederlandse) schepen jaarlijks
naar en vanuit het Oostzeegebied zeilden.
Deze registers geven inzicht in onder meer
de hoeveelheden vervoerde goederen, de
aard van de lading, de namen van de
schippers en hun ‘plaats van herkomst’.3
Naast deze Deense bronnenrijkdom be¬
schikt Nederland, of beter Amsterdam,
over een ‘tegenhanger’ van de STR: de
Galjootsgeldregisters (GGR).4 Deze van¬
gen aan in het begin van de achttiende
eeuw (1704) en eindigen in 1825. Ook in
deze bron vinden we gegevens met betrek¬
king tot de schippers, hun woonplaats en
hun schepen.5 Daarnaast zijn er voor de
gehele achttiende eeuw de zogenaamde
Zeebrievenboeken (ZBB)6 bewaard geble¬
ven in onder andere het Gemeente Archief
te Amsterdam, waarin gegevens van gelij¬
ke strekking zijn te vinden. Ten slotte is
er dan ook nog een immense hoeveelheid
notarieel archief, die slechts ten dele
toegankelijk7 is en voor het overige in
stilte op koele depots op ontsluiting en
bewerking8 ligt te wachten. Het lijkt er
derhalve op dat niet alleen voor de tijd¬
genoot de vaart op de Oostzee met recht
‘moedernegotie’ werd genoemd, maar dat

ook voor de hedendaagse, maritiemeconomisch geïnteresseerde historicus aan
de vaart naar het oosten heel wat te ‘ver¬
dienen’ valt.9
De seriële ‘overkill’ van de vaart op het
Oostzeegebied heeft echter ook een paar
nadelen. Te zeer is men geneigd de moe¬
dernegotie als de enige negotie te beschou¬
wen, ofschoon de inwoners van de Repu¬
bliek als de vrachtvaarders van Europa be¬
kend stonden, en niet alleen van het Balticum. De vaart naar Archangel aan de
Witte Zee, Noorwegen, Groot-Brittannië,
Frankrijk, Portugal, Spanje en het Middellandse-Zeegebied waren (als we de ge¬
schatte aantallen schepen per vaarroute als
maatstaf hanteren) te zamen toch minstens
even belangrijk als de moedernegotie, zo
niet belangrijker.10 Een ander nadeel is
dat bepaalde ontwikkelingen in het scheep¬
vaartverkeer door de Sont (bij voorbeeld
een afnemend of toenemend aantal door¬
vaarten van Nederlandse schippers, of een
afnemende en toenemende tonnage van de
Nederlandse schepen) te snel worden op¬
gevat als structureel voor de gehele Neder¬
landse koopvaardijvloot in Europese wa¬
teren." De Sonttoltabellen (STT) alleen
zijn voor dergelijke conclusies niet vol¬
doende.12 Dat hebben de bewerkers van
de GGR al aangetoond.13 Daarbij moe¬
ten we wel bedenken dat ook de gegevens
met betrekking tot de woonplaats van de
schippers of de opgegeven lastage van de
schepen uit de GGR niet altijd te vertrou¬
wen zijn.14
49

Dit alles wil overigens geenszins zeggen dat
STR, STT en GGR geen of weinig zeg¬
gingskracht hebben. Integendeel, de gege¬
vens, mits gebruikt in combinatie met
ander, vergelijkbaar of aanvullend bron¬
nenmateriaal, zijn uitermate geschikt voor
het opsporen en analyseren van bepaalde
ontwikkelingen betreffende de maritieme
huishouding van Nederland. Eén van die
ontwikkelingen in de vrachtvaart van de
Nederlanden was dat tegen het einde van
de zeventiende eeuw de Noordhollandse
schippers uit de vaart naar het Oostzeegebied zouden zijn verdwenen. Louter en
alleen afgaand op het jaarlijks aantal
doorvaarten van schippers uit de diverse
regio’s in de STT, zien we inderdaad het
relatieve én absolute aandeel van de
Noordhollanders in de vaart op de Oost¬
zee afnemen. Maar met het verdwijnen
van de Noordhollandse schippers zou (vol¬
gens de bestaande mening) tevens de
vrachtvaart als bron van werkgelegenheid
in Noord-Holland benoorden het IJ na
1700 sterk aan betekenis hebben inge¬
boet.15 En dat terwijl in voorgaande eeu¬
wen deze regio bij uitstek hét recruteringsgebied van zeelui was geweest. De Noord¬
hollandse schippers zouden in hun ‘val’ de
gehele zeevarende bevolking van deze kust¬
streek hebben meegesleurd.
Aanvankelijk bestond de overtuiging dat
dit proces van verdwijnen zich afspeelde
tussen 1630 en 1710 (als het gaat om de
Noordhollandse zeelui), maar deze veron¬
derstelling was, zoals gezegd, vrijwel ge¬
heel en al gebaseerd op de gegevens uit de
STT.16 Onderzoek in de notariële archie¬
ven van onder andere Amsterdam heeft in¬
middels aangetoond dat deze ontwikkeling
een stuk minder ver gevorderd was dan
men op grond van de STT mocht aanne¬
men.17 Er waren nog wel degelijk schip¬
pers in Noord-Holland en ook hun
scheepsvolk kwam voor het merendeel uit
Noord-Holland. Daarmee is de periodise¬
ring en de fasering van dit proces welis¬
50

waar gewijzigd, maar het fenomeen op
zichzelf, dat de Noordhollandse schippers
en ook de zeelui uit deze regio in de loop
van de achttiende eeuw verdwenen, blijft
vooralsnog raadselachtig. Omdat deugde¬
lijke verklaringen tot op heden ontbreken,
zullen we eerst eens moeten zien hoe het
bij voorbeeld halverwege de achttiende
eeuw met de vrachtvaart als bron van
werkgelegenheid in Noord-Holland ten
noorden van het IJ was gesteld.
In de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, een soort overzicht van
de stand van zaken in de Republiek, zijn
de berichten over de vrachtvaart in deze
jaren niet onverdeeld optimistisch.18 Over
Warder, gelegen in het Noorderkwartier,
wordt gemeld: ‘de opgezetenen, die alle
van de gereformeerden godsdienst zijn,
vinden hun bestaan by de zeevaart en den
landbouw. Men vindt hier veele schip¬
pers’.19 Axwijk: ‘Ook zyn er veele schip¬
pers en andere, die ter zee varen’.20
Kwadijk ‘was, oudtyds, een der bloeiendste dorpen hier omtrent; doch is, door
den brand en het lyden van schipbreuk der
ter zee vaarenden ingezetenen, zeer verval¬
len. Men heeft er tegenwoordig nog een
bos of beurs tot onderstand voor oude zeevaarende luiden, of die buiten staat geraaken om ter zee dienst te doen’.21 Ransdorp: ‘Voormaals is het een groote en
bloeiende plaats geweest, waarin veele zeevaarende persoonen gewoond hebben.
Men zegt, dat tusschen Ransdorp en Schellingwoude, daar nu geen huis te vinden is,
twee-endertig schippers plagten te woonen,
die buiten ’s lands voeren’.22 Nieuwendam: ‘Deze plaats is redelyk welvaarende
en hier woonen veele zeevaarende lui¬
den’.23 Buiksloot: ‘Hier woonen (...) ook
vele zeevaarende luiden’.24
Afgaand op deze uitspraken waren in de
decennia voor 1750 de zeelui en schippers
in het Noorderkwartier nog niet verdwe¬
nen. Van een op en top gezonde, bloeien¬
de vrachtvaart evenwel wordt ook niet
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gerept. Wenden we de blik naar de Kop
van Noord-Holland, dan blijken in plaat¬
sen als Egmond,25 Petten,26 Callantsoog,27 Huisduinen, Den Helder28 en De
Rijp29 vooral de visserij, het loodsen van
koopvaarders en de walvisvaart op Groen¬
land en Straat Davis een belangrijk mid¬
del van bestaan te vormen.30
Met betrekking tot West-Friesland heeft
de schrijver van de Tegenwoordige Staat
zich helaas beperkt tot een vrij algemene
uitlating, die bovendien eigenlijk de grond¬
prijzen betreft: ‘Doch de ongevallen van
neringloosheid, het missen van scheep¬
vaart, rampen des oor logs, de doorbraken
en zwaare lasten der dyken en verpondin¬
gen hebben de waardy deezer landen zoo
zeer verminderd, dat er zelfs tegenwoor¬
dig sommigen verlaaten leggen’.31 Alleen
over Hoorn heeft de auteur iets maritiems
te melden: ‘Hoorn bloeit meest door de
zeevaart, schoon dezelve, in den aan vang
der voorgaande eeuwe, veel grooter was
dan tegenwoordig, zynde de zelve, van tyd
tot tyd, meest naar Amsterdam geweeken.
Men bouwt te Hoorn nog groote schepen,
met den naam van Hoornsche Katten be¬
kend, die veel te Amsterdam bevragt wor¬
den, of voor reeders rekening, naar
Vrankryk, en elders, om zout, en naar de

Oostzee en Noorwegen, om hout vaaren’.32 Uitspraken die een indicatie kun¬
nen geven van de structuur van de
beroepsbevolking buiten de drie Westfriese
steden, geeft de schrijver verder niet.
Al met al kunnen we constateren dat de
vrachtvaart als bron van werkgelegenheid
in Noord-Holland gedurende de eerste
helft van de achttiende eeuw niet totaal
verdwenen was. Maar van een bloei en
omvang, zoals we die uit de zeventiende
eeuw kennen, was toch geen sprake meer.
En dat is op zijn minst merkwaardig, want
de omvang van de Nederlandse koopvaar¬
dijvloot was in de achttiende eeuw niet veel
kleiner dan die in de zeventiende eeuw.33
Dat gold ook voor de werkgelegenheid op
de vrachtvaart in Europese wateren. De
vraag is derhalve hoe deze ontwikkeling
heeft plaatsgegrepen en waarom schippers
en scheepsvolk uit Noord-Holland de
vrachtvaart de rug hebben toegekeerd.
Gaan we af op de schattingen van de werk¬
gelegenheid in de diverse takken van
scheepvaart (tabel 1), dan blijkt in de
vraag naar arbeidskrachten voor de
vrachtvloot weinig verandering te zitten.
Omstreeks 1610 was de vrachtvaart in Eu¬
ropese wateren van alle takken van scheep¬
vaart de belangrijkste werkgeefster. In de

Tabel 1. Schatting van de werkgelegenheid in zeevaart, zee- en haringvisserij.
1610

1630/40

1680

1725

1770

1825

marine
koopvaart
VOC
walvisvaart
zeevisserij

3000
21500
2000
—
6500

8000
25500
4000
1500
7000

3500
22500
8500
9000
6500

3500
22000

2000
21000

5000
17000

9000
4000

11500
6000
4000

2000

totaal

33000

46000

50000

49500

44500

24000

11000

Bron: J. R. Bruijn en J. Lucassen (eds.), Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen
van J. de Hullu (Groningen, 1980) 14 (voor de jaren 1610 tot en met 1770). J. R. Bruijn, ‘Scheepvaart
in de noordelijke Nederlanden’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden VIII (Bussum, 1979) 211
(voor 1825).
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periode 1630/1640 nam in deze maritieme
branche de werkgelegenheid nog iets toe
om vervolgens tot tegen het einde van de
achttiende eeuw op ongeveer hetzelfde ni¬
veau te blijven. Een andere gigant op de
arbeidsmarkt was de VOC. Deze compag¬
nie legde gedurende de tijd van de Repu¬
bliek in toenemende mate beslag op het
arbeidspotentieel. De walvisvaart ten slotte
begon in de loop van de achttiende eeuw
een groeiend deel van de arbeidsmarkt
voor zich op te eisen. Toch bleef na
1630/1640 de totale vraag naar arbeids¬
krachten vrij stabiel, ofschoon deze per
tak van scheepvaart nogal kon fluctueren.
Het verdwijnen van de Noordhollandse
zeelui en schippers kan derhalve niet wor¬
den toegeschreven aan het verdwijnen van
de bedrijfstak als zodanig. We zullen een
mogelijke verklaring dus moeten zoeken
in het aanbod.
Volgens schattingen geldend voor het be¬
gin van de zeventiende eeuw zou het aan¬
bod van Nederlandse zeelui minimaal
32250 en maximaal 37600 zeelui hebben
bedragen.34 Onder hen bevonden zich
vooral Noordhollanders, maar ook Am¬
sterdammers, Friezen, Waddeneilanders,
Zuidhollanders en Zeeuwen. Bezien we de
vraag naar en het aanbod van zeelui aan
het begin van de zeventiende eeuw, dan
zou het gehele Nederlandse scheepspark
door Nederlanders moeten zijn bemand.
Dit evenwel was niet het geval. De VOC
- ook in haar beginperiode - en hoogst
waarschijnlijk ook de marine maakten in
niet onbelangrijke mate gebruik van bui¬
tenlandse zeelui.35 Of de werkgelegenheid
op de vloot, öf het aantal Nederlandse zee¬
lui moet derhalve een weinig overschat
zijn.
Vergelijken we de schattingen van de
werkgelegenheid op de scheepvaart met de
geschatte bevolkingsaantallen van het
Noorderkwartier en West-Friesland, dan
blijkt dat tot halverwege de zeventiende
eeuw de werkgelegenheid bij de Neder¬

landse scheepvaart sterker toenam dan de
bevolkingsgroei. Deze toename was zelfs
zo sterk dat de bevolkingsaanwas in
Noord-Holland benoorden het IJ op de
gegroeide vraag geen afdoende antwoord
had. De werkgelegenheid steeg met ruim
30% (tabel 1), de bevolking ten noorden
van het IJ daarentegen met ongeveer
10%.36 Juist omdat in de eerste helft van
de zeventiende eeuw de vrachtvaart voor
een groot deel in Noord-Holland benoor¬
den het IJ was geconcentreerd, moesten
de schippers hier gebruikmaken van extra
arbeidskrachten, die öf vanuit de andere
kustprovincies öf vanuit het buitenland
kwamen. Hoe het in de loop der jaren in
de diverse regio’s verder ging met het aan¬
bod van Nederlandse zeelieden, weten we
eigenlijk niet. Kwantitatieve gegevens ont¬
breken vrijwel geheel. Alleen een door J.
A. Faber gebruikt quotisatiekohier uit
1749 biedt een aanknopingspunt.37 Daar¬
uit valt af te leiden dat omstreeks 1750
Friesland tussen de drie- a vierduizend zee¬
lui leverde.38 Veel meer materiaal is er he¬
laas niet.
Een andere manier om er achter te komen
wat er nu met de Noordhollandse schip¬
pers en zeelui in de loop van de achttien¬
de eeuw gebeurde, is de samenstelling van
het scheepsvolk aan een nader onderzoek
te onderwerpen. Daarvoor bestaan wel
bronnen. Voor wat betreft de VOC heeft
uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar
de geografische samenstelling van de be¬
manning gedurende de zeventiende en
achttiende eeuw.39 Opmerkelijke conclu¬
sie was dat na 1720 het aandeel van de bui¬
tenlanders onder de VOC-bemanningen
sterk begon toe te nemen. Bovendien kwa¬
men deze ‘nieuwkomers’ in toenemende
mate uit meer binnenlands gelegen - dus
niet maritiem georiënteerde - gebieden.
Een verklaring voor deze ontwikkeling lag
voor de hand. Werken voor de Compag¬
nie was zwaar en slecht betaald. De kans
om te overleven werd in de loop der tijd
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Twee pagina’s uit een zeebrievenboek. Bron: Gemeente Archief Amsterdam, Particulier Archief 5036
(1774).
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alleen maar kleiner. Inwoners van de Re¬
publiek deden liever iets anders. Zou zich
eenzelfde ‘demotivatie’ hebben voorge¬
daan op de vrachtvaart? Al was de beta¬
ling aan boord beter, dan was het
zeevarend leven toch niet bepaald makke¬
lijk. Echter, de ontwikkelingen op de sche¬
pen van de VOC kunnen en mogen niet
worden vergeleken met die op de vracht¬
vaart. Beide takken van scheepvaart
maakten namelijk gebruik van verschillen¬
de segmenten van de maritieme ar¬
beidsmarkt.
Nederlandse zeelui ter vrachtvaart hadden
over het algemeen weinig trek hun plaats
te ruilen voor een baantje aan boord van
een marine- of VOC-schip: ‘het [was] in
onse stadt [Hoorn] geen manier dat swagers oft kinderen uyt qualifiseerde huysen
voor capiteyn [bij de marine of VOC] voe¬
ren, maer wel voor schippers na de Straet
[van Gibraltar]’.40 In de achttiende eeuw
was deze houding ten opzichte van VOC
of marine weinig veranderd, getuige de
volgende uitspraken: ‘In de meeste dorpen
en districten van West-Friesland waren de
boeren teffens zeeling. Hier was het
kweekschool van matroozen, stuurlieden
en schippers voor de koopvaardij, niet
voor Oost-Indiën of de oorlogschepen; dit
wierd schande gerekend’.41 ‘Het Amelan¬
der zeevolk vaart op alle deelen der beken¬
de wereld, behalven op de Oost-Indien,
eenige weinigen uitgezonderd. Dit laatste
is by hen een schande en een gevolg van
een losbandig leeven, waartoe zy zelden
vervallen’.42 C. R. Boxer heeft dan ook
terecht geconcludeerd dat ‘the better class
of Dutchmen preferred to seek employ¬
ment nearer home and only took service
with either of the two India Companies as
a last resort’.43
Niet alleen allerlei citaten staan ons ter be¬
schikking om te onderzoeken of het voor
zeelui al dan niet een gemakkelijke stap
was van de ene tak van scheepvaart over
te gaan naar een andere, maar ook kwan¬

tificeerbare gegevens. In de boekhouding
van een tweetal bootsgezellenbeurzen in
West-Friesland treffen we slechts twee ge¬
vallen aan waar sprake is van een overstap
naar VOC en Admiraliteit.44 Evenmin lag
het toentertijd voor de hand het geluk op
één van de vele haringbuizen te beproeven.
Slechts een enkeling zien we deze omme¬
zwaai maken.
Boompje verwisselen tussen de vrachtvaart
en de walvisvaart kwam daarentegen wel
geregeld voor. Heel wat zeelui zeilden het
ene jaar naar het hoge noorden ter wal¬
visvangst, het andere jaar naar het oosten
of zuiden ter vrachtvaart. Hoe zeer de ma¬
ritieme arbeidsmarkten gescheiden konden
zijn, laat zich illustreren aan de hand van
het volgende voorbeeld: Petten was een
dorp waarin de bevolking zich voorname¬
lijk met de (kust)visserij en beloodsing be¬
zighield en bezig bleef houden. In het nabij
gelegen Callantsoog daarentegen waren en
bleven walvisvaart en vrachtvaart de belangrijkere middelen van bestaan.45 Door
de jaren heen bleef deze scheiding volstrekt
gehandhaafd. Vissers waren honkvast.
Naar de vrachtvaart overstappen deden ze
zelden, laat staan naar andere beroepen:
‘Wie als visser is geboren, wil niet sterven
als boer’.46 We kunnen derhalve stellen
dat elk duo, vracht- en walvisvaart, VOC
en marine, haring- en zeevisserij, er zijn
eigen ‘recruteringskarakteristiek’ op na¬
hield. De VOC en marine recruteerden in
Holland hun manschappen voornamelijk
uit de steden,47 de vrachtvaart en walvis¬
vaart namen het platteland voor hun re¬
kening.48 Bepaalde ontwikkelingen in het
recruteringspatroon van de ene tak van
scheepvaart kunnen derhalve niet zonder
meer worden gegeneraliseerd.
Dat wil zeggen dat, als we iets over de ont¬
wikkelingen binnen de vrachtvaart in Eu¬
ropese wateren willen weten, we gebruik
zullen moeten maken van bronnen met be¬
trekking tot deze tak van scheepvaart. Bo¬
vendien zullen we er rekening mee moeten
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Tabel 2.

Aantal individuele Nederlandse schippers op de Nederlandse vrachtvloot in
Europese wateren (1700-1710, 1770-1776) en tienjaarlijks gemiddeld aantal
aankomsten van Nederlandse schippers vanuit het Oostzeegebied in
Amsterdam (GGR 1771-1779).
NA
1700-1710
abs.
%

Amsterdam
Noord-Holland
Friesland
Waddeneilanden
Zuid-Holland
Zeeland
Groningen
Overigen
Totaal

251
381
336
298
88
23
7
76

17%
26%
23%
20%
6%
2%
0%
6%

1460

SGR, GGR, ZBB
1770-1776
abs.
%
467
167
379
218
24
10
59
3
1327

35%
13%
29%
16%
2%
1%
4%
0%

GGR
1771-1779*
abs.
%
53
30
250
53

12%
7%
56%
12%

60

13%

446

Bronnen: 1700-1710 - Van Royen, Zeevarenden, 184; cijfers gebaseerd op Gemeente Archief Amsterdam
(GAA), Notarieel Archief (NA). 1770-1776 - GAA PA 78: 99 (GGR 1774, 1776), GAA PA 6: 60 (Schipgeldregisters 1770-1775), GAA PA 5036: ZBB 1773-1775. N.B. cijfers betreffende 1770-1776 onder voor¬
behoud. 1771-1779 - J. Th. Lindblad en P. de Buck, ‘Shipmasters in the shipping between Amsterdam
and the Baltic 1722-1780’, 135.
* met uitzondering van de jaren 1773, 1775, 1779.

houden dat ook de bronnen betreffende
de vrachtvaart niet één tak van die vracht¬
vaart bestrijken, bronnen zoals bij voor¬
beeld de GGR en STR. Zoals gezegd,
ontwikkelingen in de vaart op de Oostzee
hoeven niet per se een afspiegeling te zijn
van ontwikkelingen binnen de totale Ne¬
derlandse vrachtvaart. Gewapend met de¬
ze reserves wil ik enige voorlopige
resultaten van nieuw onderzoek presente¬
ren (tabel 2).
Uit het al bestaande onderzoek in de no¬
tariële archieven van 1700 tot en met 1710
bleek dat een kwart van de Nederlandse
schippers uit Noord-Holland benoorden
het IJ afkomstig was. Volgens de nieuwe
gegevens was driekwart eeuw later dit per¬
centage gedaald tot 13%. Vergelijking met
de gegevens van J. Th. Lindblad en P. de
Buck van 1771-1779 maakt duidelijk dat
de Noordhollandse vrachtvaart minder
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diep gezakt was dan op basis van de GGR
mocht worden aangenomen. Aldus laat
zich aantonen, hoe voorzichtig we met be¬
paalde ‘zijwindgevoelige’ bronnen moeten
zijn. De bronnen die zijn gebruikt voor de
selectie 1700-1710 hebben het voordeel dat
ze niet betrekking hebben op één tak van
de vrachtvaart. Dat kan niet worden ge¬
zegd van het materiaal dat is gebruikt voor
de jaren 1770 tot en met 1776. De cijfers
zijn samengesteld uit de GGR, die uiter¬
aard alleen de vaart vanuit de Oostzee naar
Amsterdam onthullen, de Schipgeldregisters (SGR) die de vaart op Petersburg
(eigenlijk ook Oostzee) en Archangel aan
het licht brengen en de ZBB. Van deze
laatste bron is de systematiek nog onvol¬
doende doorgrond. Omdat niet vermeld
staat voor welke reis een zeebrief (dat wil
zeggen, een verklaring dat een schip in een
bepaalde plaats thuishoorde) werd afge-

Tabel 3.

Geografische samenstelling van het scheepsvolk aan boord van Nederland¬
se vrachtschepen (1700-1710, 1774-1775, 1814-1816 en 1824-1826).51
1700-1710
abs
%

1774-1775
abs
%

abs

Totaal

8790

100%

8623

100%

11372

100%

Nederland
Schippers
Buitenlanders

6678

76%

3459

40%

2112

24%

5164

60%

6746
1957
2669

59%
17%
24%

Nederland
Schippers
Amsterdam
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Friesland
Groningen
Wadden
Div./onb.

6678

100%

3459

100%

666
2200
420
111
1761

10%
33%
6%
2%
26%

1417
103

21%
2%

540
444
44
3
929
154
1317
28

16%
13%
1%
0%
27%
4%
38%
1%

8703
1957
1003
248
325
26
1438
2217
1380
109

100%
22%
12%
3%
4%
0%
17%
25%
16%
1%

2112

100%

726
984
353
49

34%
47%
17%
2%

5164
2675
1378
667
444

100%
52%
27%
13%
8%

2669
1951
379

100%
73%
14%

339

13%

Buitenland
Duitsland
Scandinavië
Baltische kust
Div./onb.

1814-1826
%

Bronnen: Van Royen, Zeevarenden, 116 (1700-1710). GAA PA 38:7-10 (Archief van de waterschout
1774-1775), 91-102 (1814-1816), 122-127 (1824-1826). N.B.: het gaat hier (met uitzondering van de jaren
1700-1710) om voorlopige onderzoeksuitkomsten.

geven, is niet duidelijk welke tak van
vrachtvaart deze betreft. Wel weten we dat
de opgave van de plaats van herkomst van
de schipper volgens de ZBB betrouwbaar¬
der is dan die in de GGR.49 Door combi¬
natie van deze drie bronnen is het mogelijk
een groot aantal individuele schippers op
te sporen. Gaan we ervan uit dat een schip¬
per het merendeel van zijn bemanning uit
zijn naaste omgeving recruteerde, dan kan
het aantal schippers een indicatie zijn van
een al dan niet gezonde maritieme arbeids¬
markt.50
De tweede (noodzakelijke) stap in het tra¬
ceren van ontwikkelingen op de regionale
maritieme arbeidsmarkt is het verzame¬

len van gegevens over de daadwerkelijke
geografische samenstelling van de beman¬
ningen (tabel 3). Voor de jaren 1700 tot
en met 1710 is andermaal gebruik gemaakt
van gegevens uit de notariële archieven, de
zogenaamde scheepsverklaringen. De ge¬
gevens betreffende de andere jaren zijn
ontleend aan de monsterrollen uit het ar¬
chief van de Amsterdamse waterschout.
Nu is vergelijking van al deze cijfers on¬
derling eigenlijk niet helemaal correct. De
gegevens uit 1700-1710 behelzen alle schip¬
pers en zeelui, die in de periode hun spo¬
ren hebben nagelaten in de een of andere
notariële akte. Hoe vaak zij daarin voor¬
kwamen doet er niet toe, want elk individu
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is maar één keer meegeteld. Een Neder¬
landse stuurman die twaalf keer voor de
notaris verscheen ‘weegt’ dus even zwaar
als een buitenlandse bootsgezel die slechts
eenmaal het hoofd bij de notaris om de
deur stak. Er is echter nog een tweede re¬
den dat we met het onderling vergelijken
van deze cijfers heel voorzichtig moeten
zijn. De akten uit het notarieel archief zijn
afkomstig van min of meer willekeurige
schippers. Elke schipper die Amsterdam
(of Enkhuizen, Hoorn of Medemblik)
aandeed en toevallig onderweg een onge¬
lukje of iets dergelijks had meegemaakt,
liet bij de notaris een dergelijke scheepsverklaring opmaken. De schippers uit de
monsterrollen daarentegen waren schip¬
pers die in Amsterdam hun bemanning
wierven. De gegevens uit de Amsterdam¬
se monsterrollen geven derhalve een beeld
van de Amsterdamse arbeidsmarkt. Dat
doen de gegevens uit de scheepsverklaringen in veel mindere mate. Die belichten
veeleer de regionale arbeidsmarkt. Verge¬
lijken we het recruteringspatroon van
Amsterdamse schippers uit de jaren
1700-1710 met dat uit de jaren zeventig
van de achttiende eeuw, dan blijkt dat in
elk geval zij altijd al een groot deel van
hun bemanning (40 a 50%) uit het buiten¬
land recruteerden.52 Schippers van elders,
die van oorsprong hun varend volk uit de
eigen regio recruteerden, waren zich klaar¬
blijkelijk steeds meer op de Amsterdam¬
se maritieme arbeidsmarkt gaan richten.
Welke reden zij daarvoor hadden, weten
we echter nog niet. Een derde bezwaar, dat
eigenlijk alle onderdelen van tabel 3 be¬
treft, is de structurele ondervertegenwoor¬
diging van de regio’s Zuid-Holland en
Zeeland, ofschoon in deze gewesten de
vrachtvaart niet zonder enige betekenis
was.
De gegevens uit de Amsterdamse monster¬
rollen zijn, in tegenstelling tot de gegevens
uit de scheepsverklaringen, niet per in¬
dividu bewerkt. De totale bemanningen
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van 531 schippers op 841 reizen zijn sim¬
pelweg bij elkaar opgeteld en percentueel
over de diverse regio’s verdeeld. Omdat in
de monsterrol de plaats van herkomst van
de schipper nooit stond vermeld, moest de¬
ze worden opgezocht in de GGR, de SGR
of de ZBB. Het cijfermateriaal uit de ja¬
ren 1814-1816 en 1824-1826 is eveneens ge¬
baseerd op de monsterrollen van de
Amsterdamse waterschout. De bewerking
geschiedde in grote lijnen hetzelfde als bij
de monsterrollen van 1774-1775. Ook nu
weer werd de plaats van herkomst van de
schippers niet vermeld. Nieuwe informa¬
tie in de monsterrol was de optekening van
de vlag waaronder het betreffende schip
voer. Omdat de GGR en SGR in deze ja¬
ren geen plaats van herkomst meer vermel¬
den en de ZBB ontbreken, kon aan deze
bronnen de ontbrekende identiteit van de
schipper niet worden ontleend. Als selec¬
tiecriterium diende in dit geval het al dan
niet ‘onder Nederlandse vlag’ varen.53
Ondanks alle voorbehoud dat we dienen
te maken, kunnen we desalniettemin
constateren dat de Noordhollandse zeelui
in het derde kwart van de achttiende eeuw
zo goed als verdwenen waren uit de vracht¬
vaart. Met de Noordhollandse schippers
viel het eigenlijk nog wel mee (tabel 2).
Bestond omstreeks 1700 nog 33% van het
varend volk uit inwoners afkomstig uit de
regio benoorden het IJ, circa 1775 was dat
aandeel verschrompeld tot een magere
13%. Vijftig jaar later lijkt het zelfs een
bedreigde diersoort te zijn geworden met
een vertegenwoordiging van slechts 3%.
De stelling van C. A. Davids ‘dat de ach¬
teruitgang in de laagstbetaalde rangen
(matroos en lichtmatroos) sneller is ver¬
lopen dan in de hoogstbetaalde (stuurman
en schipper)’ lijkt derhalve bevestigd.54
Nieuwe recruteringsgebieden werden aan¬
vankelijk Friesland en de Waddeneilan¬
den, later namen Groningers de fakkel
over. Niet alleen in het binnenlandse aan¬
bod van zeelui traden ingrijpende ver-

Een kofschip. C. Groenewegen, ‘Verzameling van vier en tachtig stuks Hollandsche schepen geteekend
en in koper gebragt’ (Rotterdam, 1789) A3.

schuivingen op in de loop van de achttien¬
de eeuw, ook in het buitenlandse. Voer¬
den omstreeks 1700 Scandinaviërs de
boventoon, aan het einde van de achttien¬
de en in het begin van de negentiende eeuw
waren het Duitse zeelieden die ‘het roer
overnamen’.
Door het (nog) ontbreken van vergelij¬
kingsmateriaal moeten deze onderzoeks¬
resultaten met de nodige voorzichtigheid
worden gebruikt.55 Eén aanwijzing die er¬
op duidt dat de monsterrollen wel erg
‘Amsterdams’ zijn, vinden we in het al eer¬
der genoemde quotisatiekohier van 1749.
In die jaren telde Friesland waarschijnlijk
drieduizend a vierduizend zeevarenden.

Vijfentwintig jaar later was de Friese
scheepvaart wel iets achteruitgegaan, maar
het aantal vermeldingen van 929 zeelui (het
aantal individuen moet dus minder zijn ge¬
weest) uit de regio staat in geen verhou¬
ding tot het genoemde aantal in deze als
betrouwbaar bekend staande bron. Ken¬
nelijk deden niet alle Friese schippers een
beroep op de Amsterdamse maritieme ar¬
beidsmarkt. Hoe dat voor schippers uit de
andere regio’s lag, laat zich moeilijk ra¬
den. Ondanks het feit dat er op vele pun¬
ten nuances aan te brengen zijn en dat dit
onderzoek voorlopig nog niet is afgerond,
kunnen we het toch volstrekt eens zijn met
de conclusie van Lindblad en De Buck dat
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‘the winds of change often blew east in the
pattern of provenance of shipmasters on
the vessels arriving in Amsterdam from the
Baltic in the eighteenth century’.56
Noord-Holland als kraamkamer van zee¬
lui voor de moedernegotie was tegen het
einde van de achttiende eeuw ter ziele. Een
tweede conclusie is dat tussen 1775 en 1814
de Amsterdamse maritieme arbeidsmarkt
‘instortte’. Tot het eind van de achttien¬
de eeuw waren de kaden van de stad aan
het IJ vol van zeelui van diverse pluima¬
ge. Na de Napoleontische tijd, geduren¬
de welke de vrachtvaart zo goed als stil was
komen te liggen, waren het vooral Noordnederlandse zeelui die op zoek naar werk
in toenemende mate de Amsterdamse ha¬
ven bevolkten.
Een sluitende verklaring voor het verdwij¬
nen van de Noordhollandse zeelui ter
vrachtvaart is tot op heden nog niet gevon¬
den. Dat is niet in de laatste plaats te wij¬
ten aan een lacune in onze kennis
betreffende de beroepsstructuur en de wer¬
king van de maritieme arbeidsmarkt in de
zeventiende en achttiende eeuw. Eén ding
is echter zeker, van een ‘één-oorzaak-ééngevolg-model’ is geen sprake. De eerste die
een poging waagde het verval van de
Noordhollandse vrachtvaart te verklaren
was A. M. van der Woude.57 Met behulp
van het door J. R. Bruijn verzamelde cij¬
fermateriaal omtrent de geografische her¬
komst van de bemanningen op de schepen
van de VOC berekende Van der Woude
dat de demografische druk van de Com¬
pagnie op den duur funest moest zijn ge¬
weest voor de bevolkingsontwikkeling in
Noord-Holland. Een achteruitgang van de
bevolking hoeft echter niet per se iets te
maken te hebben met een achteruitgang
van de vrachtvaart als bron van werkge¬
legenheid.58 Wel kan deze het toenemend
gebruik van niet-Noordhollandse zeelui
verklaren. Echter, vrachtvaart en VOC
maakten, zoals we hebben gezien, gebruik
van een verschillend arbeidspotentieel.

Een tweede factor die een rol in het pro¬
ces van verdwijnen van de Noordhollandse
zeelui kan hebben gespeeld, is de gecom¬
bineerde vraag van vrachtvaart en walvis¬
vaart. Ook al was het werk in deze takken
van scheepvaart minder gevaarlijk dan in
de vaart naar Oost-Indië, in absolute zin
namen walvis- en vrachtvaart het groot¬
ste deel van de arbeidsmarkt voor hun re¬
kening. De VOC ‘roomde’ de steden af,
koopvaardij en walvisvaart plunderden het
platteland. Uit pure armoe zouden de Ne¬
derlandse reders en schippers andere recruteringsgebieden hebben moeten ex¬
ploiteren.
Een derde factor kan de toenemende con¬
currentie van de buitenlandse vrachtvaart
zijn geweest. Wellicht was die een reden
voor een deel van de schippers de vracht¬
vaart de rug toe te keren. Opmerkelijk is
dat het schippersgeslacht Raven, na decen¬
nia achtereen de Europese wateren beva¬
ren te hebben, na 1700 in de agrarische
sector verzeild raakte.59 Logisch lijkt de¬
ze overstap niet, want de landbouw deed
het in deze jaren niet al te goed. De grond¬
prijzen daarentegen werden wel aantrek¬
kelijker, dat wil zeggen lager. Onderzoek
naar transportakten in de diverse notariële
en oud-rechterlijke archieven van NoordHolland zou duidelijk kunnen maken of
we hier al dan niet met een algemeen ver¬
schijnsel te maken hebben. Door dit ver¬
dwijnen van de schippers werd de lokale
maritieme arbeidsmarkt, gekenmerkt door
een systeem van informele preferenties, als
het ware ‘onthoofd’. De schippers immers
vormden de schakel tussen de Amsterdam¬
se vrachtenmarkt en de vrachtvaart als
bron van werkgelegenheid op het Noord¬
hollandse platteland.
In de vierde plaats is het mogelijk dat een
deel van de schippers zich op de buitenEuropese (voor henzelf lucratievere, voor
het gewone scheepsvolk minder aantrek¬
kelijke) vaart ging toeleggen.60 Uit het
onderzoek in de scheepsverklaringen van

1700-1710 bleek dat naarmate een reisrou¬
te meer risico’s in zich borg, het animo van
de zeelui uit de naaste omgeving van de
schipper aanmerkelijk minder werd om
hem op zijn tocht te begeleiden.61 Op den
duur kan dat als gevolg hebben gehad dat
het contact met de ‘achterban’ steeds los¬
ser werd.
Een vijfde factor die mogelijkerwijs heeft
bijgedragen tot het verval van de Noord¬
hollandse vrachtvaart als bron van werk¬
gelegenheid, kan de toenemende concur¬
rentie op de binnenlandse markt zijn ge¬
weest. De Friezen (met uitzondering van
de Hindelopers) begonnen in de loop van
de achttiende eeuw kleinere schepen in de
vaart te brengen. Door de toenemende bui¬
tenlandse concurrentie werd de vrachten¬
markt op den duur krapper. Grote (fluit¬
schepen werden minder rendabel. Kleine
(kofjschepen telden een geringer aantal op¬
varenden (en dus werden de loonkosten la¬
ger), konden sneller in- en uitladen en

liepen minder snel het risico slechts gedeel¬
telijk beladen uit te moeten zeilen. Door
deze aanpassing aan de veranderende eco¬
nomische omstandigheden zou de Friese
scheepsbouw een steeds grotere bedreiging
voor de Zaanse scheepbouw zijn gewor¬
den.62
Het zijn alle factoren die mogelijkerwijs
hebben bijdragen aan het verdwijnen, dan
wel langzaam verschuiven van de herkomstplaatsen van de schippers en op den
duur van het scheepsvolk vanuit NoordHolland naar de Wadden, Friesland en
Groningen. Welke van deze factoren het
zwaarste heeft gewogen en of deze opsom¬
ming uitputtend genoeg is geweest, is voor¬
alsnog onduidelijk. Eén ding is echter wel
evident: vanaf de late zestiende eeuw tot
in het begin van de negentiende eeuw was
de moedernegotie de kraamkamer van het
zeevarend volk in de Lage Landen, en niet,
zoals Boxer beweert, de zeevisserij en de
walvisvaart.63
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De Hoornse kamer van de Directie Oosterse Handel en Rederijen: meer rederij
dan handel
Piet Boon
Inleiding
Het archief van de Hoornse Directie van
de Oosterse Handel en Rederijen is in te¬
genstelling tot dat van de Amsterdamse
Directie niet bewaard gebleven. In het
Hoornse stadsarchief vinden we slechts een
bundel stukken betreffende het Hoornse
college en voorts bevat het archief van de
Amsterdamse Directie een aantal ingeko¬
men stukken van de Hoornse collega’s.
Daarom kan in het nu volgende de geschie¬
denis van de Hoornse Directie slechts ta¬
melijk summier worden behandeld.
Vervolgens ga ik uitgebreider in op enke¬
le aspecten van Hoorns maritieme verle¬
den, met name in de achttiende eeuw, die
Hoorns plaats binnen de Oosterse Handel
en Rederijen nader kunnen verklaren.
Historisch overzicht
Voor het eerst worden de Hoornse direc¬
teuren van de Oosterse Handel en Rede¬
rijen vermeld in een brief dd. oktober 1716
van de Hoornse burgemeesters aan het
Amsterdamse stadsbestuur. Uit deze brief
blijkt dat zij in 1714 door het Hoornse
stadsbestuur werden aangesteld om naast
de Amsterdamse directeuren de belangen
van de Oosterse Handel en Rederijen te
behartigen. Als we deze mededeling op de
keper beschouwen, dan blijkt dat het
300-jarig bestaan dus niet voor de Hoornse
Directie geldt. Uiteraard was Hoorn in
1689 - het stichtingsjaar van het Amster¬
damse college - wel al nauw betrokken bij
de vaart op de Oostzee en ook bij de pro¬
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blemen die de Negenjarige Oorlog voor de¬
ze vaart met zich meebracht. In de verga¬
dering van de Staten van Holland en
West-Friesland van 27 mei 1689 waren het
de Hoornse afgevaardigden die pleitten
voor een voortdurende konvooiering van
de 500 koopvaardijschepen die voor ver¬
trek naar de Oostzee gereed lagen. Daar¬
mee werd bedoeld dat de konvooischepen
bij aankomst van de vloot in de Oostzee
niet onmiddellijk naar de Republiek zou¬
den terugkeren, maar in het Baltische ge¬
bied zouden büjven patrouilleren. Als een
deel van de koopvaarders naar het vader¬
land terug wilde keren, kon dat onder be¬
geleiding van enkele konvooiers geschie¬
den.1 Van enige bemoeienis van een Di¬
rectie van de Oosterse Handel en Rederijen
blijkt in dit stadium nog niets.
Het waren echter dit soort zaken die van¬
af het begin van de achttiende eeuw de
aandacht van de directeuren vroegen. De
aanstelling van de Hoornse directie in 1714
was bijvoorbeeld vooral bedoeld om sa¬
men met het Amsterdamse college stappen
te bepleiten tegen de Zweedse kaperij, die
in de Noordse Oorlog een tamelijk grote
omvang had genomen. Veel Nederlandse
koopvaarders werden op verdenking van
het transport van contrabande door de
Zweden opgebracht. In 1715 en 1716 wer¬
den ter bescherming van handel en scheep¬
vaart op voorstel van Engeland gezamen¬
lijke vlooteskaders uitgezonden. De Sta¬
ten van Holland besloten in 1717 geen
konvooi uit te rusten en gaven de voor65

keur aan een tijdelijke stillegging van de
Oosterse handel. Men hoopte als neutra¬
le mogendheid op wat langere termijn te
kunnen profiteren van de in dat jaar door
Engeland uitgevaardigde maatregel, die
haar onderdanen de handel met Zweden
verbood. Deze opzet mislukte geheel. In
een request aan de Staten van Holland ver¬
zochten de ‘Gecommitteerden van de
Oosterse Handel en Rederijen van deze
landen’ eind 1717 dan ook om een her¬
nieuwd konvooi en wel zo vroeg mogelijk
in het voorjaar van 1718. Daardoor zou
het wellicht mogelijk zijn dat jaar twee rei¬
zen naar de Oostzee te maken. Dat werd
des te meer noodzakelijk geacht, omdat
er in de Republiek zeker 300 schepen la¬
gen, die in 1717 geen reis hadden kunnen
maken. Men was bang dat de Oosterse
handel door andere landen zou worden
overgenomen, bijvoorbeeld door de Engelsen. Het konvooi kwam - weliswaar
door politieke verwikkelingen vertraagd tot stand en arriveerde op 6 juli 1718 ge¬
lijktijdig met een Engels eskader in de
Sont.2 Ook in latere jaren kwam konvooiering regelmatig ter sprake, zoals in
1741 tijdens de Zweeds-Russische en in
1781 tijdens de Vierde Engelse Oorlog.
Andere onderwerpen waarover tijdens de
vergaderingen van de Directies van de
Oosterse Handel en Rederijen adviezen
werden opgesteld waren de vernieuwing
van het tractaat van de Sonttol, de seinen
in de Sont, de vuurbakens in het Skagerrak en het Kattegat, het invoerverbod van
zout in Pruisen en invoerbeperkende maat¬
regelen van andere landen.3
Pogingen om voor schepen en goederen,
die tijdens de Noordse Oorlog in beslag
waren genomen, schadevergoeding te ver¬
krijgen, leidden omstreeks 1730 tot een
plan om voor de Hoornse Directie een bre¬
dere basis te scheppen. Voor de onder han¬
delingen met vertegenwoordigers van de
Deense en Zweedse koning werden kosten
gemaakt die niet uit het ook te Hoorn ge¬
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heven galjootsgeld - een halve stuiver per
last voor de inkomende schepen en een
stuiver per last voor de inkomende goe¬
deren - konden worden betaald. Het leek
de Hoornse directeuren billijk dat het gal¬
jootsgeld ook in andere havens van WestFriesland en het Noorderkwartier zou wor¬
den geheven. Een daartoe strekkend ver¬
zoekschrift werd aan de Admiraliteit van
dit gebied gezonden, omdat de konvooimeesters het lastgeld zouden moeten in¬
nen. Dit college achtte zich op dit terrein
niet bevoegd en adviseerde eind 1730 om
een request aan de Staten-Generaal te rich¬
ten. Hier kwam het in mei 1733 in behan¬
deling. Vervolgens bespraken ook de
Staten van Holland het verzoekschrift en
ten slotte bereikte het plan de betrokken
stadsbesturen. Intussen hadden de burge¬
meesters van Hoorn, Enkhuizen, Edam en
Medemblik overeenstemming bereikt over
een concept-reglement. Hoorn kreeg daar¬
in een tamelijk dominerende positie. Van
de zeven te benoemen directeuren zouden
er drie uit Hoorn, twee uit Enkhuizen, één
uit Edam en één uit Medemblik komen.
De burgemeesters slaagden er echter niet
in het plan door hun respectievelijke
vroedschappen te loodsen.
Enkhuizen benoemde een commissie die
de vroedschap van advies moest dienen,
welke commissie echter nadien niets meer
van zich liet horen. Medemblik wees het
voorstel van de hand en hetzelfde lot on¬
derging het plan in de Edammer vroed¬
schap. De Hoornse directeuren konden
voor deze onwil weinig begrip opbrengen.
Kooplieden uit de verschillende steden wa¬
ren toch ook bereid om in Amsterdam het
galjootsgeld te betalen, dus waarom in de
eigen havens niet? Er werd slechts één ar¬
gument genoemd: betaling van het gal¬
jootsgeld was overbodig, omdat er nu geen
oorlog in Noord-Europa was. Zo bleef de
directie, die zich op voorhand al Directie
van de Oosterse Handel en Rederijen in
West-Friesland en het Noorderkwartier

Gezicht vanaf de Draaibrug naar zee met de Hoofdtoren, 2e helft 18e eeuw. Tekening in oostindische
inkt, toegeschreven aan Pieter Aartsz. Blauw (1744-1808). (Foto: Westfries Museum).

had genoemd, een uitsluitend Hoornse
aangelegenheid.4
Relatie met Amsterdam
De pogingen het werkgebied uit te breiden
dienden wellicht ook om de positie ten op¬
zichte van Amsterdam enigszins te verster¬
ken. Reeds vanaf het begin stond die
relatie onder spanning en was er eigenlijk
geen sprake van twee gelijk waardige part¬
ners. Al in 1716 moesten de Hoornse bur¬
gemeesters zich verdedigen tegen de
opvatting van de Amsterdamse directeu¬
ren dat ‘die van Hoorn niet groot genoeg
waren’. Hoorn bediende zich bij haar ver¬
dediging van een weinig overtuigend ar¬
gument: ‘Na proportie van de generale
navigatie van de beide steden was de na¬
vigatie op de Oostzee voor Hoorn op zijn
minst even groot als voor Amsterdam’.
Als criterium werd dus het aandeel van de
Oostzeevaart in de totale scheepvaart ge

nomen, over de grootte daarvan werd niet
gerept. Nu was de positie van Hoorn en
Enkhuizen moeilijk. De nabijheid van
Amsterdam oefende ongetwijfeld een on¬
gunstige invloed uit op de ontwikkeling
van de Westfriese steden. Johan de Vries
wijt het verval van Hoorn en Enkhuizen
zelfs geheel aan de reeds in de zeventien¬
de eeuw werkzame zuigkracht van Amster¬
dam. Soms was er daarbij sprake van een
actieve politiek van het Amsterdamse
stadsbestuur. In 1708 werd geprobeerd een
einde te maken aan het recht van Hoorn
om op eigen lijnbanen vervaardigd touw¬
werk belastingvrij te leveren aan Hoorn¬
se schepen die in de Amsterdamse havens
lagen. Protesten van de Hoornse burge¬
meesters voorkwamen dit. Zij slaagden er
echter niet in het exclusieve recht op het
buitenveer, dat wil zeggen de verbinding
van Hoorn met Amsterdam en vice versa
over de Zuiderzee, dat sinds het begin van
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de zeventiende eeuw in Hoornse handen
was geweest, te behouden. Een verzoek in
1716 van de Amsterdamse Rijnschippers
aan hun stadsbestuur een deel van dit veer
te mogen bedienen werd zonder vooraf¬
gaand overleg met Hoorn toegestaan. Tij¬
dens een eind 1716 gehouden vergadering
slaagden de Hoornse afgevaardigden er
slechts in het Amsterdamse aandeel van
een derde naar een kwart terug te
brengen.5
Binnen de Directie van de Oosterse Han¬
del en Rederijen leverde de verantwoor¬
ding van de financiële middelen de meeste
problemen op. Hoewel de Amsterdamse
gecommitteerden in 1714 hun door het
Hoornse stadsbestuur benoemde collega’s
als zodanig hadden erkend en ‘als broe¬
ders ende leden van één lichaam hadden
ingelijft’ in hun college, mochten deze de
rekening en verantwoording in 1715 niet
bij wonen. Deze kwestie bleef een aantal
decennia spelen en slechts eenmaal - in
1723 - wordt melding gemaakt van een ten
overstaan van Amsterdamse én Hoornse
gecommitteerden gedane verantwoording.
Daarna ging het weer op de oude voet ver¬
der tot de Hoornse Directie in 1741 met
een voorstel voor een volledige ‘gemeen¬
schap van cas en collegie’ kwam. Daar¬
voor voelden de Amsterdammers weinig
en in een gemeenschappelijke vergadering
kwam men niet verder dan het voorstel om
het probleem van de financiële verant¬
woording voor te leggen aan de Amster¬
damse burgemeesters. Er is weinig reden
om aan te nemen dat zij iets in het Hoorn¬
se voorstel zagen. Hoewel op de boven¬
genoemde vergadering was besloten
voortaan een ‘vriendschappelijke cor¬
respondentie’ te onderhouden, gingen de
Amsterdamse gecommitteerden onmiddel¬
lijk daarop zonder hun Hoornse collega’s
voor overleg naar ’s-Gravenhage. Volgens
Hoorn waren zij daartoe aangezet door de
‘majores’, de vroede vaderen van Amster¬
dam. De onderlinge meningsverschillen la¬
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gen echter vrijwel alleen op het financiële
vlak. De inkomsten van de Hoornse Di¬
rectie uit de galjootsgelden waren vrijwel
te verwaarlozen en men moest regelmatig
een beroep doen op Amsterdamse finan¬
ciële steun. Er was Hoorn dus veel aan ge¬
legen meer greep op de Amsterdamse in¬
komsten te krijgen. Dan zou men ook ster¬
ker staan bij de pogingen het galjootsgeld
af te schaffen. Voorstellen daartoe kwa¬
men wel enkele malen ter sprake, maar dit
had geen effect.6 In de tweede helft van
de achttiende eeuw bemerken we helemaal
niets meer van conflicten, maar dan lijken
de contacten zich voornamelijk tot de jaar¬
lijkse maaltijden te beperken, die vanaf
1741 vrijwel zonder onderbreking plaats¬
vonden.
De directeuren
Nog een enkel woord over de Hoornse di¬
recteuren. Als zodanig werden in 1714 drie
van de belangrijkste Hoornse kooplieden
benoemd: Hendrik Compas, Paulus Boendermaker en Jean Laan. De twee eerstgenoemden waren doopsgezind. Van
hen was Compas met een vermogen van
ƒ 140.000,— één der rijkste inwoners van
Hoorn uit de achttiende eeuw. Onder de
opvolgers van Compas en Boendermaker
vinden we geen doopsgezinden meer,
slechts personen van de gereformeerde re¬
ligie. Onder hen treffen we nog wel een
tweetal niet-regenten aan, maar in de loop
van de achttiende eeuw zijn de directeu¬
ren steeds meer uitsluitend uit het Hoornse
regentenpatriciaat afkomstig. De benoe¬
ming geschiedde door de vroedschap uit
een door de Directie opgesteld tweetal. Op
dezelfde wijze werden de Directeuren van
de Levantse Handel benoemd. Diverse di¬
recteuren van de Oosterse Handel en Re¬
derijen waren tevens directeur van de
Levantse Handel. Er is echter een opmer¬
kelijk verschil. Op de voor het stads¬
bestuur gedrukte regeringslijsten komen
laatstgenoemden wél en eerstgenoemden

niét voor. Er waren blijkbaar verschillen
in competentie. Van Brakel merkt althans
op dat men ten aanzien van de Directie van
de Levantse Handel direct al had ingezien
dat dit college eigenlijk een overheidsinsti¬
tuut behoorde te zijn.7
In tegenstelling tot Amsterdam kende
Hoorn in de negentiende eeuw geen direc¬
teuren meer. Aan het einde van de acht¬
tiende eeuw waren de Hoornse handels- en
rederij belangen in het algemeen en die met
het Oostzeegebied in het bijzonder mini¬
maal geworden en bovendien speelden ook
nu de financiën een rol. De Hoornse Di¬
rectie had - zoals we al zagen - nauwelijks
de beschikking over gelden, er was dus
niets te beheren, kortom: een verder voort¬
bestaan had geen zin. In 1794 vond de
laatste gezamenlijke maaltijd plaats. Van
de Hoornse Directie horen wij daarna niets
meer.
De Oosterse handel
Was Hoorns betekenis op het gebied van

de handel en rederij nu werkelijk zo klein
als de Amsterdamse directeuren enkele
malen veronderstelden? Voor die opvat¬
ting zijn op het eerste gezicht wel aanwij¬
zingen te vinden. De Hoornse haven trok
bijvoorbeeld van de handel op het Baltische gebied nauwelijks profijt. Hetzelfde
gold trouwens voor de beide andere Westfriese havensteden Enkhuizen en Medemblik. Dat blijkt onder andere uit de
Sonttolregisters, waarvan door mij steek¬
proefsgewijs de jaren 1685, 1695, 1705 en
1715 zijn onderzocht. Respectievelijk 968,
539, 325 en 370 schippers uit de Republiek
passeerden in die jaren de Sont in westwaartse richting, dat wil zeggen op de te¬
rugreis. Alleen in 1685 gaven twee van hen
een Westfriese plaats als haven van
bestemming op: eenmaal Hoorn en een¬
maal Enkhuizen. De paalgeldregisters, die
voor een enkel jaar van het laatste kwart
van de zeventiende eeuw bewaard zijn ge¬
bleven, geven eenzelfde beeld. De West¬
friese havens werden zelden aangedaan

ADVERTENTIE.
Diredfceuren van de Oofterfe Handel en Rederye
tot Amfterdam, ten nutte van de gemeene Welvaart
haare Officien hebbende aangewent, zyn te raade ge¬
worden met deeze bekent temaken, dat zy door haar
inftantie hebben geobtineert, dat Capiteyn Iheodcrm
Huygens, Commandeerende het ’s Lands Oorlogfchip
Boekenrode, leggende tegenwoordig in TeflèL met
de eer/te bekwame occafxe Baat uit te lopen, én te
zeylen na Vleckerep, om de Schepen welke in Noor¬
wegen overwintert hebben, of zyn leggende, enz ig
op deeze Verzamelplaats zullen bevinden, van daa?
altehalen, en na deezen Lande te convoyeeren
Amfterdam deezen 24. February 1748.
Gedrukte, respectievelijk geschreven mededeling van de Amsterdamse en Hoornse directeuren aan de in
Noorwegen liggende Oosterse vloot. Het verschil in uitvoering weerspiegelt het verschil in financiële draag¬
kracht. (A WG, OAH inv. nr. 489, bergnr. 2573).
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door schepen die uit het Baltische gebied
ten van Holland kwam het verzoek om te
afkomstig waren. In vele gevallen zal
berekenen hoeveel graan zich bij kooplie¬
Amsterdam de eindbestemming zijn ge¬
den en bakkers te Hoorn bevond en hoe
weest. Kwam men wel in een Westfriese
groot het jaarlijks verbruik binnen de stad
haven, dan werd dikwijls slechts een klein
was. Het ook aan andere steden gerichte
deel van de lading ontscheept. Deze gang
verzoek diende om een beter inzicht te ver¬
van zaken was in ieder geval voor Hoorn
krijgen in de vraag hoeveel graan er bin¬
niet nieuw. De hoeveelheid graan die in de
nen de provincie Holland diende te blijven.
periode maart 1652 tot april 1653 in de
Bij de Hoornse kooplieden bleek circa 260
Hoornse haven werd gelost was bij lange
last graan aanwezig te zijn, terwijl de voor¬
na niet voldoende om in de behoefte van
raad van de bakkers niet meer dan 200 last
de stad en het omringende platteland te
bedroeg. De stedelijke graanconsumptie
voorzien. Hoorn fungeerde vooral als in¬
werd op 800 a 900 last per jaar geraamd.9
voerhaven van meestal uit Noorwegen af¬
De hiervoor vermelde gegevens hebben
komstig hout.8 Deze verhouding treffen
voornamelijk betrekking op de zeventien¬
we ook aan in een register van een veilde eeuw. Reeds uit de Sonttolregisters
geld, dat van 24 mei 1645 tot 23 augustus
bleek dat de geschetste situatie zich in het
1646 werd geheven. In totaal arriveerden
begin van de achttiende eeuw voortzette.
227 schepen uit Noorwegen in de Hoorn¬
Een drietal paalgeldregisters van Hoorn uit
se haven tegenover slechts 30 uit het Oostde eerste helft van die eeuw bevestigen dit
zeegebied. Daardoor wordt het ook begrij¬
(zie tabel 1). De Hoornse haven werd
pelijk dat wij in een bron uit de achttien¬
steeds meer bezocht door kleine schepen
de eeuw, waarin Hoorn anno 1650 wordt
met lading uit de Kleine Oost. De walvis¬
beschreven, geen specifieke plaats voor de
vaart nam voortdurend af, een klein aan¬
Oosterse vloot vermeld vinden. De Groental schepen kwam uit Noorwegen of
landvaarders en de haringbuizen lagen in
Frankrijk. De vaart op het Oostzeegebied
de Westerhaven, de Straatvaarders in de
was te verwaarlozen.10
Oosterhaven tussen het Hoofd en het LanDe haven van Hoorn werd dus steeds meer
taarngat, schepen op Portugal, Frankrijk
gebruikt voor kleinschalig scheepvaartver¬
en Engeland in de Kielhaven of soms in
keer. Handelsactiviteiten, waarbij grote¬
de Oude Doelenhaven en ten slotte de
re koopvaardijschepen waren betrokken,
Noordsvaarders, meestal katschepen, in de
werden zeldzaam. De cijfers van tabel 1
Karperkuil. Een speciale plaats voor de
suggereren dat voor de vaart op Noorwe¬
Oosterse vloot was blijkbaar niet nodig.
gen een uitzondering moet worden ge¬
Dat de graanhandel voor Hoornse koop¬
maakt, maar deze opleving was van
lieden nauwelijks een rol speelde blijkt ook
tijdelijke aard. In verband met de vermin¬
uit een mededeling uit 1693. Van de Sta¬
derde drukte in de Hoornse haven besloot
Tabel 1. Te Hoorn in 1726, 1733 en 1739 binnengekomen schepen naar gebied
van afvaart.

1726
1733
1739

Kleine Oost

Noorwegen

Oostzee

33
69
96

2
12
23

2
1

Frankrijk
7

Groenland
9
2

Bron: oud-archief Enkhuizen, inv. nr. llOg, bergnr. 759.
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de vroedschap om uit bezuinigingsoverwegingen geen nieuwe scheepswachten of
scheepsleggers te benoemen, wanneer één
der in dienst zijnde functionarissen zou
overlijden of ontslag zou nemen. Wel zou¬
den de burgemeesters ervoor moeten zor¬
gen dat er toch voldoende toezicht op de
in de havens liggende schepen zou worden
gehouden. In 1753 verklaarden de twee
nog in leven zijnde scheepswachten zich
bereid hun functie voor een uitkoopsom
van ƒ 58,— neer te leggen en de vroed¬
schap besloot dan ook dit ambt op te
heffen.11
Het voorgaande samenvattend kan wor¬
den gesteld dat de Oosterse handel voor
Hoorn al halverwege de zeventiende eeuw
nauwelijks betekenis had. In versterkte
mate gold dit voor de achttiende eeuw,
toen de Hoornse haven ook steeds min¬
der werd bezocht door uit andere delen
van Europa afkomstige schepen, wellicht
met uitzondering van de Kleine Oost. Deze
constatering wil echter nog niet zeggen dat
de zeevaart in het algemeen en die op het
Baltische gebied in het bijzonder voor
Hoorn geheel had afgedaan.
De Hoornse rederij
Laten we allereerst kijken naar wat de ‘on¬
volprezen’ Sonttoltabellen ons te vertellen
hebben. Het jaarlijkse aantal doorvaarten
van Hoornse schippers bleek in de acht¬
tiende eeuw aanzienlijk lager te zijn dan
in de daaraan voorafgaande eeuw. Na
1700 daalde dit aantal nog wel enigszins,
maar er traden toch ook flinke perioden
van herstel op (tabel 2). De interpretatie
van de Sonttoltabellen noopt echter tot
enige voorzichtigheid. In ieder geval al
vanaf het einde van de zeventiende eeuw
gaven steeds meer schippers van het Westfriese platteland aan de Deense tolambtenaren Hoorn of Amsterdam als hun woon¬
plaats op. De Sonttoltabellen geven voor
1685 bijvoorbeeld 74 oostwaartse en 73
westwaartse doorvaarten van Hoornse
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schippers. Het overgrote deel van deze rei¬
zen werd in werkelijkheid echter gemaakt
door schippers van het Westfriese platte¬
land. Voor ‘echte’ Hoornse schippers ble¬
ven er slechts respectievelijk 18 en 19
doorvaarten over. De jaren 1695, 1705 en
1715 laten een soortgelijk beeld zien (ta¬
bel 3).
Ook op grond van deze gegevens lijkt het
niet goed mogelijk aan de Hoornse scheep¬
vaart op de Oostzee nog enige betekenis
toe te kennen, maar hier is het de schijn
die bedriegt. De reden namelijk waarom
zoveel Westfriese schippers Hoorn als hun
woonplaats opgaven, was het feit dat hun
schip te Hoorn thuishoorde, dat wil zeg¬
gen dat het merendeel der reders daar
woonachtig was. De vertekening van het
beeld ten gunste van Hoorn heeft dus
vooral betrekking op de woonplaatsen der
schippers, maar geeft uitstekend aan dat
Hoornse rederijen nog steeds in de vaart
op het Oostzeegebied actief waren.12 De
onjuiste registratie te Elseneur bleef gedu¬
rende de achttiende eeuw een rol spelen en
het voorkomen van Hoorn in de Sonttol¬
tabellen kunnen wij dan ook zonder meer
als een teken van Hoornse rederij activitei¬
ten uitleggen. Daarbij bleken de Hoornse
reders een voorkeur voor de vaart op Dan¬
zig en vooral Riga te hebben.13
De te Hoorn thuishorende schepen ston¬
den dus grotendeels onder het comman¬
do van schippers van het Westfriese plat¬
teland, die een deel van hun bemanning
ongetwijfeld uit de eigen omgeving recruteerden. Ook in andere bronnen vinden we
aanwijzingen voor de opvatting dat ook
in de loop van de achttiende eeuw de zee¬
vaart nog een zeker aandeel in de werk¬
gelegenheid ten plattelande had. Begin
1735 bedreigde een zware zuiderstorm de
Westfriese Omringdijk. Delen van de wierriem bij Wijdenes raakten los en men was
bang dat de dijk het zou begeven, maar
‘gelukkig was ’t dat destijds in genoemd
dorp veel zeevarend volk thuis was, die

Tabel 2. Jaargemiddelden van de oostwaartse en westwaartse doorvaarten door de Sont
per periode van tien jaar.

1651-1657
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750 ,
1751-1760
1761-1770
1771-1783

Hoorn

Enkhuizen

40
54
67
140
144
97
52
57
28
46
41
37
21

101
70
43
25
13
13
8
5
3
2

overig West-Friesland
143
87
103
158
62
38
11
7
1

1

2
7

3

6

1

1

Tabel 3. Aantallen oostwaartse en westwaartse doorvaarten door de Sont voor Hoorn
en de Westfriese dorpen volgens de STT en in werkelijkheid.
Oostwaarts
werkelijk

STT

Westwaarts
werkelijk

18
129

73
80

19
125

1685

Hoorn
Westfriese dorpen

STT
74
91

1695

Hoorn
Westfriese dorpen

80
23

15
78

89
21

16
81

1705

Hoorn
Westfriese dorpen

48
17

7
60

46
16

6
57

1715

Hoorn
Westfriese dorpen

21
4

5
23

20
4

8
20

met een onversaagden moed in zulk een
vehementen wind en overslag van water in
*t midden van een donkere en nare nacht
daaraan hebben gearbeid’.
Het nabijgelegen dorp Hem telde om¬
streeks 1755 nog circa 25 zeevarenden en
eenzelfde aantal vond men te Aartswoud.
Het inwonertal van Hem bedroeg toen
± 380. Een aantal van 25 zeevarenden be-

tekent dat ruim 20% van de beroepsbevol¬
king in de scheepvaart werkzaam was. Het
inwonertal van Aartswoud was nog iets
kleiner dan dat van Hem, zodat het aan¬
deel der zeevarenden in de totale werken¬
de bevolking in dit dorp wellicht nog
boven de 25% lag. De kasboeken van de
bootsgezellenbeurzen van Hem en Aarts¬
woud, waaraan het bovenstaande is ont73

leend, laten voorts zien dat zij in meerder¬
heid reizen naar het Oostzeegebied maak¬
ten. In laatstgenoemd dorp bleek nog in
1776 de zeevaart van zoveel belang dat bij
de benoeming van een schoolmeester zijn
kennis van de stuurmanskunst een rol
speelde. Eén der sollicitanten kwam naar
de mening van het dorpsbestuur niet voor
een benoeming in aanmerking, omdat hij
‘met opzigt tot de stuurmanskunst, die al¬
hier een allernoodsaaklijkste vereyste is in
een opvolgend schoolmeester, moest be¬
lijden die kundigheyd niet te verstaan’.14

Samenvatting
De Hoornse Directie van de Oosterse Han¬
del en Rederijen werd in 1714 opgericht,
althans toen werden er voor het eerst drie
directeuren door het stadsbestuur be¬
noemd. In de beginperiode werden ook
wel doopsgezinde of gereformeerde nietregenten tot directeur gekozen, maar la-

ter was deze functie alleen weggelegd voor
regenten-kooplieden. Te zamen met de
Amsterdamse directeuren behartigden zij
de belangen van de Oosterse handel en re¬
derij van de Republiek. Dat geschiedde
over het algemeen met een grote mate van
eensgezindheid, tenzij de financiën - en
met name die van de Amsterdamse direc¬
tie - ter sprake kwamen. De Hoornse di¬
recteuren werden dan snel op hun plaats
gezet: nauwelijks groot genoeg om daar¬
over mee te mogen beslissen. Inderdaad
was de Oosterse handel voor Hoorn van
weinig belang. Dat was echter zeker al van¬
af het midden van de zeventiende eeuw het
geval. Als reders van schepen die onder an¬
dere op de Oostzee voeren, bliezen de
Hoornse kooplieden hun partijtje nog ge¬
durende een groot deel van de achttiende
eeuw mee. Daaraan hadden zij dan ook
hun plaats naast de Amsterdamse direc¬
tie te danken.
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De Directie Oostersche Handel en Reederijen en het Oostzee-eskader van 1715
A. A. van der Houwen
De Directeuren, of zoals zij in deze tijd
nog werden genoemd, ‘de Gecommitteer¬
den van den Oostersche Handel en Ree¬
derijen’ (O.H.R.) leren wij het beste
kennen in de praktijk.1 Zij vertegenwoor¬
digden de kooplieden en reders die belan¬
gen hadden in de handel en vaart op de
Oostzee. De O.H.R. zonden in tijden van
gevaar galjootschepen om de koopvaardij¬
schepen van het gevaar op de hoogte te
stellen; deden bij de Staten-Generaal voor¬
spraak om bepaalde reglementen op te hef¬
fen (bijvoorbeeld een invoerbeperking op
vlas uit streken waar ziekten heersten); hie¬
ven het galjootsgeld om de eigen kosten
de dekken en dienden als bemiddelaar tus¬
sen de admiraliteitscolleges en de koop¬
mannen en reders. In 1715 leren wij hen
kennen als een zeer actieve commissie, die
nauw betrokken was bij de beslissing tot
en de uitvoering van het zenden van een
vlooteenheid naar de Oostzee.
De situatie omstreeks 1715
Zweden omspande in het begin van de
achttiende eeuw vrijwel de gehele Oostzee.
Finland, Estland en Letland in het oosten,
en delen van Noord-Duitsland in het zuid¬
en, maakten de zee tot een Zweeds Mare
Nostrum. Het rijk was echter nog jong en
het bezit van veel gebieden was, althans
in de ogen van buurlanden, nog omstre¬
den. Zij hadden in het verleden genoegen
moeten nemen met vredesverdragen waar¬
van zij meer en meer spijt kregen. Verlek¬
kerd lieten zij hun oog vallen op de be¬

zittingen van Zweden op het Europese
vasteland. In 1700 spanden Rusland, Po¬
len en Denemarken samen en verklaarden
Zweden de oorlog. In de jeugdige vorst Karel XII was achttien jaar - hadden de
Geallieerden zich vergist. Hij reageerde op
de oorlogsverklaring met een aanval op
Denemarken. Met steun van de Republiek
en Groot-Brittannië voerde hij een inva¬
sie uit in Seeland, waarna hij de Denen
versloeg en hen bij de vrede van Travendal uit de strijd haalde. Hierop keerde hij
zich tegen Rusland, dat hij - nog steeds in
1700 - een grote nederlaag toebracht bij
Narwa. Ten slotte wist hij ook zijn derde
vijand, Polen, op eigen grondgebied te
verslaan en tot vrede te dwingen. Ondanks
de grote nederlaag van tsaar Peter bij Nar¬
wa was Rusland echter nog niet verslagen.
Voortdurend moest Karel XII slag leveren
met de Russische horden. In 1709 keerden
de kansen en werden de Zweden bij Poltawa, in het hart van de Oekraine, door
de legers van de tsaar verslagen.
In het volgende jaar plukte Peter de eerste
vruchten van Poltawa. Hij bezette de Baltische gewesten van Zweden. Hiermee had
zijn land de zo lang gewenste havens aan
de Oostzee, die het land met het westen
zouden verbinden. Ook de Denen hadden
de strijd weer opgevat. Zij waren Bremen
binnengevallen en hadden het beleg rond
Stralsund geslagen. Bij deze belegering
kreeg Denemarken steun van Pruisen, dat
zich bij de Geallieerden had aangesloten
in de hoop Voor-Pommeren te verwerven.
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Toen Karel XII vernam dat de Russen de
Baltische havens hadden veroverd, vaar¬
digde hij direct een handelsverbod uit op
deze havens. Alle schepen, ook neutrale,
moesten door Zweedse oorlogsschepen of
kaperschepen genomen worden, wanneer
men vermoedde dat deze handel dreven op
Riga, Reval of St. Petersburg. In februa¬
ri 1715 verscherpte de Zweedse koning zijn
verbod met een plakkaat ten behoeve van
de kaperij, waarin hij een ieder opriep met
Zweedse kaperbrieven in zee te gaan.
Kaapvaart werd een lucratieve bezigheid.
De meeste Oostzeevaarders waren onbe¬
wapend en derhalve eenvoudig te over¬
meesteren. Voor de vracht kon men een
goede prijs krijgen, daar in Zweden tekor¬
ten dreigden te ontstaan. Meer en meer ka¬
perschepen verschenen in de Oostzee. De
blokkade van de Baltische havens werd
langzaam maar zeker gevoeld; steeds va¬
ker werden schepen genomen.
De Oostzee-handel van de Republiek loopt
gevaar
De bedreiging van de handel en scheep¬
vaart werd in de Republiek al direct voel¬
baar toen de eerste koopvaarders werden
opgebracht in Zweden. De Oostzee was
voor de economie van de Republiek van
zeer groot gewicht. Met name de havenste¬
den Riga en Reval leverden een belangrijk
deel van de produkten die men uit de Bal¬
tische regio invoerde. Het graan dat men
vandaar haalde was een onmisbare scha¬
kel in de keten van de handelsstroom die
de Republiek legde van Noord- naar ZuidEuropa. Amsterdam was daarbinnen de
spil en dankte daaraan de bijnaam ‘koren¬
schuur van Europa’. Daarnaast was de
Oostzee voor de Republiek van belang
vanwege hennep, vlas, hout en ijzer, ma¬
terialen die hard nodig waren voor het
onderhoud van (oorlogs-)schepen. De aan¬
voer van deze produkten liep gevaar van¬
af het moment dat de Noordse Oorlog in
en rond deze zee woedde.
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In 1714 werden ruim vijftig Nederlandse
schepen in Zweden opgebracht.2 In 1715
zette de dreiging zich onverminderd voort
en leek door het plakkaat ten behoeve van
de kaperij nog erger te worden. In de
eerste weken van dat jaar werden al en¬
kele Nederlandse en Britse schepen opge¬
bracht. Willem Rumpf, de gezant van de
Republiek in Stockholm, meldde in het
voorjaar ‘dat sodanige scherpe ordres aen
de armateurs en oorlogsschepen gegeven
sijn, dat het dit jaar voor de neutrale sche¬
pen genoegsaem onmogelijk sal wesen om
naer de sogenoemde verbode havens te
passeeren’.3 Dit bange vermoeden werd
nog versterkt door het groeiend aantal
schepen die ter kaapvaart uitvoeren. Al¬
leen al in de haven van Stockholm lagen
twintig schepen voor dit doel gereed. Ge¬
ruchten deden de ronde dat een Zweedse
reder een geconfisqueerd Brits schip met
60 stukken geschut in wilde zetten voor de
kaapvaart.4
Ook in Groot-Brittannië werd de bedrei¬
ging van de scheepvaart en handel gevoeld.
Kooplieden drongen bij koningen Anna en na haar overlijden in augustus 1714, bij
koning George I - aan op actie tegen de
Zweedse vijandelijkheden. Anna gaf ge¬
hoor aan de oproep, maar wilde niets on¬
dernemen zonder de Republiek. Herhaal¬
delijk verzocht zij de Staten-Generaal dan
ook met haar ‘de nodige mesures’ te ne¬
men. In juli 1713 veranderde de toon van
de verzoeken, omdat er uit Den Haag geen
respons kwam. De koningin schreef ‘dat
in gevalle haer Hoog Mogenden mogten
oordelen, dat niets gedaen behoorde te
wierden, haere Majesteijt versogt sulx te
mogen weten, maer dat in sodanige geval¬
len, de quade gevolgen, ende ongemacken,
die daeruit soude kunnen voortkomen,
souden komen tot laste van den Staet, en¬
de daeruit oock eenige koelheid in de
vrundschap, ende het goede vertrouwen
tusschen Haere Majesteijt ende den Staet
mettertijd soude kunnen ontstaen’.5 De

‘Een Hollands fregat ter coopvaardij, in zijn wenden’. Bron: ‘Zee-, land- en stroomlust, etc. ’ (circa 1740).
Atlas van Stolk, Rotterdam.

Hoog Mogenden gingen echter niet in op
de dringende verzoeken van de vorstin. Zij
zaten nog met de hoge lasten van de voor¬
bije oorlog. Misschien hoopten zij wel dat
de handelsconcurrenten, die de Engelsen
immers waren, nog meer van de blokka¬
de zouden lijden dan de Republiek. Deze
gedachte verzachtte de pijn.

De Oostersche Handel en Reederijen ver¬
zoekt om bescherming
De Staten-Generaal werden echter ook in
eigen land warm gemaakt voor een optre¬
den tegen Zweden. Kooplieden en reders
uit Amsterdam, vertegenwoordigd door de
‘Gecommitteerden tot den Oostersche
Handel en Reederijen’, drongen er voort¬
durend bij de Staten-Generaal op aan dat
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actie zou worden ondernomen tegen de
Zweedse kaperijen.
In 1714 gaven de Staten-Generaal toe aan
de verzoeken van koningin Anna en de ge¬
committeerden van de O.H.R. Plannen
werden ontworpen een vloot van 24 sche¬
pen gereed te maken. Dit was wel erg ruim
bemeten, daar Anna slechts vier of zes
schepen had gevraagd, die samen met een
viertal Britse schepen naar de Oostzee zou¬
den gaan als bescherming van de koop¬
vaarders. Het was ook te ruim bemeten
voor de admiraliteiten, die onmogelijk op
korte termijn een zo grote vloot konden
opleveren, en te ruim voor de diverse Sta¬
ten, die verzocht werden de gelden hier¬
voor goed te keuren. Het plan werd
aanvankelijk dan ook ingekrompen tot een
eskader van zes schepen. Uiteindelijk bleek
er niet één schip op tijd gereed, zodat in
1714 geen eskader naar de Oostzee werd
gezonden.
In 1715 herhaalden koning George I en de
O.H.R. het verzoek om het zenden van
een eskader. In een geheime vergadering
van de Staten-Generaal werd in januari
besloten dit jaar inderdaad een Oostzeeeskader samen te stellen. Men stelde zich
nu ook realistischer op. Samen met GrootBrittannië zou de Republiek een vloot van
32 schepen bijeen brengen. Volgens de
vaste verdeling die de maritieme mogend¬
heden bij dit soort van samenwerking aan¬
hielden, nam de Republiek twaalf schepen
voor haar rekening.
Het admiraliteitscollege van Amsterdam
werd om zes schepen verzocht, dat van de
Maze en het Noorderkwartier ieder om
drie. Het college van de Maze slaagde er
echter niet in het gewenste aantal te leve¬
ren. Slechts één schip, de Matenes (54 ka¬
nonnen) onder kapt. Jacob van der Gon
werd door dit college op tijd gereedge¬
maakt. Amsterdam nam naast haar eigen
aandeel de beide andere schepen voor haar
rekening. Zij leverde hiermee het leeuwedeel van het eskader: de Gelderland (72k)
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onder schout-bij-nacht Lucas de Veth; de
Boetzelaer (64k) onder kapt. Jolle Jollesz
(na diens overlijden in Reval, onder com¬
mandeur Jacob Teengs); de Curasao (54k)
onder kapt. Hugo Schaep; de Nieuwenhuijs (54k) onder kapt. Jan Taelman; de
Oosterwijk (54k) onder kapt. Martin Corlee; de Diepenheim (44k) onder kapt. Ja¬
cob baron van Rheede van Els; de Edam
(44k) onder kapt. Jacob Reijnst en ten
slotte de Vredenhof (44k) onder comm.
Leonard van Rouveroy. De overige sche¬
pen werden door het Noorderkwartier ge¬
leverd: de Wolfswinkel (52k) onder kapt.
Olphert Backer; de ‘t Huijs te Nek (52k)
onder kapt. Francois Ewout Spiering en
de ’t Huijs te Warmelo (44k) onder kapt.
Francois de Groot.
Hoezeer men in Groot-Brittannië ook te¬
vreden was dat men in de Republiek ‘so
zealously earnest in carrying on the equip¬
ment of their Baltick squadron’ was, de
equipering ging niet zonder moeite.6 Het
ontbrak de admiraliteitscolleges namelijk
aan geld en goede schepen. Toen zij de op¬
dracht kregen het eskader samen te stel¬
len, was het unanieme antwoord dat zij
daartoe niet in staat waren, voordat zij de
‘penningen’ daartoe van de StatenGeneraal hadden ontvangen. In de StatenGeneraal oordeelden de gedeputeerden
van de andere gewesten de bescherming
van de Oostzee-handel een puur Hollandse
zaak, waarvan zijzelf geen voordeel had¬
den. De andere Staten wilden ook niet bij¬
dragen in de kosten verbonden aan het
zending van de schepen. De samenstelling
van het eskader werd dan ook volledig aan
Holland overgelaten. De uiteindelijke fi¬
nanciering geschiedde door een voorschot
te nemen op de jaarlijkse betalingen van
de Verenigde Oostindische Compagnie aan
de admiraliteiten. Voor het uiteindelijke
eskader hadden de moeilijkheden tot ge¬
volg dat het weliswaar uit het gewenste
aantal van twaalf schepen bestond, maar
dat deze alle kleiner waren dan aanvan-

kelijk was voorgesteld. Zij hadden in to¬
taal een zestig kanonnen minder.
Het totstandkomen van de instructie
Op 18 maart reisden twee gecommitteer¬
den ‘tot den Oostersche Handel en Zeevaert’ naar Den Haag. Het plakkaat dat
Karel XII ten behoeve van de kaperij had
uitgevaardigd, had bij de kooplieden en
reders in Amsterdam een schok teweegge¬
bracht. Mathijs Maten en Thomas van
Son zochten de volgende dag direct con¬
tact met de Heren van Amsterdam en de
raadpensionaris van Holland, Anthonius
Heinsius. De laatste raadde hun aan een
request op te stellen.7
De twintigste bracht Heinsius dit request
ter sprake in de Staten-Generaal. Hierin
verzochten de gecommitteerden van de
O.H.R. ‘dat alle mogelijcke devoiren
moghten werden aangewendt, ten eijnde
het voorschreve reglement buijten effect
mogte werden gehouden’. Het varen op de
Oostzee was inmiddels niet langer moge¬
lijk, zo vervolgden zij, ‘sonder zig te ex¬
poneren aen duijsenden van quellagien, en
aan een visibel gevaer; dat van’t voorz. dependeerde het continueren of stilstaen van
alle commercie en vaart op de voorn, quartieren’.8 De Generaliteit legde het request
in handen van de gedeputeerden van Hol¬
land. Binnen de Staten van Holland werd
het ten slotte commissoriaal gemaakt. De
gedeputeerden van Rotterdam, Amster¬
dam en Hoorn bogen zich erover. Jacob
de la Bassecour, de pensionaris van
Amsterdam die door de gecommitteerden
werd gepolst of hun verzoek kans van sla¬
gen had, moest hen teleurstellen: de Re¬
publiek zou voorlopig niets ondernemen
tegen het plakkaat ten behoeve van de ka¬
perij. De gedeputeerden van Amsterdam
gaven de gecommitteerden als reden ‘dat
niet conne dencken iemand soe deel sal wesen om te varen, en soo dan al sulcke
desperate waren die niet te bewaren sijn
en het beslag meinen al te veel maars over¬

slag soude hebben’.9
Hoewel het verzoek op zich weinig veelei¬
send lijkt, doet de reactie van De la Bas¬
secour vermoeden dat er meer achter zat.
Wanneer we aannemen dat de gecommit¬
teerden van de O.H.R. op de hoogte wa¬
ren van de vorderingen rond het eskader
dat werd voorbereid, dan kunnen we het
verzoek ook anders uitleggen. Zij wisten
dan dat het bijna tijd was de instructie
voor de bevelvoerende officier op te stel¬
len. Wellicht hoopten zij dat hierbij reke¬
ning werd gehouden met het plakkaat dat
Karel XII had uitgevaardigd. Hoewel zij
het niet in het request noemden, is het mo¬
gelijk dat zij in het overleg met de gede¬
puteerden van Amsterdam het plan
hebben geopperd om De Veth te instrue¬
ren kaperschepen aan te vallen. Waar¬
schijnlijker is het echter dat zij verzochten
om diplomatieke stappen. De gedeputeer¬
den voorzagen dat dit in de StatenGeneraal niet haalbaar zou zijn.
Men heeft overigens lang gewacht met het
opstellen van de instructie. Pas toen de Engelsen begin mei daarom vroegen, zond
Heinsius een concept-instructie aan Van
Duivenvoorde. Waarschijnlijk heeft hij de
Engelsen niet lang willen laten wachten.
De tiende mei zond hij reeds het ontwerp,
waarvan hij schrijft dat deze onveranderd
zal worden aangenomen. Pas enkele da¬
gen later verzochten de Staten-Generaal de
gedeputeerden voor zeezaken in overleg
met de admiraliteiten van Holland en
West-Friesland een generale instructie te
formuleren. Hierbij werden ook de
O.H.R. geraadpleegd. Deze deden het
voorstel naar welke havens de schepen gekonvooieerd moesten worden en hoeveel
schepen ter bescherming van deze vloot
nodig werden geacht. Ook stelden zij het
aantal dagen voor dat aan de koopvaar¬
ders werd gegeven om te lossen en te la¬
den. In eerste aanleg was men van plan om
twee vaarten op Dantzig uit te voeren. Een
viertal oorlogsschepen moest de koopvaar81
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ders van Dantzig naar Texel en/of de
Theems begeleiden en vandaar met nieu¬
we koopvaarders terugkeren naar de Oostzeehaven. Hiervan zag men af; de koop¬
vaarders bleven voor Dantzig liggen tot het
gecombineerde eskader vanuit Riga en Reval terugkeerde.10
De instructie bood verder weinig hoofd¬
brekens. De bevelvoerend officier - waar¬
voor het Haags Besogne de schout-bijnacht van het admiraliteitscollege van
Amsterdam, Lucas de Veth, voordroeg kreeg opdracht met de eerste goede wind
met zijn eskader en koopvaarders naar Elseneur in de Sont te zeilen en daar de
komst van de Britse schepen af te wach¬
ten. Met de bevelhebber van de Engelsen
moest hij overleg plegen hoe men het best
- in de zin van ‘secuurst’ - de koopvaar¬
ders naar en van Dantzig, Koningsbergen,
Riga, Reval, St. Petersburg en eventueel
andere plaatsen kon begeleiden en van
schade vrijwaren. Voor de eerste septem¬
ber diende de vloot weer te zijn terugge¬
keerd in Texel of Goeree.
De belangrijkste instructie was hiermee
echter nog niet gegeven, namelijk hoe de
schout-bij-nacht zich tijdens de onderne¬
ming moest opstellen tegenover een mo¬
gelijke vijand. Dit was een veel te
gewichtige zaak om aan de eigen beoor¬
deling en het initiatief van De Veth, even¬
tueel in overleg met de Britse comman¬
dant, over te laten. Dit deel van de instruc¬
tie had dan ook de grootste aandacht van
Heinsius. De raadpensionaris was als ge¬
deputeerde voor zeezaken aanwezig bij het
overleg en zal ongetwijfeld zijn eigen ont¬
werp ter tafel hebben gevoerd. Dit was,
naar hij overtuigd was, ‘seer conform (...)
aen de gedagten van de Engelsen’.11 Ge¬
lijkluidend aan zijn voorstel luidde het der¬
de artikel van de instructie:
‘De Schouth-bij-Naght sal niet per¬
mitteren, dat de coopvaerdijschepen
door eenige oorloghschepen of ca¬
pers gevisiteert werden. En ingevalle

daertoe buijten vermoeden mogte
werden gedwongen, of vijandelijck
aengetast, sal hij gewelt met gewelt
keeren, gelijck oock bij rescontre
van eenige schepen aen onderdanen
van den Staet behorende, door de
Sweeden genomen; deselve sal soecken te hernemen’.12
De Staten van Holland keurden het voor¬
stel direct goed. Binnen de StatenGeneraal was derhalve de steun van de ge¬
deputeerden van dit gewest verzekerd. Bij
de behandeling in de Staten-Generaal ont¬
stonden echter al direct problemen. Op de
Hollandse na, was geen enkele gedeputeer¬
de bereid direct de instructie goed te keu¬
ren. Het zinsdeel betreffende het hernemen
van genomen schepen vereiste ruggespraak
in de respectieve Staten. Daar de tijd vor¬
derde, besloot men de instructie te aan¬
vaarden, met dien verstande dat het
genoemde zinsdeel eruit gelaten zou wor¬
den. De gedeputeerden zouden in de eigen
Staten overleg plegen, en zo mogelijk bin¬
nen uit er lijk drie weken alsnog de meer
uitgebreide bevoegdheden aan De Veth met wiens benoeming tot bevelhebber men
de zestiende april accoord was gegaan toezenden.
Heinsius schreef teleurgesteld aan Van
Duivenvoorde dat Holland door de andere
gewesten in de steek werd gelaten: ‘het is
onbegrijpelijk hoe weijnigh gevoelen de
provintie hebben van het verlies van d’ingeseetenen van Holland’.13 Utrecht zond
enkele weken later weliswaar nog een aan¬
vullende instructie, maar stond hierin al¬
leen. De Veth moest zich beperken tot een
defensieve houding.
De vloot vertrekt naar de Oostzee
Toen het eskader en de instructie gereed
waren, ontbrak slechts het konvooi. De
O.H.R. werden op de hoogte gesteld dat
De Veth half mei zou vertrekken en dat
de schepen, die van het eskader gebruik
wilden maken, zich voor die tijd bij Texel

moesten verzamelen. Bijna tweehonderd
schippers die in het konvooi wilden mee¬
varen, kwamen zich bij de O.H.R. mel¬
den: 195 schepen uit de Republiek en twee
uit Groot-Brittannië.14 Dit konvooi ver¬
trok de eerste juni vanuit het Vlie richting
Elseneur. Vanuit Groot-Brittannie vertrok
vrijwel gelijktijdig het Britse konvooi, in
totaal 106 schepen groot, onder bescher¬
ming van 24 oorlogsschepen. Op de tien¬
de juni kwamen beide konvooien in de
Sont bijeen. Driehonderd schepen, ofwel
meer dan de helft van alle schepen die in
het jaar 1715 de Oostzee zouden binnen¬
gaan. De honderden schepen en scheep¬
jes boden overigens een zo imponerend
gezicht dat de Deense koningin met een
talrijk gevolg naar Elseneur reisde om dit
te kunnen zien. Zij miste echter de boot.
Toen de vloot in september terugkeerde,
was zij er alsnog getuige van.15
De beperkte instructie van De Veth bracht
hem in een lastig parket, toen bleek dat
de Britse bevelhebber, admiraal John Nor¬
ris, beschikte over instructies, waarin hem
opgedragen werd genomen schepen te her¬
nemen, ja zelfs Zweedse schepen te nemen,
totdat de Zweden hadden ingestemd met
een al bij voorbaat onaanvaardbare eis tot
schadevergoeding. Zonder steun van De
Veth durfde Norris zijn orders niet uit te
voeren, zonder Norris’ oorlogsschepen
weigerde De Veth de verdere bescherming
van de koopvaardijvloot op zich te nemen.
Bij dit touwtrekken won de schout-bijnacht. Totdat deze nadere orders ontving,
zou de geallieerde vloot slechts dienen om
de koopvaarders naar de ‘verboden ha¬
vens’ te geleiden.16
Norris was niettemin zeer te spreken over
de Nederlandse schout-bij-nacht, die er
slechts door ontoereikende instructies van
weerhouden werd de Engelsman bij te
staan in de uitvoering van diens orders. In
een brief aan zijn schoonvader, de Britse
admiraal Aylmer, schreef hij: ‘I must own
to you I cannot sufficiently express the
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good behaviour of mr. De Veth his readi¬
ness to act in conjunction with us’ en ‘He
is a very good man, and deserves a better
character than I am able to write’.17 De
bemanning van de Nederlandse oorlogs¬
schepen hadden daar minder moeite mee.
Eenmaal teruggekeerd in de Republiek,
klonk het: ‘Wij hebben ’t arger dan de
honden, bij onzen Schout bij Nagt gevon¬
den, op onzen zeetogt na de Oostzee
In een krijgsraad, belegd voor Elseneur,
werden nadere afspraken gemaakt tussen
de vlagofficieren over het verdere verloop
van de tocht. Voor Dantzig en Riga zou¬
den telkens vier oorlogsschepen met de
voor deze havens bestemde koopvaarders
van de vloot worden gedetacheerd. Twee
van de schepen die naar Dantzig zouden
varen moesten zich nadat de koopvaarders
voor anker waren gegaan, weer bij de
vloot voegen. Deze zou doorvaren naar
Reval. Van hieruit vertrokken de schepen
met bestemming St. Petersburg onder ge¬
leide van vijf fregatten. Vier van de vijf
oorlogsschepen dienden zich vervolgens
weer bij Norris en De Veth te melden,
waarna het gecombineerde eskader voor
de Baltische kust moest kruisen, eventu¬
eel zelfs tot het eiland Bornholm, om een
oogje op de Zweedse marinehaven Karlskrona te kunnen houden. De elfde au¬
gustus zouden de schepen opnieuw voor
Reval voor anker gaan. De koopvaarders
uit die haven en uit St. Petersburg moesten
dan gereed zijn voor vertrek. De reis zou
in omgekeerde richting herhaald worden.
De belangrijkste plaats van bestemming
voor de Nederlandse schepen was Riga.
Maar liefst honderddertien schepen ver¬
trokken naar deze haven. Voor negenen¬
twintig schepen ging de reis verder naar
Reval. Dertien schepen zochten hun vracht
in Koningsbergen, negen (waaronder de
beide Britse schepen uit het konvooi van
De Veth) in St. Petersburg, en slechts vijf
in Dantzig. Een kleine dertig gingen ten
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slotte naar elders, of gaven bij hun ver¬
trek de Oostzee op als bestemming.
De reis verliep vrijwel vlekkenloos en werd
bovendien door de tsaar nog wat opge¬
fleurd. Toen de koopvaardijschepen St.
Petersburg binnenvoeren, werden zij har¬
telijk ontvangen door tsaar Peter. Per¬
soonlijk ging hij aan boord van ieder
schip, en hij en zijn gevolg kochten alles
wat hen werd aangeboden. De tsaar liet
direct iemand naar Reval gaan om Norris
en De Veth te vragen op hem te willen
wachten. Wanneer de wind gedraaid zou
zijn, zou Peter hen komen bezoeken. Nor¬
ris gaf de gezant echter te kennen dat hij
op dit moment geen tijd had. In augustus
zouden hij en De Veth terugkeren en dan
hoopten zij bij de tsaar te gast te mogen
zijn.19
Toen de eskaders de tweede maal voor Re¬
val lagen, kregen zij inderdaad gezelschap
van een Russische vloot, waarvan Peter
vice-admiraal was. Drie weken van festi¬
viteiten volgden. Over en weer bezocht
men eikaars schepen en nodigde men de
ander uit voor diners. Bij deze gelegenhe¬
den wist De Veth de Nederlandse koop¬
vaarders aan extra lading te helpen. De
hevige regenval dreigde de oogst in het rijk
van Peter te doen mislukken. Uit voorzorg
had deze de handelaren in graan een uitvoerbeperking opgelegd. De schout-bijnacht wist hem echter over te halen voor
de schepen uit de Republiek een uitzon¬
dering te maken.
Bij het vertrek van de vloot - de 22e au¬
gustus namen Norris en De Veth afscheid,
de volgende dag verzeilden zij naar Nergan - maakte de tsaar zijn erkentelijkheid
voor het bezoek aan zijn nieuwe stad ken¬
baar door alle kapiteins en vlagofficieren
van de eskaders een geschenk te geven. Het
portret dat hij Norris gaf was gevat in een
lijst van diamanten en vertegenwoordig¬
de een waarde van maar liefst 5000 roe¬
bels; de schouten-bij-nacht moesten het
met een diamanten ring van een beschei-

den 3000 roebels doen.20
Toch waren er ook wanklanken: de weers¬
omstandigheden gooiden namelijk roet in
het eten. Het laden van de schepen liep
door hevige regenval zoveel vertraging op
dat het vertrek enkele weken moest wor¬
den uitgesteld. Terug in de Sont was men
door windstilte gedwongen een maand
werkloos te liggen. Eenmaal door het Kat¬
tegat, werd men ten slotte door een zwa¬
re storm overvallen. Veel schippers
zochten hierop beschutting in de Noorse
fjorden, wat voor hen nogmaals opont¬
houd van weken, en voor sommigen zelfs
maanden, betekende. Tevredenheid over¬
heerste echter. Toen de gecombineerde
vloot de Sont was gepasseerd, kwamen de
Zweedse kapers opnieuw uit de havens en
werden de havens voor de resterende
maanden alsnog geblokkeerd. Tenminste
vijftien schepen uit de Republiek werden
in deze maanden genomen. Dit liet nog¬
maals het belang zien van de bescherming
die de andere schepen hadden genoten.
De O.H.R. hadden dan ook alle reden te¬
vreden te zijn over het optreden van De
Veth. Hij had zijn instructies naar de let¬
ter uitgevoerd. Hem werd hierin de hand
gereikt door de Zweden. Karel XII had
zijn oorlogsschepen en kapers namelijk
opdracht gegeven het gecombineerde kon¬
vooi ongemoeid te laten. Hij wilde de zee¬
mogendheden geen aanleiding geven hem
eventueel de oorlog te verklaren. Wat de
veiligheid van de koopvaardijschepen op
deze reis betreft, is het zenden van het
eskader-De Veth dan ook een succes ge¬
weest. Gedurende de hele tocht is niet één
koopvaardijschip door de Zweden aange¬
tast. Dit in schril contrast met 1714 toen,
zoals gezegd, tientallen schepen uit de Re¬
publiek waren opgebracht. Slechts twee
Nederlandse schepen van de vloot verlo¬
ren hun lading, maar dit geschiedde in De¬
nemarken en bovendien werd het verlies
vergoed. Van twee schepen is bekend dat
zij zijn vergaan: één zelfs met man en

muis, toen het voor Dantzig in een storm
van de ankers sloeg en op het strand werd
geworpen. Het andere verging op de
Noordzee. De bemanning hiervan kon
worden overgenomen.
Enige achterliggende gedachten bij het
zenden van het eskader
Moe- en armgestreden, was de Republiek
nog maar kort geleden uit de Spaanse Suc¬
cessieoorlog (1701-1713) tevoorschijn ge¬
komen. In de gewapende vrede die volgde,
had zij nog maar weinig tijd gehad zich
te herstellen. De onder handelingen waren
zelfs nog niet afgesloten. Van de nieuwe
problemen welke het hoofd geboden moest
worden, was de bedreigde handel op de
Oostzee waarschijnlijk het belangrijkste,
maar er speelde meer.
In het ‘Europese concert’ speelde de Re¬
publiek in deze jaren niet langer een toon¬
aangevende rol. Door haar bondgenoot¬
schap met Groot-Brittannië kon zij ech¬
ter een belangrijke partij blijven spelen.
Over en weer hadden de maritieme mo¬
gendheden elkaar beloften gedaan. GrootBrittannië had de Republiek steun toege¬
zegd tegen Frankrijk. De Republiek op
haar beurt stelde zich garant voor de Pro¬
testantse opvolging in Groot-Brittanië. Na
de Spaanse Successieoorlog bleef Britse
steun hard nodig. De keizer had de Zuide¬
lijke Nederlanden geërfd. Britse steun zou
ons land aan een Barrière-Traktaat met de
keizer moeten helpen. De Oostenrijkse Ne¬
derlanden moesten een buffer blijven vor¬
men, die de eerste klap van een Franse
aanval moest opvangen. Groot-Brittannië
had echter andere plannen. Dit land pro¬
beerde door een alliantie met de keizer een
machtig blok tegenover Lodewijk XIV te
stellen. Bovendien speelde hierbij de angst
een rol, dat Frankrijk de Engelsen voor
zou zijn in het sluiten van een verdrag met
de keizer. Indien Frankrijk hierin zou sla¬
gen, dan zou een verdedigingslinie in de
Zuidelijke Nederlanden ook zonder waar85
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de zijn. De Republiek was voor de veilig¬
heid van Groot-Brittannië van beperkt be¬
lang; haar voornaamste taak bestond er
nu in garant te staan voor de Protestant¬
se opvolging in Groot-Brittannië.
Het veiligstellen van de Protestantse reli¬
gie stond bij de Republiek op een voor¬
aanstaande plaats. Bij de besprekingen
over de toekomst van de Zuidelijke Ne¬
derlanden hamerde zij al evenzeer op meer
rechten voor de Protestanten in dat land.
Tegenover Groot-Brittannië had de Repu¬
bliek echter nog iets anders in gedachte.
Zij poogde, door zelf aan haar verplich¬
tingen te voldoen, de Engelsen hete kolen
op het hoofd te stapelen en hierdoor zelf
van Britse steun verzekerd te zijn. De sche¬
pen die in 1714 eventueel gebruikt hadden
kunnen worden als eskader naar de Oost¬
zee te worden gezonden werden in plaats
daarvan gebruikt als escorte van George I
tijdens zijn overtocht naar GrootBrittannië. Een escorte dat door de aan¬
wezigheid van een Britse vloot wellicht
overbodig was, maar waarvoor men later
de rekening kon presenteren.
De troonsbestijging van George I als nieu¬
we Britse vorst bracht de verschillende
wensen aan het licht. De Engelsen hadden
op zich genomen de Nederlandse zaak bij
de keizer te bepleiten, maar voelden zich
op den duur steeds ongemakkelijker on¬
der deze taak. Ten slotte gingen zij er bij
de Republiek op aandringen de eisen af te
zwakken in plaats van de rechtvaardigheid
van de eisen bij de keizer te verdedigen.
De Engelsen wilden liever een bondgenoot¬
schap met de keizer, waaruit een bondge¬
nootschap met de Zuidelijke Nederlanden
volgde, dan een sterke barrière voor de Re¬
publiek, waarmee men wellicht de ‘good¬
will’ van de keizer verspelen zou. Het feit
dat George I tevens keurvorst van Han¬
nover was maakte de situatie nog com¬
plexer. Hannover had alle belang bij
een goede verstandhouding met de keizer.
George wilde noch als koning, noch als

keurvorst de keizer tot last zijn; sterker,
hij wilde hem juist als bondgenoot en
vriend hebben.
De Republiek zag haar bondgenoot van
zich verwijderen en trachtte aan te tonen
dat voor hem een alliantie met de Repu¬
bliek veel voordeliger was dan één met de
keizer. Dit deed zij door een vloot gereed
te hebben bij de oversteek van George,
door het zenden van een eskader naar de
Oostzee in 1715 en door het leveren van
soldaten en wapens later in dat jaar om
de opstand in Schotland en het noorden
van Engeland neer te slaan.
De Republiek hoopte twee vliegen in één
klap te slaan. Enerzijds werden de eigen
handel en scheepvaart in het gevaarlijke
Oostzeegebied beschermd, anderzijds werd
het bondgenootschap met GrootBrittannië vaster aangehaald, wat een
gunstig effect zou kunnen hebben op de
besprekingen over de barrière. De samen¬
werking met Groot-Brittannië kende ech¬
ter haar grenzen en die werden bepaald
door de handelsbelangen.
Met de opstand die in juli 1715 uitbrak in
Schotland en het noorden van Engeland,
zagen de Staten-Generaal hun kans schoon
zich een trouwe bondgenoot te tonen, die
bereid was aan zijn verplichtingen jegens
Groot-Brittannië te voldoen. George I was
door de binnenlandse onrust in zulke pro¬
blemen geraakt dat hij de hulp met beide
handen aangreep. Wat het optreden van
De Veth in de Oostzee niet had kunnen be¬
reiken, werd nu bereikt: Groot-Brittannië
stelde zich bij de besprekingen over het
barrière-traktaat weliswaar niet veel toe¬
schietelijker op tegenover de Republiek,
maar de druk werd bij de onderhandelingen groter, zodat nog in 1715 een traktaat
kon worden ondertekend.
Conclusie
Terugziend kunnen wij derhalve twee con¬
clusies trekken. De tocht van de gecom¬
bineerde Brits-Staatse vloot was een groot
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succes. De vloot ging naar de Oostzee om
de handel en scheepvaart van beide lan¬
den in deze zee veilig te stellen. Hierin is
zij geslaagd. Geen van de koopvaardij¬
schepen uit het konvooi is door Zweedse
kapers aangetast. Voordat het eskader op
het toneel verscheen, en ook nadat zij weer
was vertrokken, waren kapers actief. Zo¬
lang het eskader echter in de Oostzee
kruiste, bleven de kaperschepen binnen¬
gaats. De O.H.R. zagen haar aandringen
hiermee beloond. Zij werden ook bij de
uitvoering van de tocht betrokken. Zij ad¬
viseerden inzake de instructie en brachten
de koopvaarders van de plannen op de
hoogte.
De tocht van de gecombineerde BritsStaatse vloot was mislukt en dat lag eigen¬
lijk een beetje voor de hand. Te veel za¬
ken waren door beide landen nog niet
besproken en men had te hoge verwach-

tingen van het verloop van de tocht. Ge¬
orge I hoopte dat de vloot een bijdrage
kon leveren aan de strijd tegen Zweden.
Als keurvorst van Hannover had hij De¬
nemarken en Pruisen in het geheim steun
toegezegd. De beperkte instructie voor de
Nederlandse bevelhebber dwarsboomde
deze plannen. In plaats van lofuitingen
kreeg de keurvorst ongeduldige brieven
van de vorsten van Denemarken en Prui¬
sen. Dit ongeduld kenmerkte ook de hou¬
ding van de koning tegenover de
Republiek. De Republiek had gehoopt
door het zenden van een eskader het bond¬
genootschap met Groot-Brittannië vaster
aan te halen, maar werd geconfronteerd
met hoge eisen van de Engelsen. Eisen
waaraan zij geen gehoor wenste te geven,
om niet in de Noordse Oorlog betrokken
te raken.

Noten
1. Dit artikel is een bewerking van mijn
doctoraal-scriptie: Graan en Steden, het
Oostzee-eskader van 1715 bezien vanuit
handels- en diplomatiek oogpunt.
2. Zie: A.R.A. St-Gen. 7193 = lias Zweden:
brieven van Willem Rumpf.
3. Ibidem: 26.1.1715.
4. Het betreft hier de ‘Bolinbroke’; ibidem:
12.1.1715.
5. A.R.A. secrete resolutiën Staten-Generaal:
3.7.1713.
6. P.R.O. State Papers Holland 104/81:
4.3.1715.
7. G.A.A. Archief Oostersche Handel en Reederijen (P.A. 78) 300: 19.3.1715.
8. A.R.A. res. St-Gen.: 20.3.1715; res. Staten
van Holland: 20.3.1715.
9. G.A.A. Archief O.H.R. 300: 20.3.1715.
10. G.A.A. Archief O.H.R. 156: ongedateerd.
11. A.R.A. Archief Anthonius Heinsius 1943:
10.5.1715.
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A.R.A. secr. res. St-Gen.: 18.5.1715.
A.R.A. A.A.H. 1943: 21.5.1715.
G.A.A. Archief O.H.R. 165.
A.R.A. St-Gen. 7275: 15.6.1715; A.A. 1656:
21.9.1715.
Het probleem rond de verschillende instruc¬
ties vraagt om een studie op zich. Britse histo¬
rici hebben zich hiermee veelvuldig bezig
gehouden. Zie bijvoorbeeld: J. J. Murray, Ge¬
orge I, the Baltic and the Whig split of 1717
(Chicago, 1969) en R. Hatton, Diplomatic re¬
lations between Great Britain and the Dutch
Republic 1714-1721 (Londen, 1950).
P.R.O. add. MSS. 28/143: 25.6.1715 (O.S.).
Scheurleer, D. F., Van varen en van vechten
III (’s-Gravenhage, 1914) 216.
A.R.A. St-Gen. 7367 (brieven St. Petersburg)
7367: 12.7.1715.
Ibidem: 30.8.1715. Aan de bemanning van de
schepen schonk hij dertig ‘oxhoofden’ wijn.
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