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VER HANDELING

O V E R H E T |

CNJ OPENEN EN SLUITEN

D E R

s c H E L D E,

NEVENS EENE KORTE ONTLEDING VAN

AL DE VERDRAGEN , DAARTOE BE

TREKLIJK, VAN 1648 TOT 1748.

* Is het jaar 1585 onderwierp de stad Antwer- I585.

pen zig, na eene langdurige belégering, aan

de zeegrijke wapens van den prins ALEXANDER

VAN PARMA. Veele inwoners verlieten de

ftad ; voornaamlijk handwerkers, manufaktu

riers, en kooplieden, en begaven zig naar Am

fterdam. Deze plaats was, voor het uitberften

der onlusten in de Néderlanden, de tweede

groote koopftad geweest : men zag haar der

halven zeer schielijk de eerste en voornaamste

koopplaats der Néderlanden worden, en zelfs

Antwerpen in deszelfs voormaligen bloei en

A



2. :???

1646.
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welvaart overtreffen (*). Want dezelve had

uit de natuur meer voordeelen , en daarenbo

ven belette de kroon van Spanjen niet zelden

den nog sterkeren bloei van Antwerpen. Zij

zag liefst, dat de handel onder verfcheiden

ftéden van Néderland verdeeld wierd. Am

fterdam had dus der stad Antwerpen den handel

onttrokken. In zoverre was de provincie Hol

land weinig aan de verovering van die plaats

gelégen, waartoe zig, veele jaaren laater, de

beste gelégenheid aanbood. Men vreesde van

de zijde der Amsterdammers, dat zij in het ver

volg de rijkdommen met Antwerpen zouden

moeten délen. -

Om die réden verwierp de Republiek den

voorflag, welke de kardinaal MAZARIN haar

op de onderhandelingen te Munster, wégens

den afstand van Antwerpen, deed. In het al

gemeen volgde zij meestendeels bij de geheele

onderhandeling tot het bijleggen der verfchil

len met Spanjen den raad, welke RICHELIEU

haar eenige jaaren te voren gegéven had, van

al het geen men dadelijk bezat, in den aan

ftaanden vréde te behouden (†). De Repu

bliek had gedurende den zwaaren oorlog voor

(*) ANDERsoN historisch- und chronologifche Gefchichte

des Handels. IV Th. S. 213. -

(†) Memoires du Comte d'Estrades, Tom. I. p. 85.
- *
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haare vrijheid geheel andere grondrégels van

ftaatkunde gevolgd, dan haare vijanden. De

laatsten, Spanjen en Portugal, verwaarloosden

in het hévigfte van den oorlog hunne zeemagt.

Doch Holland fpande al zijne kragten in, om

zig door dezelve ontzaglijk te maken. Het

kon dus zijnen koophandel beschermen, en

dien van zijne vijanden vernielen. De Repu

bliek stond derhalven naar haare onafhanglijk

heid, naar het bezit dier plaatzen , welken

haar in zékerheid ftelden, en naar het behoud

der middelen, waaraan zij haare vrijheid te

danken had, namelijk van den koophandel en

de rijkdommen. Haare oplettendheid strekte

alleen daarheen, dat haar naaste nabuur zig

ten aanzien van den koophandel nooit weér

opbeuren konde. Uit hoofde van dezen naij

ver was er niets, dat haar meer mishaagde,

dan de voorflag van den kardinaal MAzARIN,

welke het veroverd Katalonië tégen de Spaan

fche Néderlanden wilde verruilen. Spanjen

was zédert den zeeflag in 1639, in welken de

dappere zeevoogd TROMP volkomen de over

winning behaalde, ten aanzien van den koop

handel, een diep vervallen staat. Hier kwam,

in het volgende jaar, bij het verlies van Por

tugal, en der Portugeefche bezittingen in de

Oostïndiën. Dus voor Hollands staatkunde

van koophandel een in alle opzigten aangenaa

1639.

164o.

A 2
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me nabuur. Doch in Frankrijk bloeiden toen

reeds de fchoonfte en beste manufaktuuren.

De eilanden van deze kroon in de Westïndiën,

als : Martinique, en de helft van het eiland St.

Chriftoffel, waren, op den raad van den kardi

naal DE RICHELIEU, verder in den besten ftaat

gebragt. Holland was derhalven voor de na

buurschap van Frankrijk, zo wel om den koop

handel, als om deszelfs overmagt, bevreesd.

De groote toegévendheid van Spanjen jégens

Holland; gelijk ook de bewilliging in de voor

deelen, ten aanzien van het fluiten der Schelde,

waardoor Antwerpen en de koopfléden der

koninglijke Néderlanden de hoop verloren,

om den handel te eenigen tijd weer in bloei te

brengen, moet ons niet doen verwonderen.

Er heerschte toen in Frankrijk een algemeen

misnoegen over den kardinaal MAzARIN, welke

gedurende de minderjaarigheid van LODEwIJK

den XIV. regeerde, en welks uitberfting men

elk oogenblik te gemoet zag. Spanjen hoopte,

met Holland bevrédigd zijnde , Frankrijk te

vernéderen (*).

Deze hoop werd nog zeer gesterkt, toen

FILIP de IV. zig met een verbond van bescher

ming van de zijde der ftaaten van de Vereenig

(*) Memoires historiques & politiques des Pays-Bas Au

trichiens, à Neufchatel 1784. p. 82.

W.
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de Néderlanden, en FREDER IK w I LL EM den

grooten , keurvorst van Brandenburg, vlei

de (*). Deze twee drijfveeren ontknopen,

zo ik hoop , het fijstema der Spaanfche

Staatkunde, het welk eenigen laateren schrij

veren raadzelägtig voorkomt , van namelijk

de bevrédiging met Holland boven een verge

lijk met Frankrijk te verkiezen, en den oor

log voord te zetten (†).

Men kan verder, in navolging van eenige

laater fchrijvers, niet met waarheid zeggen,

dat de staaten der Vereenigde Néderlanden de

voordeelen van den Munsterfchen vréde Span

jen als afgeperst hebben; het was eene zeer

vrijwillige opöffering, welke deze kroon,

voornaamlijk na de bovengemelde drijfveeren

deed, om eerlang van Frankrijk eene drie

voudige fchaevergoeding te bekomen. Deze

voordeelen worden bij den Munfterfchen vré

de bepaald, welke den 30 van louwmaand

(*) Negotiations fecretes touchant la paix de Munfter

& d'Osnabruck. Tom. IV. p. 1o1. Pufendorf de rebus geftis

Friderici Wilhelmi l. III. S. 28.

(†) Zo zegt bij voorb. de heer P. BüscH (Hamburgifche

Adresz-Comtoir-Nachrichten No. 81.) in eene verhande

ling over de verfchillen wégens de Schelde : Het Spaansche

hof vond om rédenen, welken de geschiedenis niet vol

komen opgehelderd heeft, goed, dezen oorlog hardnekkig

lijk voordtezetten. -

A 3
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1648. 1648 gefloten werd. Het 14de en 15de, en,

in zéker opzigt, het 68ste artikel van denzel

ven zijn betreklijk tot het onderwerp van deze

verhandeling (*). -

De Schelde, de vaarten van het Sas , het Swin,

en andere zeegaten daar op uitkomende , zullen

van de zijde der Staaten-Generaal gefloten worden.

(Art. 14). - -

Hetgeen in de havens van Vlaanderen in- en

uitgevoerd word, zal door den koning met gelijke

belastingen worden bezwaard, als de ftaaten het

geen in de gemelde zeegaten in- en uitgevoerd word,

belasten. (Art I 5.).

Volgens het eerste dezer twee artikels wer

den den koninglijken en dus den tégenwoordi

gen Oostenrijkfchen Néderlanden alle gemeen

fchap met de zee door de Zeeuwfche ftroomen

ontnomen. Dit artikel belette derhalven Ant

werpen zig ooit door den koophandel weér in

magt en aanzien te brengen. Antwerpen was

eerst na het verval van Brugge, door des

zelfs trotsheid ter néder gestort, in koophan

del en rijkdommen groot geworden.

Deze veranderingen met den handel in de

Néderlandsche ftéden wekten, bij het fluiten

van den Munsterfchen vréde, de oplettendheid

(*) Du Mont Corps univerfèl Diplomatique, Tom. VI.

P. I. p. 429. -
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der Republiek op. Zij vreesde, misschien niet

zonder grond, dat, daar het met den bloeijen

den handel van Antwerpen voor altijd gedaan

was, Brugge door hulp van verscheiden voor

deelen en voorregten van koophandel weér

het hoofd mogt opbeuren. Ten einde dit voor

het toekomende insgelijks voortekomen, stond

dezelve op de voorwaarden van het 15de arti

kel (*). Het 68ste artikel bepaalde uitdruklijk,

dat Lillo niet geflegt zou worden. Wil men nu

hier bij in overwéging némen, dat de Republiek

haare vrijheid en onafhanglijkheid aan de uit

breiding van den koophandel voornaamlijk te

danken heeft; zo is het tévens onweërfpreek

lijk, dat zij deze voorregten van handel, haar

bij den vréde toegestaan, ook als de grondzui

len ter bewaring van haare republikeinsche

vrijheid, voor de volgende eeuwen , be

fchouwd heeft. Uit dien grond beschouwde

zij elke verandering, of vernietiging van deze

beide artikels altijd als eene vernietiging van

het ganfche vrédesverdrag, en derhalven van

haare republikeinfche gesteldheid.

De Munsterfche vréde bezorgde dienvolgens

aan de Republiek met korte, doch klaare en

bepaalde woorden het regt om de Schelde geflo

ten te houden, gelijk het volgende 15de artikel

(*) Memoires des Pays-Bas Autrichiens. p. 252.

A 4
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haar ten aanzien van Brugge volkomen zéker

ftelde. Na den Munsterfchen vréde verander

de het fijftema van Europa. Men zag de bei

de natiën, de Spanjaarden en de Hollanders,

hoe vijandig te voren tégen elkander, zig op

de vriendlijkste wijze verbinden. De koning

lijke en de Vereenigde Néderlanden namen de

gemaakte verbindnissen tot wéderzijdfche hand

having fteeds in agt. En fchoon de bijzondere

ftaatkunde van J. DE wITT eene fcheiding

veroorzaakte, vereenigde de staatkundige

noodzaaklijkheid dezelven wéder met elkan

1649.

der. En ook zelfs deze fcheiding heeft nooit

eenige vijandlijkheid ten gevolge gehad, heb

bende deze Néderlanders zédert den vréde

van Munster tot op dezen dag, waarin ik dit

fchrijf, nooit wêer oorlog met elkander ge

voerd. Ondertusschen was de nieuwe Repu

bliek op het handhaven van de voorregten

van koophandel, door haar bij den vréde van

Munster verkrégen, zeer oplettend. Want

toen de regéring van Brugge de zogenoemde

Engelfche maatschappij van kooplieden geno

digd had, om naar haare ftad, als haare ou

de verblijfplaats, te kéren, begeerden dezen

, vrijheid van tollen: doch Holland verzette er

zig tégen, en beschouwde deze bevrijding als

eene overtréding van den Munsterfchen vréde.

Toen in laater tijden de koninglijke Néderlan
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den, uit hoofde van den aanftaanden dood

van KAREL den II., koning van Spanjen, eene

gewigtige verandering stonden te ondergaan,

was Holland ten uitersten oplettend en waak- -

zaam, om bij eenen toekomenden nieuwen na

buur niet misschien in het vervolg de voordee

len van den Munsterfchen vréde te verliezen.

Men behoeft flegts het groot verbond van het

jaar 17o1 tusfchen den keizer LEOPOLDUs, En

gelland en deze Republiek intezien, om daar

van overtuigd worden.

De Republiek beloofde aan het huis van

Oostenrijk, bij deszelfs aanspraak op de Spaan

fche heerschappij, en in den aanstaanden oor

log met Frankrijk, uit tweevoudige staatkun

dige rédenen, alle hulp en bijstand. Het was

haar te doen om zékerheid ten aanzien der onaf

hanglijkheid bij den Munsterfchen vréde ver

krégen, en om de voorregten van koophandel

te bewaren, welken haar bij denzelfden vréde

toegestaan waren. Dit toont onder anderen

zeer duidelijk het 8ste artikel (*),

Het huis van Oostenrijk beloofde het eene

en het andere, en de verovering der Spaan

fche Néderlanden werd zelfs als een der voor

naamste oogmerken van dit verbond be

(*) Memoires pour fervir à l'Histoire du XVIII. Siecle,

par de Lamberty. T. I. p. 625.

I7oI.
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fchouwd. De kroon van Grootbrittaniën

floot, eenige maanden laater, insgelijks een

verbond met de staaten der Vereenigde Neder

landen, en dezelfde voorregten , namelijk:

zékerheid, en handhaving van hunne voorregten

van koophandel tégen de Spaanfche Néderlanden,

waren, onder anderen , de wézenlijke voor

waarden van dit verbond. Het tiende artikel

ftelt dit buiten allen twijfel. Het is merk

waardig, dat de beide mogendheden dit ver

drag, in het 13de artikel, voor eeuwigdurend

verklaarden; en dat dus Grootbrittaniën toen

reeds eene altijddurende guarantie wégens het

fluiten der Schelde op zig nam (*).

Holland kwam de voorwaarden van dit ver

bond getrouwlijk na, en putte zijne kragten

uit met het veroveren der Néderlandfche plaat

zen, om het huis van Oostenrijk, na het ein

digen van den oorlog, wel in het bezit van

dezelven te stellen, doch tévens om de voor

regten van den Munsterfchen vréde voor eeu

wen te verzékeren. Als men den loop der

onderhandelingen te Utrecht, zo als dezelve

in staatsgeschriften te vinden is (f), en al de

(*) Rousfet Supplement au Corps Univer/el Diplom. T.

II. P. II. p. 1 I.

(†) Actes, Memoires, & autres Piéces Authentiques

concernant la Paix d'Utrecht, VT, à Utrecht, T. I. 1714

T. VI. 17 15. 12.
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ftaatshandelingen overweegt, kan men daar

uit zonder tégenfpraak het volgende afleiden.

De twee kroonen Frankrijk en Spanjen ,

welken beiden éven zeer verlangden, dat de

oorlog, wégens de erfopvolging in de Nédér

landen gevoerd, mogt een einde némen, be

willigden ten laatsten wel in den afstand der

Spaanfche Néderlanden aan het huis van Oos

tenrijk, doch op geen andere voorwaarden,

dan zo als dezelven door KAREL den II., ko

ning van Spanjen bezéren waren. Beide de

kroonen, maar inzonderheid Frankrijk, het

welk daarenboven zeer aan het dalen was ,

was er volgens de gronden der staatkunde

aangelégen, dat deze Néderlanden niet ver

mogend werden, maar altijd in dien staat blé

ven, waarin zij door den Munsterfchen vréde

gesteld waren.

Frankrijk poogde derhalven zelf, in den

geheelen loop der ftaatsonderhandelingen aan

Holland niet alleen de voordeelen van den Muns

terfchen vréde op nieuw te verzékeren, maar

ook, dezelven gewigtiger te maken en te ver

meerderen. Dus gaf deze kroon bij den vréde

van Utrecht des jaars 1713. de Spaanfche Né

derlanden, door haar nog gedeeltelijk bezéten,

onder geen andere voorwaarde aan de Repu

pliek over, dan: dat zij dezelven niet eerder

aan het huis van Oostenrijk zou overgéven,

w
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dan na dat zij een vergelijk met hetzelve zou

getroffen hebben. Deze voorwaarde stond in

het vrédesverdrag, en werd nog daarenboven

in een bijzonder artikel herhaald (*). Frankrijk

voegde er zelfs nog eenige plaatzen van zijne

Néderlanden bij (†); in de daad om geen an

dere rédenen, dan op dat de gesteldheid der

thans Oostenrijkfche, zo wel als de Vereenigde

Néderlanden, ten minsten op deze wijze zou

blijven, zo als de Munsterfche vréde dezelve

eenmaal bepaald had. De Republiek bleef dus

in het bezit der stéden en plaatzen, welken

aan haar afgestaan waren. Zij gaf dezelven

niet eerder aan KAREL den VI over, dan na

dat zij haare aanstaande onafhanglijkheid, en

de voorregten des koophandels volkomen voor

zig verzékerd had. De onderhandeling, tot

dat einde in 's Hage en te Antwerpen begon

nen , was eene der moeilijkften. Oostenrijk ,

voorzag, van welk gevolg het moest zijn, in

dien aan de Republiek het regt toegestaan werd

om in zommige plaatzen bezetting te leggen;

dat hetzelve de welvaart dezer landen belet

ten, doch de Republiek tot eenen waarborg

(*) Du Mont fuppl. au Corps Univ. Dipl. Tom. VIII. P.

I. p. 366. Article VTI. en p. 372. Article feparé.

(†) Du Mont fuppl. au Corps Univ, Dipl. T. VIII. P. H,

p, 368. Art. XI, XII. -
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van haare voorregten van koophandel strekken

zou Want, indien de Republiek het regt ver

kreeg om bezetting te leggen in eenige plaat

zen, welken zij volgens haare belangen van

ftaat en koophandel verkoos; bevestigde zij zig

daar door nog meer in het voorregt van de

Schelde gefloten te houden. Maar is het niet

eene onlochenbaare waarheid , dat , zonder

haaren kragtigen bijstand, het huis van Oos

tenrijk nooit in het bezit der tégenwoordige

Néderlanden zou geraakt zijn? Verscheiden

oorzaaken bewogen naderhand het Weener

hof, om bij het voordzetten der onderhande

ling wat meer te gemoet te komen, en toe

tegéven.

Bij den vréde van Rastadt in 1714 was het

uitdruklijk beding van Frankrijk andermaal,

dat het huis van Oostenrijk de Spaanfche Néder

landen op die wijze zou bezitten, als KAREL de

II. dezelven bezéten had (*). Spanjen lei bij het

fluiten van zijnen vréde met de staatender Ver

eenigde Néderlanden den Munsterfchen vréde

van 1648 tot eenen grond (†); en nam dus

hier door van zelven de guarantie op zig van

het artikel, waarin het fluiten der Schelde

aan de Republiek was toegestaan. GEORGE de

(*) Du Mont, l. c. p. 437. Art. XIX.

(†) Du Mont, l. c, p. 427. Art. X.
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I., koning van Grootbrittaniën, ondersteun

de insgelijks de Republiek met allen nadruk

aan het Weener hof. Het laatste gevolg van

al deze drijfveeren was het Barrieretraktaat ,

den 15den en 16den van flagtmaand des jaars

17 16, tusfchen het hof van Weenen en de

ftaaten der Vereenigde Néderlanden, te Ant

werpen, gefloten. In het 26ste artikel van dit

traktaat werd met duidelijke woorden bepaald:

De handel en alles, wat van denzelven af

hangt, zal tusfchen de onderdaanen der Oos

tenrijkfche en Vereenigde Néderlanden op de

zelfde wijze gedréven worden, als de artikelen

van den Munsterfchen vréde van den 3oten van

louwmaand 1648 het médebrengen, en welken

bij dit tégenwoordig verdrag uitdruklijk bekrag

tigd worden (*). '

Niet alleen werd in dit traktaat het fluiten

der Schelde andermaal bevestigd, maar Oos

tenrijk stond ook aan de Republiek, tot zéker

heid der Néderfchelde, den polder en het dorp

den Doel, névens de polders St. Anna en Ke

tenesfe af (†).

Door dezen afstand werd de Republiek vol

komen meester van de beide oevers der Schel

de benéden Antwerpen. Grootbrittaniën gua

(*) Du Mont, Tom. VIII. P. I. p. 458. Art. AVI.

(†) Du Mout, l. c. Art. XAVII. -



::”, 1s

randeerde dit traktaat, zelfs nog bij een ge

heel bijzonder verdrag. In het zelve vernieuw

den beide de mogendheden alle hunne voorige

verdragen, en onder anderen werd daar in

gezegd: dat het barrieretraktaat van Antwer

pen volgens al deszelfs artikelen, als of het

woordelijk bij dit verdrag gevoegd was, daar

onder zou verstaan worden (*). Grootbritta

niën kon dus geen sterker guarantie wégens

het- fluiten der Schelde op zig némen, dan

deze.

In het volgend verdrag over de grensschei

ding van 1718 werd het traktaat der Barriere

op zig zelven niet veranderd; de regten der

Republiek op het fluiten der Schelde werden

veeleer, door eenen naderen afstand van eeni

geplaatzen, op nieuw erkend en bekragtigd.

Dit nieuw verdrag werd ook tévens door En

gelland bevestigd, door toetréding tot het

zelve, gelijk deze bevestiging insgelijks van

den keizer KAREL den VI., en de Republiek

gevolgd is (†). > * -

(*) Lamberty, Memoires, l. c. Tom. Lx. p. 396 en 397.

Het was merkwaardig, dat de republiek in het verdrag met

Grootbrittaniën van 1709, over haare aanstaande barrieren,

in het 15de artikel het fluiten der Schelde uitdruklijk liet

bekragtigen, doch dit verdrag werd in 1713 vernietigd.

(†) Du Mont, l. c. Tom. VIII. P. II. p. 551.; doch
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De staaten der Vereenigde Néderlanden oe

fenden dit regt over de Schelde in volgende

tijden, overeenkomstig de verdragen, zonder

tégenspraak. Want in de naderhand gevolgde

verschillen over de Oostendefche maatschappij,

door keizer KAREL den VI. opgeregt, werd

van de opening der Schelde in het geheel niet

gesproken; fchoon het zeer waarschijnlijk is,

dat men bij derzelver standhouding ten laats

ten de opening der Schelde zoude begeerd

hebben. De staatkundige handelingen van

dien tijd, wégens de vernietiging van deze maat

1731.

fchappij, behoren niet tot het onderwerp van

deze verhandeling. Maar het Weener verdrag

van 173 I tusfchen keizer KAREL den VI., en

GEORGE den II., koning van Grootbrittaniën,

waar bij deze maatschappij vernietigd werd,

kunnen wij niet met stilzwijgen voorbij gaan,

wijl bij hetzelve het regt der Republiek om de

Schelde gefloten te houden wéderom erkend en

bekragtigd werd. Zie hier de merkwaardige

woorden van het 5de artikel van dit ver

drag (*).

Zo

hier ontbréken de bekragtigingen, maar bij Lamberty l. c.

Tom. X. in het fupplement p. 62-72. vind men ook de be

kragtigingen der drie mogendheden. Men vind daar ook

eene zeer nauwkeurige kaart van Vlaanderen door den In

genieur Soly. » -

(") Zie het zelve by Rousfet fuppl, au Corps univerfel

- n Diplom.
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, Zo wel Grootbrittaniën, als ook de

Republiek der Vereenigde Néderlanden,

verbinden zig, zonder uitstel een verdrag

wégens de tollen en den handel in de

Oostenrijksche Néderlanden, met den

keizer KAREL den VI., te fluiten ; egter

van geen anderen inhoud, dan volgens

den zin van het 26ste artikel van het bar

rierentraktaat van Antwerpen. Tévens

zal aan de voorwaarden van dit verdrag,

welken nog niet nagekomen zijn, en die

van het traktaat van 's Hage van 1718,

ten volle voldaan worden.” -

De Republiek der Vereenigde Néderlanden

was niet alleen als de voornaamste partij in dit

verdrag betrokken, maar trad ook tot hetzel

ve toe in het volgende jaar (*). - -

- Dus moest de Republiek met de naburige

Oostenrijksche Néderlanden wégens den han

del en de tollen een vergelijk treffen overeen

komstig het verdrag van Antwerpen. Dit

verdrag was betreklijk op den Munsterfchen

vréde, en dienvolgens op al de voorregten

van koophandel bij dit verdrag aan de Repu

Diplom. Tom. III. P. II. p. 287., alsméde in deszelfs Re

cueil Historique d'Actes, Negotiations, Memoires & Trai

tés. Tom. VT. p. 13.

(*) Rouffet Supplement, l. c. p. 291. Recueil d'Attes

k c. P. 442. .

B
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bliek bewilligd, namelijk op het fluiten der

Schelde- Grootbrittaniën nam dus andermaal

de guarantie van dit voorregt der Republiek

op zig. De omstandigheden, welken nader

hand in Europa plaats hadden, als die met

1733. Frankrijk, wégens de verkiezing van eenen

Poolfchen koning, na den dood van AUGUSTUS

den II., en, eenige jaaren laater, wégens den

oorlog door den keizer KAREL den VI. met de

1737. Ottomannifche Porte gevoerd, beletten zon

der tégenspraak de vervulling van het 5de ar

tikel van het Weener verdrag. Deze monarch

174o. overleed ook kort na dat hij met de Porte den

vréde gefloten had. Zijne groote erfdogter

MARIA THERESIA vond aan de Republiek der

Vereenigde Néderlanden den getrouwften

bondgenoot. Want Holland verleende met

groote standvastigheid de hulp, welke bij het

1732. Weener verdrag beloofd was. Zulks trok

ten laatsten voor den staat wel veele nadeelige

gevolgen na zig, als onder anderen eenen oor

log met Frankrijk; doch getrouwheid in het

nakomen der verdragen woeg verblindende

voordeelen der staatkunde over, en aan deze

trouwe heeft zonder tégenspraak het huis van

Oostenrijk een gedeelte van deszelfs tégen

woordige bezittingen te danken. "

De vréde van Aken herstelde de rust van

I748. Europa. Dit traktaat van vréde werd geflo
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ten tusschen Grootbrittaniën, Frankrijk, Oos

tenrijk, Spanjen, Sardinië, Holland, Modena

en Genua.

Eenige artikelen van hetzelve verspreiden

insgelijks licht over deze verhandeling. In

het eerste artikel werd onder anderen het trak

taat van den Westfaalfchen vréde van 1648,

van den Utrechtfchen van 1713, en van den

Badenfchen van 1714 tot eenen grond gelegd.

Onder deze Westfaalfche vrédesverdragen (*)

kan men onmogelijk alleen de verdragen ver

ftaan tusschen den keizer en het Duitfche rijk,

zo als ook tusschen de kroonen van Frankrijk

en Zweeden, welken te Munster en te Osna

brugge in 1648 gefloten werden ; maar de

uitdrukking: de Westfaalfche verdragen, toont

duidelijk, dat ook de vréde tusfchen Spanjen

en de ftaaten der Vereenigde Néderlanden,

den 3often van louwmaand 1648 te Munster

gefloten, daar onder moet verstaan worden,

Dit is insgelijks het gevoelen van eenen be

proefden geschiedkundigen (f). De Vereenig

de provinciën krégen bij den vréde van Aken

van al de Européfche mogendheden wéderom

de bevestiging van het voorregt, welk haar

(*) Les Traités de Westphalie. Zie Rousfet Récucil&c.

Tom. XX. p. 179.

(+) Häberlin, Zufällige Gedanken und Erlauterungen

iber die Achifchen Friedenspraliminarien. 1748. S. 176.

B 2
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bij den vréde van Munster was toegekend:

namelijk van de Schelde gefloten te houden. On

dertusschen moet het opmerklijk voorkomen,

dat bij vernieuwing van verfcheiden verdra

gen bij den vréde van Aken, zo wel het bar

rierentraktaat van 1715, als ook het traktaat

van 's Hage van 1718, met stilzwijgen voor

bijgegaan wierden. - "

WAGENAAR (*) ontdekte reeds de drijfveer

hiervan, en het laater getuigenis van eenen in

ftaatszaaken ervaren fchrijver stelt dit buiten

allen twijfel (f), wanneer hij zegt: de gezant

van het Weener hof, toen graaf, thans prins en

opperftaatskanfelier van KAUNITz, verzette zig

tégen het te berde brengen van deze verdragen,

met geen minder groote ftandvastigheid, als geluk

kig gevolg.

Schoon egter het barrierentraktaat van 1715

niet letterlijk vernieuwd is, word deszelfs ftil

zwijgende vernieuwingbevestigd door de woor

den in het zesde artikel:

De plaatzen in de Oostenrijkfche Né

derlanden, waarin de Algemeene staaten

regt hebben, bezetting te leggen , zul

len aan derzelver troepen ingeruimd wor

den.

(*) Vaderlandsche historie. D. VIII. bl. 464.

(†) Memoires des Pays-bas Autrichiens, p. 185.

A
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Op dezelfde wijze werd het Weener ver

drag van het jaar 1731, gelijk ook de toetré

ding der staaten in 1732 stilzwijgende bekrag

tigd. Want naar inhoud van het 21ste artikel

word de guarantie van de pragmatike fanctie, of

akte van erfopvolging, door de mogendheden,

die dezelve op zig genomen hadden , ver

nieuwd. Maar Engelland en de staaten der

Vereenigde Néderlanden hadden de bescher

ming van deze akte in de Weener verdragen

op zig genomen, en ook dadelijk verleend;

dus volgde daaruit ook de stilzwijgende ver

nieuwing der voorregten aan deze beide mo

gendheden beloofd. Na den vréde van Aken

verlangde de keizerin MARIA THERESIA met de

ftaaten der Vereenigde Néderlanden een ver

gelijk te treffen, zo wégens de herstelling der

vestingwerken in zommige barrierenftéden,

welken Frankrijk veroverd en geflegt had,

als wégens de nog onvoldaane voorwaarden

van het Weener verdrag van 1732. In de

jaaren 1752 en 1753 werden, onder bemid

deling van Engelland, bijeenkomsten te Brus

fel tusschen de beide mogendheden gehouden.

De staaten ftonden in dezelven ook ten fterk

ften op hun oud voorregt, het fluiten der Schel

de, en verzetten zig zelfs tégen de scheepvaart

langs de vaart van Brugge, wijl langs dezelve

alle waaren, welken ter zee naar Oostende

1731.

I732

1748. .

I752.

I753

B 3
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komen, langs de Schelde in alle andere ftéden

der Néderlanden gevoerd werden.

De staaten hielden zig dus aan den inhoud

der hier boven aangehaalde verdragen en

traktaaten ; en de bijeenkomsten te Brussel

liepen vrugtloos af. Zédert dien tijd heeft

tusschen de beide Néderlanden altijd rust en

vriendschap geheerscht ; tot dat in 178o het

barrierentraktaat door den keizer vernietigd,

en in 1784 eerst Maastricht en deszelfs ge

bied, vervolgends de opening van de Schelde

gevorderd werd.

Dezen zijn de waare omstandigheden om

trent het openen en fluiten der Schelde. Op de

ze wijze bepalen de Munsterfche vréde van

I648, het groote Haagfche verbond van 17o1,

het vrédestraktaat van Utrecht van 1713, en

het Badenfche van 1714, gelijk ook de overi

ge verdragen en verbonden van vréde van de

jaaren 1715, 1718, 1731, 1732 en 1748,

het regt van den staat der Vereenigde Néder

landen. '' | | | -

Welken invloed andere mogendheden op

deze staatsaangelégenheid gehad, en dus nog

hebben, als Frankrijk, Grootbrittaniën e. z. v.

blijkt uit de voorgaande ontléding van deze

ftaatsverdragen, en uit het ganfche verhaal,

zo ik vertrouw, zo klaar en duidelijk, dat het

onnodig zou zijn, iets hiervan aantehalen.

' -
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Uitspraak te doen over een staatsverschil tus

fchen twee vrije volken is de zaak niet van

een bijzonder perfoon, van wien men alleen

eene waare, eenvoudige en onzijdige voorstel

ling der gebeurdnisfen verwagt, op welken het

verfchil gegrond is.

Wanneer een bekend fchrijver (*), bij wien

men meer welfprékendheid, dan waarheid en

gefchiedkunde vind, in het beöordélen van

deze staatszaak zig weêr tot het natuurlijk regt

wil kéren, moet hij zékerlijk, uit ijver voor

zijne goede zaak, alle de verdragen van de

tégenwoordige en voorléden eeuw voorbijge

zien hebben.

Op die wijze zou het voordaan geheel over

tollig wézen, dat betwiste regten bij verdra

gen onder vrije volken bepaald wierden. Want

het natuurlijk regt zou dezelven, zo als de

reeds geslotenen, geheel onnut en overtollig

maken. Maar, wat zou het zijn met de bezit

ting der landen en regten , volgens deze be

fchouwing van het natuurlijk regt , wanneer

geen verdragen dezelven meer konden be

fchermen? Wanneer het verders op de gevol

gen eener gebeurdnis, dus op het openen der

Schelde, aankomt, moet men , mijns bedun

kens, twee zaaken wél onderscheiden, het

47,

(*) LINGUET.

B 4
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openen der Schelde op zig zelve, en het van

zelve misschien daaruit voordvloeijend regt,

om eenen handel en eene fcheepvaart op de

andere waerelddeelen te ondernémen.

Twee schrijvers hebben, voor eenigen tijd,

hunne gedagten over het openen van de

Schelde gezegd. De heer BUSCH (*) zegt: Men

behoeft de kaart flegts intezien, om zig te

overtuigen, van welk een groot gewigt het

voor de Oostenrijkfche Néderlanden zij, de

haven , door de natuur in derzelver midden

punt daaraan geschonken, (Antwerpen) weêr

tot eene stapelplaats, voor hunnen in- en uit

voer, te mogen gebruiken. Hij merkt verder

aan , dat zulke ligte en kostbaare waaren,

welke de vragt per as niet aanmerklijk in prijs

doet verhogen, den weg van Antwerpen naar

den Rhijn boven Mentz zouden zoeken, daar

zij aan de zwaare tollen niet meer onderhévig

zijn, waarméde de vaart op den Rhijn naar

benéden overal bezwaard is.

Het voordeel van het openen der Schelde

zou dus, naar het gevoelen van dezen fchrij

ver, in de daad drielédig zijn : De fchépen

zouden uit zee vrij naar Antwerpen varen; en

niet nodig hebben, na het betalen van groote

lasten bij het fort Lillo, het welk de Schelde

(") Ter aangehaalde plaats.
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dekt, overgeladen, en met Hollandsche vaar

tuigen verder verzonden te worden: De han

del en néring der Oostenrijkfche Néderlanden

zou daar door in bloei raken, en eindelijk : De

handel der Oostenrijkfche Néderlanden op den

Rhijn zou er bij winnen. Maar, fchoon nu,

de Schelde geopend zijnde, Antwerpen weër

in het bezit geraakte van zijne voormalige

regten eener stapelplaats, bewéren egter eeni

ge fchrijvers, dat, daar de loop van den han

del geheel veranderd is, Antwerpen zig op de

puinhoopen van Amsterdam niet zo zou kun

nen verheffen, gelijk eertijds Amsterdam op

die van Antwerpen. De heer schEDEL be

kent (*), dat het stremmen der fcheepvaart

op de Schelde iets toegebragt heeft tot ver

val van den handel van Vlaanderen en voor

naamlijk van Antwerpen ; doch dat geheel

andere oorzaaken denzelven gekrenkt hebben,

en deszelfs uitbreiding nog tégenwoordig ver

hinderen, als bij voorbeeld : de ménigte en

zwaare inkomende en uitgaande regten , en

het streng en lastig onderzoeken der goederen

en reizigers op de grenzen. Het geen men van

den veranderden loop des handels zegt, heeft

grooten fchijn, gelijk ook in hoe verre Am

(*) Ephemeriden der Handlung, oder Beytrãge und

Verfuche für Kaufleute. 5 Heft. Monat May. 1784.

B 5
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fterdam buiten alle vrees zou kunnen zijn :

maar men vergelijke met dit gevoelen den

veranderden loop van den handel in het alge

meen in de Néderlandfche plaatzen en voor

naamlijk van Brugge, Antwerpen en Amfter

dam. Doch het is onnodig, over dit onder

werp iets verders te zeggen : ik vlei mij, dat

deze eenvoudige ontléding elken lézer van

zelve gelégenheid zal aanbieden, om dit ver

fchilftuk verder intezien en zelf het besluit daar

uit op te maken.
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G E S C H I E D E N I s

V A N D E

Oostëndenfche maatfchappij van koophan

del, van haar begin, in 1722,

tot op haar geheele vernie

tiging, in 1731.

Na het eindigen van den oorlog wégens de 1713.

erfopvolging in de Spaanfche Néderlanden ,

waren de finantien van het huis van Oosten

rijk zeer uitgeput. -

De keizer KAREL de VI. raadpleegde derhal

ven met den grooten wijsgeer LEIBNITz over

de middelen, om dezelven te herstellen en in

béteren staat te brengen. Onder anderen wil

de hij gaerne, van zijne vrienden in Engel

land, eene fomme gelds tégen 8 ten honderd

opnémen, ten einde de Hollanders te voldoen,

welken de kwikzilvermijnen in Idria, tot een

onderpand bezaten, en uit dezelven boven

matige interessen trokken (*). In Engelland

was een groot gedeelte des volks ten uitersten

misnoegd over de verdragen, die men te Utrecht

(*) Memoires de Mr. Jean Ker de Kerstand. Publies

par lui-même, & traduits de l'Anglois à Rotterdam, 1726

-1728. III. Tomes. 12°. T. I. p. 248. --
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had gefloten. Men vreesde ook, niet zonder

grond, dat het toenmalig ministerie het huis

van Hanover van de troonsopvolging in En

gelland verftéken, en den pretendent, na het

overlijden der koningin ANNA , ten troone

verheffen zou. Veele Engelschen vreesden,

dat Frankrijk en Spanjen hetzelve hier in zou

den ondersteunen. Om die réden zouden de

Britten, die het huis van Hanover toegedaan

waren, gaerne gezien hebben, dat het Wee

ner hof den oorlog had voordgezet, en had

den te dien einde eenen Schot, KER vAN KERS

LAND, met voorflagen aan hetzelve gezon

den (*). Maar het aangeboden plan kwam KA

REL te gevaarlijk voor, en met den vréde van

Rastadt hield alle hoop, om hetzelve uitte

voeren, van zelve op. -

LEIBNITz geraakte te Hanover met dezen

KER vAN KERSLAND in kennis. Hij ontdekte

hem het verlangen des keizers, om eene fom

gelds bij de Engelschen optenémen. LEIBNItz

verzogt tévens, dat KER vAN KERSLAND den

keizerlijken kabinetsfekretaris, die met hem

over deze geldléning zou fpréken, eenige hoop

daar toe zou géven. Want dat hij, fchoon

geen volmagt hier toe hebbende, door eene

foort van uiterlijke bereidwilligheid aan het

(*) Memoires de Ker de Kersland. T. I. P. 127.



g", 29

huis van Hanover eenen gewigtigen dienst

zou doen. " - -

Op denzelfden dag ontving KER vAN KERS

LAND brieven uit Londen van zijne vrienden,

welken aan KAREL den voorflag gedaan had

den, om Spanjen in de Westïndiën aantetas

ten. Zij gaven in dezelven te kennen, hoe

zij en anderen bereid waren, om zig in de

keizerlijke landen néder te zetten, en eene

Oostïndische maatschappij opterigten; en dat

hij voor hen bij KAREL de vrijheid daar toe

zou tragten te bewerken (*). -

Dit gaf de eerste aanleiding tot de Oosten

defche maatschappij, die naderhand zo veel ge

rugts in Europa gemaakt heeft, welke drijf

veeren zelfs vermaarde fchrijvers van dien

tijd geheel voorbij gegaan zijn. Kort daar op

fprak de keizerlijke kabinetssekretaris met KER

vAN KERSLAND over de geldléning. De laatste

floeg de oprigting eener Oostïndifche maat

fchappij in Vlaanderen voor, welker voorreg

ten en vrijheden een zéker fonds tot deze

geldléning zouden géven. Vlaanderen, zeide

hij, was voor den handel voortreflijk gelégen,

en het in vorige tijden door de komingen van

Spanjen zelven onderdrukt Antwerpen zou ras

het hoofd weér opbeuren. Bij aldien de kei

(*) Memoires de Ker de Kersland, Tom. I. p. 249, 250.

17I4
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zer aan zijne vrienden, die hun vaderland,

Engelland, wilden verlaten , oktrooi névens

de gewoone vrijheden wilde verlénen, en flegts

eene belasting van 6 ten honderd némen, zou

deze maatschappij eerlang ééne der aanzien

lijksten in Europa worden. Dezelve zou den

keizer een milioen kunnen lénen, gelijk de

Engelfche Oostïndifche maatschappij aan de

régering, verscheidenmaalen, drie milioenen

ponden sterling opgeschoten had. Het Wee

ner hof keurde dezen voorflag in het algemeen

voor goed; doch maakte veele zwarigheden

ten aanzien der voorwaarden. Het meest

vreesde hetzelve, dat de roem en- de eer des

keizers, indien er zig hinderpaalen opdéden,

verduisterd en belédigd zouden worden. KER

vAN KERSLAND nam die zwarigheden weg, in

zonderheid de laatste, welke aan het ministe

rie als de gewigtigste voorkwam, door den

nieuwen voorflag, dat men in het eerst alleen

- t . aan enkele kooplieden passen géven, en den

uitslag afwagten zou. Op deze wijze, zeide

hij, word de roem en de eer des keizers bij

de tijdgenooten zo wel als bij de nakomeling

fchap in veiligheid gesteld (*) *

Deze nieuwe voorslag werd eenige jaaren

daarna ten uitvoer gebragt. Reeds ten tijde,

(*) Memoires de Ker de Kerstand, Tom. I. p. 254, 255.

f
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dat de tégenwoordige Néderlanden, geduren

de den oorlog wégens de Spaanfche erfopvol- --

ging, door de beide zeemogendheden bestierd

werden, hadden eenige Néderlandsche koop

lieden beproefd, om deel aan den Oost- en

Westïndifchen handel némen; doch zij flaag

den daar niet in (*). . . . . . . *

Na het fluiten van het barrierentraktaat,

nam Oostenrijk de Néderlanden in bezit, waar

op KAREL de VI. bevél gaf, om de haven van

Oostende te verbéteren (†). - '

Op denzelfden tijd waren uit deze haven

twee fchépen, welken Antwerpfche kooplie

den toebehoorden, naar Oostindiën vertrok

ken (S), en het eene kwam in het najaar met

eene rijke lading terug. In de volgende jaaren

zette men dezen handel, met vier of vijf sché

pen, op dezelfde wijze voord. '' g

Doch in 1719 werd één dezer fchépen op

de kust van Guinea door de fchépen van de

Hollandsche Westindische maatschappij geno

men, en verbeurd verklaard. De kapitein,

die er te voren het bevél over gevoerd had,

(*) Du Mont Factum veridiane de tout ce qui concerne

le commerce des Indes Orientales & Occidentales &c. bij

Rousfet in het Recueil historique d'Actes &c. Tom. II.

p. 57. -

(f) Theatrum Europ. T. XXI. p. 387.

($) Mercure historique & politique, T. LXIII. p. 238.

I7I5.

1717.

17 18.

I722.
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hernam hetzelve wel in Duins; maar in het

jaar 172 1. vielen nog drie Schépen in handen

van de Néderlandsche Oostïndische maatschap

pij (*). Onderwijlen zetten de Brabanders en

Vlamingen hunnen handel voord.

. Het Weener hof begreep zeer wél, dat

met dat alles deze Néderlandsche handel nooit

eenen grooten opgang zou kunnen maken, in

dien men denzelven door het oprigten van

eene maatschappij, volgens de ontwerpen van

KER vAN KERSLAND, niet in keizerlijke bescher

ming nam. - - - - -

KER beschouwde den gelukkigen uitslag van

zijne ontwerpen thans uit een geheel ander oog

punt, dan te voren. Hij en zijne vrienden

hadden dezelven gesmeed, ten einde, bij al

dien de pretendent den troon beklom, in

, Vlaanderen eene verblijfplaats te vinden, daar

zij, onder de keizerlijke bescherming , hun

natuurlijk Vaderland zouden kunnen vergéten.

Deze voorzorg van hun was nutloos geweest;

want het huis van Hanover beklom den troon.

De gevolgen van de ontwerpen van KER vAN

KERSLAND waren, in de daad, voor den han

del van zijn Vaderland éven zo nadeelig als

voor dien van Holland, en de volkomen uit

voering van zijn fijstema kon de Engelfche

- Oost

(*) WAGENAAR, Vaderl. Hist. Deel viII.
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Oostindische maatschappij in groote verlégen

heid brengen. Hij tragtte derhalven zijne ge

daane voorflagen aan het Weener hof met de

belangen van zijn vaderland en de Engelsche

Oostïndische maatschappij te verbinden, tot

dat einde gaf hij aan den minister, den baron

van BERNSDORF , een opstel over van de

voorflagen , welken hij aan het Weener hof

gedaan had, om hetzelve aan den koning

GEoRGE den I. ter hand te stellen. Doch

BERNSDoRF gaf hetzelve niet over. KER vAN

KERSLAND wendde zig derhalven tot de En

gelfche Oostindische maatschappij , en aan
haaren fekretaris THOMAS LEwis. e

. Hij vernam met leedwézen , dat de maat

fchappij zig met vertoogen tot het ministerie

gewend, en bij het parlement eene akte be

werkt had, bij welke aan alle Britsche onder

daanen verboden werd, eenig deel te némen in

den Oostïndifchen handel. Dit was, naar zijn

gedagt, eene zeer verkeerde staatkunde, wel

ke den keizer van het goed gevolg van alle

zijne ontwerpen nog meer zou verzékeren,

Hij gaf derhalven aan de maatschappij een

nieuw plan over, hetwelk hij, indien men het

hem veroorloven wilde, den keizer zelf zou

brengen, - & -

Volgens dit plan zou de Oostindische maat

fchappij van koophandel van KAREL den VI.

C
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met de Engelfche Oostïndifche vereenigd wor

den. Door deze vereeniging, voornaamlijk,

wanneer de keizer geen hooger belasting nam,

dan van 6 ten honderd, zouden de Engel

fchen veel meer Oostïndische waaren flijten

dan eenige andere maatschappij. Dit vertier

zou zij niet alleen tot de keizerlijke erflanden,

maar zelfs tot Italië uitstrekken. Het verlies,

dat de Hollandfche Oostïndifche maatschappij

alsdan zou lijden, was zigtbaar. Daarenboven

zou deze Republiek haar overwigt in die

vreemde landen tégen Engelland niet meer

misbruiken, daar zij van de zijde der Néder

landen den keizer zoude moeten vrézen en

ontzien. Dit plan zou eindelijk het eenige

middel zijn, om voortekomen, dat een groot

gedeelte van den Engelfchen Oostïndifchen han

del niet in handen der Oostenrijksche Néder

landers viel (*). Eenigen tijd daarna ging

KER VAN KERSLAND naar Brussel, en gaf den

gevolmagtigden minister der Oostenrijkfche

Néderlanden, vAN PRIE, een plan over, het

welk hij naderhand aan den prins EUGENIUs

zond. Hij verliet kort daarop de Néderlan

den; doch was nauwlijks weér te Londen ge

komen, of hij werd door den bekenden graa

ve van wINDISCHGRATz , en den veldmaar

- - - -

(*) Memoires de Ker de Kersland, Tom. I. p. 256-276.
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fchalk van vFHLEN terug ontboden. Zij be

geerden van hem, dat hij een plan zou opstel

len voor de nieuwe maatschappij, als méde

een oktrooi. Beiden zouden aan den keizer

gezonden worden. De onderhandeling werd

ondertusschen zeer geheim gehouden , wijl

men wist, dat van PRIE zeer tégen de oprig

ting eener maatschappij was , wijl hij daar

door de jaarlijkfche voordeelen van de pas

poorten voor de kooplieden verloor. KER vAN

KERSLAND ontwierp de beide plans voor den kei

zer. Bij het oprigten der nieuwe maatschappij

van koophandel was zijn oogmerk niet alleen

op Oostïndiën, maar veel meer op de West

indiën gerigt. Hij nam Oostïndiën flegts tot

een voorwendzel , ten einde de staatkunde

der Hollanders te misleiden. Maar in de West

indiën zou KAREL de VI. een zéker eiland in

bezit némen, hetwelk geen Européfche mot

gendheid tot héden zig nog geëigend had, en

hetzelve met krijgsvolk, gelijk ook met kuns

tenaars en handwerkers bezetten, verfterken,

en tot eene vrye haven verklaren. © 4 :

- Op dit eiland zou men alsdan een algemeen

magazijn van alle Amerikaanfche waaren aan

leggen. Op deze wijze zouden de Oostenrijk

che onderdaanen in de Néderlanden hunne

linnens, kanten, ftoffen e..z. v. niet alleen in

groote ménigte kunnen vertieren, en tégen

C 2
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de kostbaarste Amerikaanfche waaren verrui

len; maar ook gereed geld kunnen terug bren

gen, en dus in den balans van handel winnen.

Hij geloofde zelfs, dat de inwoners der nabu

rige volkplantingen, gebukt onder het juk der

harde Spaanfche regéring, zig in groote mé

nigte naar deze vrije haven zouden begéven,

eene zagte regéring boven die dwinglandij ver

kiezende. De hinderpaalen, welken Spanjen

in den weg zou mogen leggen, waren, dagt hij,

gemaklijk te overwinnen. Want bij de eerste

gelégenheid zou in de Spaansche Westïndiën

eene algemeene staatsomwenteling volgen. De

inwoners zouden, zodra zij zagen, dat eene

Européfche mogendheid hen in bescherming

némen, en in het oproer ondersteunen zou,

eenen opftand verwekken. Dit plan zou té

vens alle vereeniging van Spanjen met Oos

tenrijk verwijderen , en Grootbrittaniën te

nauwer met den keizer KAREL den VI verbin

den. Hij gaf het plan, névens het ontwerp

van het oktrooi aan de beide graaven over,

en beloofde, den keizer zelf de nodige ophel

deringen te géven, indien men het begeerde.

Hij verliet Brussel en vertrok weer naar Lon

den. Maar deze groote ontwerpen van KER

vAN KERSLAND, bij welken zonder tégenfpraak

eene sterke verbeeldingskragt plaats had, floe

gen op eenmaal feil. Terwijl hij te Brussel
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was, had zékere JoHN coLEBRooH , die van

Parijs kwam, en met hem in één huis woon

de, zijnen schrijver omgekogt, waardoor hij

in de noodwendigheid geraakte, om het ge

heele geheim zijner onderhandelingen aan

COLEBROOH te ontdekken. Deze handelde

trouwloos, wist zig in de gunst van den graave'

van WINDISCHGRATz en van vEHLEN intedrin

gen, verbéterde het plan , en werd wégens

het verlénen van het oktrooi voor de Néder

landsche maatschappij van koophandel naar

Weenen afgevaardigd. Het vertrek van coLE

BRooK naar Weenen verwekte eene groote

verslagenheid bij de Engelsche en Hollandsche

maatschappijën van koophandel. De eerste

trad met KER vAN KERSLAND in onderhande

ling over de middelen, waar door men den

keizer zou kunnen bewégen, om van zijn

voornémen aftezien. Hij beloofde naar Wee

nen te gaan, en aan haar verlangen te vol

doen. Doch, toen hij gereed ftond, om op

reis te gaan, fchreef de Engelfche gezant, die

aan het Weener- hof was, dat coLEBRooK in

ongenade gevallen was, en dat de keizer van

het ontwerp, om eene maatschappij opterigten,

geheel afgezien had. , , 't , ,

Het eerste was waar, doch het tweede was

van allen grond ontbloot. De Engelsche maat

1721.
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fchappij deed hem zijne reis staken ; al zijne

groote oogmerken en vooruitzigten lagen op

eens in duigen, en hij behield alleen bij de

nakomelingschap de eer, van voor het Wee

ner hof het eerste plan tot eenen handel in

de andere waerelddeelen ontworpen te hebben.

Het was er verre af, dat de keizer KAREL de

VI, zijn voornémen, om eene maatschappij

. - van koophandel in de Néderlanden opterig

ten, zou hebben laten varen. De handel was

voor die van Braband en Vlaanderen zeer

voordeelig, fchoon het verlies der fchépen ,

wijl zij onder geen bijzondere keizerlijke be

fcherming ftonden, de winst weér vermin

derde. ,

. Zij vernieuwden derhalven hunne aanzoe

ken wégens het oprigten eener maatfchappij,

Het Weener hof vertraagde zijn besluit, waar

toe de vertoogen van eenen generaal en van

eenen staatsman aanleiding gaven, - -

- De eerste handelde trouw en eerlijk, de an

dere uit laag eigenbelang. De groote prins

EUGENIUS van Savoije oordeelde, dat Engel

land en Holland het oprigten der maatschappij

als eene overtréding der staatsverdragen zou

den beschouwen. Maar de gevolmagtigde

minister der Néderlanden, de heer VAN PRIE,

vreesde eenige inkomsten en gefchenken te

-

* -
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verliezen, welken hij jaarlijks van de paspoor

ten getrokken had (*).

Eindelijk zégepraalden de kooplieden en het

plan van eenen KER vAN KERSLAND en coLE

BRooH over de natuurlijke billijkheid van den

generaal en het eigenbelang van den staatsdie

naar. Want op den 19 van wintermaand 1722

rigtte keizer KAREL de VI. te Oostende eene

algemeene maatschappij van koophandel op,

en gaf haar een oktrooi voor 30 jaaren (†).

Hetzelve bestond uit 1o3 artikelen. Het zal

mogelijk zommigen onzer lézeren niet onaan

genaam zijn, dat wij, fchoon niet den letter

lijken inhoud, egter het zaaklijke van dezen

oktrooibrief médedélen, ten einde de befluiten

van het Weener hof in dien tijd, om den Né

derlandschen koophandel optebeuren en in

(*) Rousfet, Recueil d'Actes &c. Tom. II. p. 4.

(†) De inleiding van het oktrooi luid dus : Confiderant,

gue le commerce ne peut pas étre bien établi & folidement

foutenu par des particuliers, qui le font depuis quelques

années fous notre payillon & fur nos paffèports. Nous avons

jugé néceffaire d'établir & de former une Compagnie géné

rale de commerce dans nos Pays-Bas. Dat is: Aangezien

de handel door enkele bijzondere kooplieden, die denzcl

ven zédert eenige jaaren , onder onze vlag en met onze

paspoorten, gedréven hebben, niet wél gevestigd en onder

fteund kan worden, hebben wij nodig geoordeeld, eene

algemeene maatschappij van koophandel in onze Néderlan

den opterigten. - - - - -

I722.

C 4



4Q w &%^%.

bloei te brengen, te kunnen overwégen, en

met onzen tijd te vergelijken.

Deze Oostendefche maatschappij zou op

Oost- en Westindiën, op de kusten van Afri

ka , zo wel aan déze als aan géne zijde van de

Kaap de goede hoop, in alle havens en ftroo

men vrij en ongehinderd handelen, éven als

alle andere volken. Aan enkele Oostenrijk

fche onderdaanen werd de handel en fcheep

vaart op deze gewesten nu verboden.

Aan alle Oostenrijkfche onderdaanen, gelijk

ook aan die van vreemde mogendheden, werd

veroorloofd, aan deze maatschappij deel te né

men. - Zelfs werden de voogden en bestier.

ders der goederen van onmondigen in de kei

zerlijke landen genodigd , het gereed geld

der onmondigen aan deze maatschappij opte

fchieten. - Het kapitaal der maatschappij

zou uit zes millioenen wisselgeld bestaan, doch

hetzelve in 6oco actien of aandeelen verdeeld,

en elk aandeel of actie op 1ooo gulden geré

kend worden. De maatschappij kreeg de voor

regten, van in de vreemde waerelddeelen lan

derijën te bekomen, met de Indiaanfche vors

ten verdragen te fluiten, en troepen te onder

houden; egter zouden zij deze voorregten On

der keizerlijk gezag oefenen. Van de terug

komende waaren zou eene belasting van 6 ten

honderd, doch van de waaren, die naar de
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vreemde waerelddeelen verzonden werden,

zou geen belasting betaald worden (*). Het

verlénen van dezen oktrooibrief deed de zee

mogendheden de gevolgen voor derzelver han

del voorzien. -

- Holland had zig tot hiertoe verbeeld, dat

de keizer KAREL de VI. zulk eenen oktrooibrief

nooit zou verlénen, en zig met de hoop ge

vleid, van den handel van eenige particulie

ren ras te vernietigen. Doch de Engelfche

maatschappij was door verkeerde berigten in

flaap gewiegd, en ten laatsten bedrogen ge

worden. Zodra de tijding van het oktrooi be

kend was geworden, volgde van de zijde der

Néderlandsche Oost- en Westïndifche maat

fchappijën het eene vertoog op het andere.

Men had de onregtmatigheid van dezen

handel (gelijk men zeide) in de vergadering der

Algemeene ftaaten wel reeds aangetoond, en

door schriftlijke en mondlijke onderhandelin

gen getragt, het oprigten daar van tégen te

houden (†). Doch nu begon men denzelven

zelfs als eene belédiging en overtréding der

voorgaande verdragen te beschouwen. Er

(*) Zie Lettres patentes d'octrois accordées par l'Empe

reur Charles VT. &c. bij DU MONT, Corps diplom. Tom.

VIII. P, II. p. 44-51. ; als méde Rousfet, Recueil histori

que d'Actes &'s. Tom. II. p. 5-42.

(†) Rousfet, Recueil &c. Tom. II. p. 43.

172o.

I72 I.

- C 5
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1598.

kwamen verscheiden fchrijvers, zo voor als

tégen, te voorfchijn. NENIJ, DU MONT, en

vAN BERGER verdédigden inzonderheid de reg

ten des keizers; terwijl WESTERVEEN en BAR

BEIJRAc de verdédiging der regten van de ftaa

ten der Vereenigde Néderlanden op zig na

men (*). De tégenwoordige tijdsomstandighe

den van Europa veroorloven geen onbeampt

perfoon, openlijk een vrijmoedig oordeel te

vellen over een ftaatsverfchil, welk reeds zé

dert veele jaaren geëindigd is. Doch een een

voudig gefchiedkundig verhaal, uit eene mé

nigte van ftaats- en andere papieren naar

waarheid opgemaakt, zal, hoop ik, den lézer

kunnen voorlichten.

De Néderlanden waren, zo lang zij onder

de Spaanfche heerschappij stonden, van den

Oost- en Westïndifchen handel uitgefloten.

PHILIPS de II., koning van Spanjen, maak

te zelfs in 1598 in de akte van afstand der Néder

landen aan zijne dogter ISABEL en haaren ge

maal , den aartshertog ABBERTUS vAN Oos

TENRIJK, tot eene altijd durende wet:

, Dat noch zij, noch ook hunne opvolgers of

onderdaanen, op eenigerlei wijze, fcheepvaart

(*) Men vind deze schriften bij DU MoNT, Tom. VIII.

P. II. p. 82. Rousfet, Recueil & c. Tom. II. p. 43-76. en

Tom. III. p. 24-1 15.-1 16-135. Europaifche Staatscanz

leij, Theil 43. n. VI. S. 515., Theil 55. S. 378-484
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en handel op de beide Indiën zouden onderné

men, en dat in geval van overtréding de Néder

landen wéder aan de kroon van Spanjen zouden

vervallen.

Deze uitsluiting duurde, tot dat de Néder

landen na het overlijden van den aartshertog

ALBERTUS, in I62 I, en van ISABEL, in 1633,

weêr aan Spanjen vervielen. In 164o. had

PHILIP de IV. wel besloten, deze uitfluiting

ten deele intetrekken, en den handel op de

Oostïndiën voor zijne onderdaanen in de Né

derlanden en anderen open te stellen, doch de

ftaatsomwenteling, op dien zelfden tijd ook

in Portugal om dezelfde oorzaaken, ten mins

ten zo als de Portugeefen voorgaven, uitge

borsten , vernietigde dit besluit. In de on

derhandeling op den Munsterfchen vréde ,

welke Spanjen met Holland bevrédigde, merk

ten de gezanten der nieuwe Republiek het als

eene bekende waarheid aan, dat de Spaanfche

Néderlanden, zelfs volgens de wetten hunner

koningen, van allen handel en fcheepvaart op

de beide Indiën uitgefloten waren. In het 5de

en het 6de artikel van dit vrédeverdrag be

paalden zij :

Dat de Spanjaarden op de Oostindiën zouden

blijven varen, op denzelfden voet als tégenwoor

dig plaats had, zonder deze fcheepvaart verder

te mogen uitbreiden: maar dat de onderdaanen

162 I.

I633.

I64o

1648.
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der Néderlanden op geen plaatzen zouden han

delen, welken de Kastiliaanen in Oostindiën in

bezit hadden. (art. 5).

In Amerika en de Westindiën zouden de in

woners en onderdaanen van al de koninglijke

landen en provincien niet varen, noch handelen

op zulke plaatzen, in welker bezit de Repu

bliek was.

Even zo min zouden ook de inwoners en onder

daanen van den ftaat der Vereenigde Néderlan

den, op de Spaanfche bezittingen in die gewes

ten mogen varen of handel drijven. (art.

6.) (*).

PHILIP de IV. bekragtigde dezen vréde ook

als hertog van Braband en graaf van Vlaande

ren. In het eerste artikel namen de gevol

magtigde ministers alleen den toenmaligen staat

van fcheepvaart en handel op Oostïndiën in

aanmerking, en verkozen het woord : Span

jaarden en Kastiliaanen; doch in het tweede

artikel drukten zij zig veel nauwkeuriger en

bepaalder uit met de woorden: de onderdaanen

van alle provincien, welken den koning van Span

jen toebehoren.

De uitsluiting der Néderlanden van den han

del en de vaart in de andere waerelddeelen

(*) Du Mont, Corps univerfel Diplomatique, Tom. VT.

Part. I. p. 45o.
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bleef zédert dien tijd onveranderd tot in het

jaar 1698 (*). In dezen tijd werd, op aan

zoek der ftaaten van Vlaanderen, eene koning

lijke maatschappij van koophandel op Oostín

diën en Guinea in de Néderlanden opgerigt.

Het oktrooi voor dezelve zou voor 30 jaaren

zijn, en het kapitaal uit twee millioenen be

ftaan. Doch dit voornémen bleef ftéken. De

fchrijvers gaan de oorzaaken wel met stilzwij

gen voorbij; doch het toenmalig staatsfijstema

van Europa toont die van zelve aan. Want

op denzelfden tijd werd het verdrag van ver

déling der Spaanfche monarchie tusschen En

gelland, Frankrijk en Holland gefloten. De

veranderingen, welken naderhand bij het over

lijden van KAREL II., koning van Spanjen, in

Europa voorvielen, vereenigden het huis van

Oostenrijk met Holland. Deze Republiek be

dong (éven als Grootbrittaniën) bij het ver

drag van 's Hage van 17o1 voor haare fcheep

vaart en handel op de beide Indiën, ook voor

het toekomende, van Oostenrijk die regten,

(*) In 1653 liet een zéker Brabander, BASTIAAN BRoU

wER genoemd, zig een oktrooibrief géven van PHILIP IV.,

koning van Spanjen, en begon eenen handel op Oostïn

diën. Doch de staaten der Vereenigde Néderlanden beletten

dezen handel, zig beroepende op het 5de artikel van den

Munsterfchen vréde. -

1698.

I7oI
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welken bij voorgaande traktaaten bepaald wa

, ren (*). -

@nder dit beding, gelijk onder eenige an

deren, nam de Republiek de verovering der

Spaanfche Néderlanden en van alle andere

Spaanfche landen, ten voordeele van het Wee

ner hof, op zig. -

De Spaanfche Néderlanden werden vero

verd, en bij het verdrag van Antwerpen gaf

de Republiek dezelven aan KAREL den VI. over,

onder de twee volgende duidelijk bepaalde

voorwaarden:

Deze Néderlanden zullen door den kei

zer, zijne opvolgers en erfgenaamen op

die wijze bezéten worden, zo als men in

, het verdrag van 's Hage overeengekomen

is, en zo als KAREL de II., koning van

- Spanjen, dezelven bezéten heeft (art. 1.)

- De gemaakte fchikkingen ten aanzien

van den handel tusfchen de Republiek der

Vereenigde Néderlanden en de Oosten

rijkfche Néderlanden, gelijk ook alle ver

dere inrigtingen, welken daar van afhan

gen, worden volgens den inhoud van den

Munsterfchen vréde van 1648 bekrag

tigd (†) (art. 26).

(*) Artikel 8: Lambertij Memoires pour fervir à .

l'Histoire du XVIII, fiecle, Tom. I. p. 62o.

(†) Lambertij, l. c. Tom. IX. p. 35

:
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Dezen zijn de waare geschiedkundige om

ftandigheden, eenvoudig en geheel onpartij

dig, zo als de geschiedenis die bewaard heeft,

en, zo ik vertrouw, in een helder daglicht

gesteld. - - : - - - - -

De fchrijvers, welken de Oostenrijkfche

maatschappij verdédigen willen, leiden hunne

gronden deels uit de ontléding der staatsver

dragen, deels uit het staatsregt der verdragen

af. Zij beroepen zig op de vrijheid der zeeën,

verders op de plaats van den Munsterfchen

vréde, waarin van de Spanjaarden, en niet

van de Néderlanden gesproken word, en

eindelijk brengen zij bij, dat KAREL de VI.

geenzins als koning van Spanjen de Néderlan

den bekomen heeft. Zeer opmerklijk komt

mij de plaats voor van den rijkshofraad vAN

BERGER, welke, daar zijn geschrift (*) mis

fchien reeds lang vergéten is, wel zal waardig

zijn , om - hier herhaald te worden : ,, dat,

, fchoon de oudere Oostenrijkfche linie, welke

, met KAREL II. in 17oo uitgestorven is, de

, Vereenigde Néderlanden bij den Munster

, fchen vréde voor eene vrije Republiek heeft

, erkend: kan deze erkenning nogthans het

» tégenwoordig huis van Oostenrijk, volgens

(*) Grundliche Erweijing u. h w, in de Europäischen

flaatscantzleij. Th. 43. S. 515. | | |

** * * *
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, de grondstellingen van het regt der volken

, geenzins verpligten , het welk noch zijne

, noodwendige toestemming gegéven, noch

, den Munsterfchen vréde méde ondertékend

, heeft. Er zou derhalven wégens de fouve

, reineteit van dezen vrijen ftaat van de zijde

, van het doorlugtigst aartshuis van Oosten

, rijk, als het welk nog voor het verkrijgen

, van de Spaansche monarchie de meeste Né

, derlanden bezéten heeft, kunnen aange

, merkt worden”. • -

Volgens de gronden der staatkunde fcheen

het zommigen van deze fchrijvers ongemeen

hard, dat de Néderlanden wégens een artikel

van het traktaat van Munster altijd vernéderd

moesten blijven, het welk des te gevoeliger

voor het Weener hof was, daar hetzelve zig

bij het barrierentraktaat verbonden had tot

het betalen van eene jaarlijkfche aanzienlijke

fom gelds uit derzelver inkomsten. - . .

Dit ftaatsgeschil bleef niet flegts de zaak der

fchrijvers, maar werd ook eerlang eene ge

wigtige aangelégenheid der hoven. De ftaaten

der Vereenigde Néderlanden verboden hunne

onderdaanen in de Oostendefche maatschappij

deel te némen. Het parlement van Grootbrit

taniën stelde eene bil op : dat elk Britfch on

derdaan , die te Oostende zou intékenen ,

zijne aktiën en de drie dubbele waarde daar

- bo



:”, 49

boven zou verbeuren , een derde voor de

kroon en twee derden voor de Engelfche Oost

indische maatschappij. De onderdaanen, die

men in Indiën (behalven de zulken, die er toe

geregtigd waren, ) of binnen de grenzen der

Oostendefche maatschappij aantrof, zouden aan

den lijve, of met eene gevangenis, gestraft

worden, naar dat men zou bevinden te beho

ren (*). GEORGE I. bekragtigde deze bil.

Deze monarch vond zig niet alleen als be

fchermer van het barrierentraktaat van 1715

belédigd, maar hij oordeelde ook, dat zijne

eigen regten door het oprigten der Oostende

fche maatschappij gekrenkt en veragt waren.

Want in het verdrag van Madrid van 167o

word uitdruklijk bepaald :

- Dat de onderdaanen der Spaansche heer

fchappij in de plaatzen van de Westïndiën,

alwaar de Engelschen zig neergezet heb

ben, geen handel zouden drijven (†).

- Frankrijk verbood, in 1723, alle zijne on

derdaanen, op zwaare straffen, geen deel aan

den handel der maatschappij te némen, noch

ook in haaren dienst te tréden ($). ' PHILIP

(*) ANDERsoNs, Hist. und Chronol. Gefchischte des Han

dels 5r Theil, S. 29. w

(t) Het 8 artikel. Zie du Mont, l. c. T. VIII. P. I.

p. 138.,

(S) Zie Rousfet, Suppl. au Corps Univ. Diplom. T. II.

P. I. p. 168.

D
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1723.

de V. beschouwde insgelijks de oprigting van

deze maatschappij van koophandel als eene

openbaare belédiging van den Munfterfchen

vréde , zo als ook der verdragen, volgens

welker inhoud de Néderlanden aan het huis

van Oostenrijk waren gelaten (*). Bij al deze

bewégingen aan de hoven, en niet tégenstaan

de het verbod in de drie voornaamste handel

drijvende staaten, wisten de voorstanders der

nieuwe maatschappij zo veel ingang in Frank

rijk, in Engelland en zelfs bij de inwoners der

Vereenigde Néderlanden te vinden, dat het

gamfche kapitaal in weinig dagen ingetékend

was (f). Men rustte drie fchépen uit, welken

in het volgende jaar naar Bengalen en China

voeren. De maatschappij werd door de Indi

aanfche vorsten begunstigd. In Bengalen stond

men haar eenige landstreeken af, en zij rigtte

zo wel hier, als op de kust van Kormandel,

faktorijën op. Zij gaf aan de deelhebbers een

divident van 12 per Cent. Deze voorspoed,

alsméde de geheel veranderde grondbeginzels

van staatkunde vergrootten de bekommering

der beide zeemogendheden. Frankrijk en En

(*) Repréfentations du Roi d'Epagne contre la Com

pagnie d'Oftende, in Rousfet, Recueil Hist. d'Aïtes &c.

Tom. II. S. 76.

(†) WAGENAAR D. VIII. bl. 11.
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gelland hadden in de bijeenkomsten te Cambray

getragt, Spanjen met het huis van Oostenrijk

volkomen te bevrédigen. Doch de onderhan

deling ging zeer traaglijk voord. Onderwijlen

had de koningin ELIZABETH van Spanjen, RIP

PERDA als gezant naar Weenen gezonden, ten

einde buiten alle bemiddeling den koning, haa

ren gemaal, met het huis van Oostenrijk te

verzoenen. Deze RIPPERDA vleide zig met de

hoop, dat hij het huwelijk der aartshertogin,

de groote MARIA THERESIA, met den prins KA

REL tot stand zou kunnen brengen. '

Een vooruitzigt, dat alleen lijk in de hoop

bestond, droeg hij ELIZABETH als eene volko

men waarheid voor. De koningin gaf hem

hierop bevel, het Weener hof in alles te ge

moet te komen, en in de verdragen de voor

déligste voorwaarden te bewilligen (*).

En door deze drijfveer krégen de Néder

landers voor hunne Oostindische maatschappij

geheel onverwagt nieuwe voorregten van

Spanjen. Want op denzelfden tijd, dat een

traktaat van vréde de bevrédiging, doch een

verbond de nauwste vereeniging tusschen de

beide mogendheden ten gevolg had, had RIP

» * - r . ---

I725,

(*) Memoires de Morfeur l'Abbé de Montgon, publiés

par lui-même, Tom. I. VIII. 1750-1753. 8. Tom. I. p.
157. & fuiv. • * * * * * -

D 2
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1725.

PERDA aan de Oostenrijkfche onderdaanen

groote voorregten toegestaaan ten aanzien van

den koophandel. Dit verdrag van koophandel

bestond uit 47 artikelen. ,, De keizerlijke

onderdaanen zouden ten aanzien van den han

del op de beide Indiën al de regten, voorreg

ten en vrijheden genieten, welken aan de Ver

eenigde Néderlanden bij den Munsterfchen

vréde van 1648, zowel als bij laater verdra

gen toegestaan waren.” Zelfs zouden zij ten

aanzien van den handel op de Kanarische ei

landen dezelfde regten hebben als de Engel

fchen en Hollanders, en in het algemeen de

beide natiën in alles op gelijken voet gellan

deld worden (*). *

Dus werd bij dit voordélig verdrag van

koophandel, onder anderen, het oktrooi der

Oostendesche maatschappij door Spanjen er

kend en bekragtigd. Zulk een onverwagte be

vrédiging, gepaard met al de gevolgen, maak

te de onderhandelingen te Cambray van zelve

vrugtloos, doch wekte de aandagt op van de

voornaamste hoven van Europa. Het dwaas

gedrag van RIPPERDA, die in zijn zestigste jaar

onbedagtzaamer te werk ging dan ménig jon

geling, maakte dezelve nog meer gaande.

- (*) Zie dit verdrag van koophandel bij Du Mont, l. c,

Tom. VIII. P. II. p. 1 14.

-

\
-
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Men vernam behalven het Weener verbond

nog eenige geheime artikelen, onder anderen,

de toezegging des konings van Spanjen, om

de Oostendefche maatschappij te bescher

men (*).

Behalven de staaten der Vereenigde Néder

landen, werd GEoRGE de I. van Grootbritta

niën het meest ontrust, als die de veiligheid

van zijne kroon zelve meende in gevaar te

zijn. Hij stelde derhalven tégen het Weener

verdrag het verbond met de koningen van

Pruissen en Frankrijk te Herrenhaufen.

In dit verdrag, meer bekend onder den naam

van Hanoversch verbond, werd wel niet uitdruk

lijk melding gemaakt van de Oostendesche

maatschappij, egter hadden de woorden van

het tweede artikel er eenige betrekking op.

De bondgenooten verbinden zig tot

eene wéderzijdfche bescherming van al

hunne ftaaten en landen , in en buiten

Europa; insgelijks van alle hunne regten,

vrijheden en voordeelen, voornaamlijk van

die, welken den koophandel betreffen; die

zij reeds genieten, of nog zouden genie

ten (f).

(*) Montgon, l. c. p. 334.

(†) Dit verbond vind men bij Du Mont, l. c. Tom. VIII.

P. II. p. 117. Rousfet, Recueil d'Actes & c. Tom. II. p. 139.

D 3
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Holland werd genodigd, om tot dit ver

bond toetetréden ; doch de hoven van Wee

nen en Madrid wendden alle pogingen aan,

om de Republiek in het Weener verbond aan

tenémen.

RIPPERDA was aan het Spaanfche hof tot

hertog en eersten staatsdienaar verhéven : en

ELIZABETH vereerde hem, in het vleijend voor

uitzigt van het aanstaand huwlijk van den prins

KAREL, met haar gansch vertrouwen.

Om die hoop te sterker bij haar te maken,

bediende hij zig zelfs van de kunst, van valfche

brieven opteftellen. Hij vertoonde dezer ko

ningin brieven van de graavin voN FUCHS, des

tijds opperhofmeesteres der aartshertoginnen,

welken , indien zij egt waren geweest, het

huwlijk van MARIA THERESIA met den prins

KAREL buiten allen twijfel zouden gesteld heb

ben (*).

Doch al deze draaijingen van eene ter loops

overdagte, en dus ten laatsten niet uitgevoer

de staatkunde werd op eens vernietigd door de

aankomst van den keizerlijken gezant aan het

hof van Madrid. Dezelve gaf wel hoop tot

het aanstaande huwlijk, doch ook niet meer

dan hoop, en hij eischte met veel aandrang de

onderstandgelden, welken aan KAREL den VI.

V

(*) Montgon, l. c. Tom. I. p. 236.
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- beloofd waren (*). In dezen gevaarlijken staat

beproefde RIPPERDA het laatste middel om zig

ftaande te houden : Holland van het Hano

versch verbond aftehouden , doch de beide

mogendheden Frankrijk en Engelland van el

kander te scheiden (†). Hij liet Holland de

bemiddeling van Spanjen in het geschil over

de Oostendefche maatschappij aanbieden, en

beloofde daarenboven tot fchadelooshouding

van het Weener verdrag van koophandel,

nieuwe voordeelen ten aanzien van den han

del. Doch alles, wat hij zeide en aanbood,

was in algemeene en onbepaalde uitdrukkingen

vervat; zo dat het fcheen, als of hij niets an

ders bedoelde dan ijverzugt tusschen de beide

zeemogendheden te verwekken. De onder

handeling derhalven, welke, onder bemidde

ling van Spanjen, in de Néderlanden met het

keizerlijk hof , wégens de vernietiging der

Oostendesche maatschappij begonnen werd,

was geheel vrugtloos (S).

De Republiek der Vereenigde Néderlanden

trad veelëer toe tot het Hanoversch verbond.

In een bijzonder artikel namen de bondgenoo

ten uitdruklijk de verdédiging op zig van het

(*) Montgon, l. c. Tom. I. p. 295.

(f) Montgon, l. c. Tom. I. p. 326.

(S) Rousfet, Recueil d'Actes &c. Tom, II. p. 289. Tom.

III. p. 2-23.

D 4
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voorregt, het welk der Republiek bij denMun

fterfchen vréde toegestaan was, volgens welk

de inwoners der Oostenrijkfche Néderlanden

van de Scheepvaart op de Indiën uitgefloten

waren (*).

De gevolgen van deze te Oostende opgerig

te maatschappij van koophandel werden steeds

ernstiger. Aan de hoven had men eene ge

ftadige afwisseling van onderhandelingen. De

keizerin van Rusland, KATHARINA I., trad

tot het Hanoversch verbond toe, zo als het

was (†); doch de koningen van Zweeden en

Deenemarken, die ook tot het zelve toetraden,

maakten eenige bepalingen (S).

Zweeden verklaarde, dat het zig met geen

mogendheden verbond, dan die in het Hano

versch verbond genoemd waren; geen verdé

diging der regten buiten Europa op zig nam,

en eindelijk geen troepen, noch naar Spanjen,

noch naar Italië wilde zenden.

Deenemarken trad niet zo zeer toe tot het

Hanoversch verbond, maar floot veeleer een

bijzonder verbond met Frankrijk en Groot

brittaniën (**). Niettégenstaande al die be

(*) Du Mont, J. c. Tom. VIII. P. II. p. 133. Rousfet,

Recueil d'Actes &c, Tom. III. p. 166.

(†) Rousfet, l. c. Tom. III. p. 158.

(S) Rousfet, l. c. Tom. III. p. 314.

(**) Rousfet, l. c. Tom. IV. p. 244,

* .

A
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palingen werden zij egter bondgenooten, en

moesten, in geval van oorlog, die mogend

heden ondersteunen , welken zig tégen de

Oostendefehe maatschappij verzetten. Even

dus tragtte KAREL de VI., het Weener ver

bond te verfterken, en de Hanoverfche bond

genooten het vermeerderen hunner troepen

zo veel mogelijk te vertragen en moeilijk te

maken. Te dien einde verbood hij alle vreem

de wervingen in de Rhijnfche kreitzen. Maar

dezelven handhaafden hunne voorregten. Doch

de rijksdag nam geen besluit op zijn voorstel,

om een rijksléger te verzamelen; en zommige

kreitzen namen de onzijdigheid aan. Men be

fchouwde de Oostendefche maatschappij in het

algemeen als eene zaak, die de voordeelen der

keizerlijke erflanden betrof (*). Ondertus

fchen was het gevolg, dat aan beide de ho

ven, het Weener en het Russische, buitenge

woone toerustingen werden gemaakt. Holland

maakte alle zijne regimenten voltallig, en ver

fterkte zijne landmagt.

Frankrijk verzamelde légers. Grootbritta

niën zond eene vloot naar de Oostzee, en

Spanjen belégerde Gibraltar. Alle deze ge

beurdnissen kondigden Europa eenen schriklij

ken oorlog aan. GEoRGE de I. tragtte denzel

(*) Montgon, l. c. Tom. IV. p. 308.

1727.

1727.

D 5 -
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ven aftewenden , en floeg den keizer voor,

de Oostendefche maatschappij naar Triest of

Fiume te verleggen. Doch het Weener hof

werwierp dien voorflag, en beloofde alleenlijk

de maatschappij te bepalen; een voorflag, dien

het reeds dikwijls gedaan had, doch telkens

door de beide zeemogendheden verworpen

was. Ondertusschen was bij die ontzaglijke

toerustingen, de volkomen uitbersting van

eenen oorlog ten hoogften onwaarschijnlijk.

Het Hanoversch verbond had een te fterk

overwigt tégen het Weener, en meest al de

mogendheden hadden eenen tégenzin in den

oorlog. Het Weener hof zag de onnatuurlijke

verbindnis met Spanjen volkomen in , en

wenschte uit dien hoofde den vréde te be

Wafen.

In Frankrijk was de fcheuring der beide ho

ven Frankrijk en Spanjen ten hoogften onaan

genaam aan den kardinaal DE FLEURY, en hij

maakte in de daad al de toerustingen met geen

ander oogmerk dan om den vréde te bewaren.

Daarenboven dong hij naar den roem van

eenen algemeenen vrédeftigter.

In Engelland verlangde het volk naar vréde,

zodra die veiliglijk kon gemaakt worden. Hol- .

land had met zijne toerustingen geen ander

oogmerk, dan de vernietiging der Oostende

fche maatschappij. Zelfs in Spanjen, fchoon
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deze kroon den oorlog begon , beschouwde

men, zédert den val des hertogs van RIPPERDA,

de verbindnis met het huis van Oostenrijk

uit een geheel ander oogpunt , dan te vo

ren (*).

Al deze drijfveeren maakten voor den kar

dinaal DE FLEURY de bevrédiging der Weener

en Hanoversche bondgenooten gemaklijker.

Na eene wijdlopige onderhandeling, aan wel

ke de gezant van den paus BENEDIKTUs den

XIII., aan het Weener hof, de kardinaal GRI

MALDI , veel aandeel nam, bewilligde KAREL

de VI., dat de Oostendefche maatschappij zé

ven jaaren lang opgeschort zou blijven. De

woorden van deze akte, in zo verre zij de

gefchiedenis der Oostendefche maatschappij op

helderen, waren: -

De keizer bewilligt, dat het oktrooi der

Oostendefche maatfchappij, en alle handel uit

de Oostenrijkfche Néderlanden op de In

diën, gedurende zéven jaaren , opgefchort

zullen worden (†).

KAREL de VI. gaf hierop aan zijne zuster

MARIA ELIZABETH , landvoogdes der Néder

landen, bevél, de Oostendefche maatschap

(*) Montgon, Memoires &c. Tom. IV. p. 251. & fuiv.

(f) Rousfet, Recueil d'Actes &c. T. IV. p. 2. Du Mont,

Corps Diplom. &c. T. VIII. P. II. p. 146.
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pij optefchorten. Zij gaf den bewindhebberen

daar kennis van. Doch de fchépen, die naar

Indiën waren, hadden vrijheid om ongehinderd

terug te komen. *

Hoe sterk deze maatschappij zig in korten

tijd in magt en rijkdom had uitgebreid, kan

men afnémen uit het getal der fchépen, wel

ken van het begin van de oprigting der maat

fchappij tot op dien tijd naar de Oostïndiën

gevaren waren (*). -

Deze berugte maatschappij, welke aan deHol

landers zo veel werks verfchaft heeft, nood

zaakte ondertusschen den staat der Vereenig

de Néderlanden, daar zij nog niet geheel ver

nietigd was, ook aan het bijleggen der verdere

ftaatsverschillen deel te némen. Indien wij op

het berigr van eenen zeer wélfprékenden ge

fchiedfchrijver (†) staat kunnen maken, had

(*) In 1724. drie fchépen naar Bengalen en China: in

1725. één naar Bengalen en twee naar China : in 1726

twee naar China en twee naar Bengalen, en in 1727. twee

naar Bengalen en twee naar China, in alles veertien fché

pen, in de vier eerste jaaren,

(†) De heer RAYNAL : Hist. Philof. & Polit, des Eta

blisfements & du commerce des Europeens dans les deux

Indes. Tom. III. p. 36. dern. Edit. Doch het geheel arti

kel van de Oostendefche maatschappij is zeer onvollédig,

en op zommige plaatzen heeft de schrijver zeer gedwaald,

zelfs in het verhaal dezer omstandigheid.
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het Weener hof den beiden zeemogendheden

heimlijke verzékering gegéven , van dezelve

geheel te niet te doen. Men had, zegt hij, eenen

tijd van zéven jaaren bepaald, om de eer en het

gezag des keizers te bewaren. Dit heeft veel

fchijn. Want uit de staatsschriften van den

graave vAN KÖNIGSECK ziet men ten minsten,

dat de keizer de volkomen vernietiging der

maatschappij, reeds eenigen tijd te voren, niet

zo zeer als eene belédiging zijner regten, dan

wel zijner eere en zijns gezags befchouwd

heeft (*). Deze geheele vernietiging der

Oostendefche maatschappij was, onder ande

ren, ook een onderwerp, waarover te Sois

fons zou gehandeld worden, ten minsten rigtte

Holland er zijne geheele oplettendheid op.

Doch de onderhandeling ging hier éven zo

traaglijk voord als eertijds te Cambray , en

eindigde ten laatsten met een verdrag, het welk

te Sevilla tusschen Frankrijk, Grootbrittaniën

en Spanjen gefloten werd. Holland trad, na

derhand, onder de volgende voorwaarden, tot

dit verdrag toe (f). - i " -

Grootbrittaniën en Frankrijk bekragti

gen en vernieuwen hunne verbindnisfen,

om de vernietiging der Oostendefche

(*) Rousfet, Recueil d'Aste & c. Tom. III. p. 23.

(f) Rousfet, Recueil d'Actes &c. Tom. V. p. 363.

1728.

I729.
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maatschappij te helpen bewerken. Span

jen zal tot deze verbindnisfen toetréden,

zodra dezelven aan den koning bekend

gemaakt zullen zijn.

Indien Spanjen mogt goedvinden , in

het toekomende eener natie, openlijk of

heimlijk, eenige voorregten in den koop

handel toeteftaan, zullen de onderdaanen

van den staat der Vereenigde Néderlan

den dezelven ook aanstonds genieten (*).

- KAREL de VI. maakte groote zwarigheid

wegens het aannémen van dit verdrag, en

was in het algemeen over deszelfs inhoud te

onvréden. GEORGE II. begon hierop eene ge

heime onderhandeling met hem , en toonde

zig in het op zig némen van de bescherming

der pragmatieke Sanctie éven zo bereidvaardig,

als KAREL, ten laatsten, in de geheele vernieti

ging der Oostendefche maatschappij. In het

Weener verdrag van 1731, waarin de staaten

der Vereenigde Néderlanden eene hoofdpartij

genoemd worden, werd vastgesteld: -

Zijne keizerlijke majesteit verbind zig,

dat ten eersten en voor altoos alle handel

en fcheepvaart op Oostïndiën uit de Oos

tenrijkfche Néderlanden , gelijk ook uit

alle landen, welken KAREL de II. , ko

(*) Rousfet l. c. Tom. V. p. 363.
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ning van Spanjen, bezéten heeft, zullen

ophouden. is

Ook zal zijne majesteit zorg dragen, . .

dat door niemand der onderdaanen in de

Néderlanden of in de overige landen, wel

ken KAREL II., koning van Spanjen, be,

zéten heeft, middellijk noch onmiddellijk

hier tégen gehandeld worde. Deze ver

bindnis zal ook voor alle toekomende tij

den van wettige kragt blijven (*).

- De staaten der Vereenigde Néderlanden na

men dit verdrag in het volgende jaar insge

lijks aan, en voegden er, wégens den han

del der Oostenrijksche Néderlanden op de West

indiën, nog eene voorwaarde bij met deze

woorden : - -

Betreffende den handel op de Westín

diën : beide partijen (Oostenrijk en Hol

land) verbinden zig, de artikelen van den

Munsterfchen vréde stiptlijk in agt te né

men en natekomen (f).

Wégens den handel op Oostïndiën werden

de te voren aangehaalde woorden van het

Weener verdrag letterlijk herhaald. Voor het

overige had men de Oostendefche maatschappij

*-* :-*

(*) Rousfet, Supplem. au Corps univ. Diplom. Tom. II.

P. II. p. 288. -

(†) Rousfet, Supplem. &'t Tom. II. P. II. p. 292.
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veroorloofd nog voor ééne reis twee fchépen

1732.

naar Oostïndiën te zenden, doch den tijd der

terugkomst stipt bepaald. Men rustte nader

hand van wégen deze maatschappij nog wel

verscheiden fchépen uit onder vreemde vlag

gen (*); doch deze handel was van korten

duur. De Engelfchen en Hollanders hielden

een te wakend oog. Volgens dit Weener

verdrag derhalven mogt geen fcheepvaart en

handel uit de Oostenrijkfche Néderlanden naar

de vreemde waerelddeelen meer plaats heb

ben. - - w

Maar de beide mogendheden, Engelland en

Holland, hebben van haaren kant de voor

waarden van het Weener verdrag ook ge

trouwlijk in agt genomen, en de pragmatieke

fanctie ftandvastiglijk gehandhaafd.

(*) Rousfèt » Recueil d'Actes &c. Tom. VIII. p. 302.

E R R A T A.

v, Bladz. 27 reg. 8. van onder: Idria lees Hongarije.




