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IN L EID IN G : EEN KOLONIALE HANDELS-  
COMPAGNIE VOOR DE ZUIDELIJKE NEDER
LANDEN

Tussen 1715 en 1734 was Oostende het cen
trum van de Zuid-Nederlandse koloniale han
del. Deze koloniale handel was mogelijk ge
worden nadat de Oostenrijkers in 1713 de 
Spanjaarden waren opgevolgd in de Zuidelijke 
Nederlanden. Spanje was altijd weigerachtig 
geweest om een Zuid-Nederlandse koloniale 
handelsmaatschappij op te richten. Wenen 
stond wel open voor dergelijke initiatieven. 
Vanaf 1715 werden vanuit Oostende steeds 
meer schepen uitgerust en naar Azië gestuurd. 
Het succes van deze eerste reizen o f ‘voorcom- 
pagnieën’, ook wel Vooruitredingen genoemd, 
was dermate groot, dat men besloot samen te 
werken om niet meer letterlijk en figuurlijk in 
elkanders vaarwater te zitten. In 1722 werd 
door keizer Karel VI (1713-1740) de Generale 
Indische Compagnie (GIC) opgericht. De be
nodigde financiële middelen van de nieuwe 
handelscompagnie waren afkomstig uit de ver
koop van aandelen. Voor 52,9% opgericht met 
Antwerps kapitaal, met drie Antwerpenaars 
onder de zeven directeurs en met haar hoofd
kantoor in Antwerpen, was de GIC voorname
lijk een Antwerpse aangelegenheid. Vanwege 
de sluiting van de Schelde kon Antwerpen ech
ter niet fungeren ais uitvalsbasis voor de GIC. 
Daar Oostende de enige vrije Zuid-Nederlandse 
zeehaven was, werd dit kleine havenstadje ver
heven tot de nieuwe thuishaven van de GIC, be
ter bekend ais de Oostendse Compagnie.1

De Oostendse Compagnie handelde alleen 
m et China (Kanton) en met India (Bengalen en 
de Coromandelkust). In India haalde de GIC 
voornamelijk katoenen stoffen, salpeter, calia-

tourhout en lak, maar het waren vooral de met 
zijde, porselein en thee geladen Chinaschepen 
die het succes bepaalden. De totale door de GIC 
behaalde nettowinsten bedroegen respectieve
lijk 10,12% en 138,93% voor India en China. 
Van 1724 tot 1727 vertrokken vanuit Oostende 
vijftien schepen, verdeeld over vier expedities, 
naar Azië. Deze keerden bijna allemaal rijk be
laden terug tussen 1725 en 1728.2 Rond 1725 
werd zelfs iets meer dan de helft van de in Eu
ropa geconsumeerde thee in Oostende aan 
land gebracht, zodat deze stad in een paar jaar 
tijd een belangrijke koloniale handelshaven 
werd. Het succes van de GIC was dan ook een 
doorn in het oog van de Britten, de Noord-Ne- 
derlanders en in minder mate de Fransen. On
der de toenemende politieke druk uit deze lan
den m oest Karel VI in 1727 het handelsoctrooi 
opschorten en in 1731 zelfs intrekken. Welis
waar slaagde de GIC er in om in 1729 en in 1730 
nog wat smokkelexpedities onder Poolse en 
Pruisische vlag vanuit Cadiz naar Azië te stu
ren, m aar Oostende profiteerde hier niet meer 
van. Met de uitzonderlijke toestemming van de 
Britten en de Noord-Nederlanders mocht de 
Oostendse Compagnie in 1732 nog twee sche
pen naar Azië te sturen. Met de terugkeer van 
het laatste permissieschip in 1734 kwam er de
finitief een einde aan Oostende ais koloniale 
handelshaven. Tussen 1715 en 1734 fungeerde 
Oostende desalniettemin ais ‘venster op de we
reld’ voor de Zuidelijke Nederlanden. In dit ar
tikel beogen we de invloed na te gaan van de 
koloniale handel op een kleine handelshaven 
in de achttiende eeuw. Zo zullen we de activi
teiten, die de GIC in Oostende ten toon spreid
de, nader bekijken, maar ook de mate waarin 
de Oostendenaars hierbij betrokken waren. 
Vervolgens schenken we aandacht aan de vraag
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hoe andere activiteiten, zoals de visserij, re
ageerden op deze koloniale handel en hoe de 
politieke rol van Oostende evolueerde tijdens 
deze periode. Tot slot zullen we ook de gevol
gen bespreken van de koloniale handel in Oos
tende op het maritiem handelsverkeer, het ver
bruik en de lonen.3

D e ‘St a d  e n d e  Po r t  v a n  Os t e n d e ’

Ais enige vrije Zuid-Nederlandse zeehaven had 
Oostende een groot strategisch belang. In de 
achttiende eeuw huisvestte Oostende een gar
nizoen en was het voorzien van vestingwerken. 
Deze vergrootten de moeilijk inneembare posi
tie van de stad, aangezien Oostende aan drie 
zijden door water was omringd. Tijdens het Be
leg van Oostende (1601-1604) hadden de bele
gerde Noord-Nederlanders de duinenrij ten 
noorden van de stad doorgestoken, waardoor 
een nieuwe havengeul was ontstaan en het om
ringende platteland in een lcrekengebied was 
veranderd. Dit lcrekengebied, dat bij vloed 
overstroomde, werd tot aan de Franse Revolu
tie gebruikt ais spoelpolder, om zo de diep
gang van de Oostendse haven te handhaven. 
Het lcrekengebied vormde echter ook een hin
dernis tussen Oostende en het achterliggende 
platteland, waardoor de stad een geïsoleerde 
ligging had. Over land was Oostende alleen te 
bereiken via een pad langs de duinen naar 
Nieuwpoort (drie uur gaans). Wilde men naar 
Brugge, dan moest men met een pontje vanaf 
de havenkade, o f Kaey, de havengeul overste
ken en van daar uit naar het iets verderop gele
gen Sas Slijlcens gaan. Hier bevond zich de 
sluis die het Kanaal Brugge-Oostende (1665) 
verbond met de Oostendse havengeul en van 
waar men de trekschuit naar Brugge (4 uur 
gaans) kon nemen. Het Kanaal Brugge-Oost- 
ende vormde eigenlijk de enige goede verbin
ding tussen Oostende en de rest van de Zuide
lijke Nederlanden. Dit kanaal, dat onder 
bepaalde omstandigheden toegankelijk was 
voor zeeschepen van driehonderd ton, was

eveneens van groot belang voor Brugge, want 
het vormde de enige verbinding tussen deze 
stad en de zee. Voor Brugge, een van de stem
hebbende Vlaamse steden, was het kleine 
Oostende een voorhaven.4

Hoewel de Oostendenaars dit standpunt ui
teraard niet deelden, was het Oostende van het 
begin van de achttiende eeuw inderdaad niet 
veel meer dan een van de vele kleine, niet stem
hebbende, steden van het graafschap Vlaande
ren. Net zoals de meeste van deze kleine steden 
beschikte Oostende over een aantal markten, 
een paar kloosters, een Latijnse school, een 
hospitaal, etc. De meeste huizen in Oostende 
waren klein, en ook de kerken en de openbare 
gebouwen, zoals bijvoorbeeld het stadhuis, bo
den een weinig indrukwekkend beeld. Het is 
dankzij haar ligging aan zee en haar haven dat 
Oostende er in slaagde om een aantal maritie
me activiteiten naar zich toe te trekken, waar
van de oudste de visserij was. Doordat de Zui
delijke Nederlanden niet in staat waren om hun 
vissersvloten te beschermen tegen de Engelse, 
Franse en Noord-Nederlandse kaapvaarders, 
was de visserij vanaf de zestiende eeuw sterk 
achteruit gegaan. In het begin van de achttien
de eeuw beperkte de visserij zich bijgevolg tot 
de kustvisserij, waardoor ze enkel een lokaal 
belang had. Veel belangrijlcer dan de visserij 
was de handelsvaart, die sinds de sluiting van 
de Schelde aan belang had gewonnen. Antwer
pen bleef niettemin de voornaamste Zuid-Ne
derlandse haven, terwijl Oostende veeleer op
trad ais regionale haven voor het westen van 
Vlaanderen en/of ais Brugse voorhaven.

De Oostendse handelsvaart beperkte zich 
voornamelijk tot de kustvaart met de Repu
bliek, de Britse eilanden en de Franse westkust. 
Af en toe werden er ook handelsbetrekkingen 
aangeknoopt met Spanje, Scandinavië en het 
Oostzeegebied. De grootte van de Oostendse 
koopvaardijvloot aan het einde van de zeven
tiende eeuw is moeilijk te bepalen, want in oor
logstijd voer deze regelmatig onder buiten
landse vlag. Algemeen wordt aangenomen dat 
er zo’n zestigtal schepen waren met een ge
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Kaart aan Oostende (omstreeks 1710). Deze kaart la a t d u id e lijk  de O ostendse haven zien aan  de Brüggisch T ho r (Brugse 
poort oj Kaeypoort) met io at uerderop de scheepswerven. Aan de linkerkant (oosten) kan men het lcrekengebied herkennen 
(Sandichter Grund so bey Hoher Fluth unter Wasser stehet) en het begin uan het kanaal uan Brugge naar Oostende, dat 
echter a is ’C anai vo n  P lassendael’ is aangegeven. Op de ka art z ijn  de stekelige Oostendse vestingw erken  g em a k k e lijk  te her
kennen, bovenaan  doorbroken door het pad naar Nieuiopoort. De tussen 1726 en 1728 geboumde verdedigingsgordel ten 
zuiden uan de stad (bouenaan) ontbreekt vooralsnog. Hoewel de kaart de plaats uan de havenactiv ite iten  vrij goed weer
geeft, z ijn  er toch verschillende onnauw keurigheden  te bemerken, zoals het stratenpatroon. Bron; G. Bodenehr, Ostende 
(omstreeks 1710), priue'-collectie.

middelde maatvan honderd ton. Nauw verbon
den met de handelsvaart was de kaapvaart, 
want in slechte tijden schakelden de Oostendse 
koopman-reders over van de ene naar de ande
re activiteit. In hetzeventiende-eeuwse Oosten
de was de kaapvaart ontegensprekelijk een zeer 
belangrijke, rendabele en respectabele activi
teit. Veel vissers die de visserij hadden verlaten 
hadden zich er op toegelegd. Tijdens de Spaan
se Successieoorlog (1701-1713) was ruim twee
derde van de bevolking direct of indirect bij de 
kaapvaart betrokken. Na de Vrede van Utrecht

(1713) werd de kaapvaart minder aantrekkelijk, 
waardoor ze geleidelijk verdween.5

D e  ACTIVITEITEN EN INVESTERINGEN VAN
d e  GIC i n  O o s t e n d e

Hoewel de beleidsbeslissingen aangaande de 
GIC in Antwerpen werden genomen, lag het 
zwaartepunt van de bedrijvigheid in Oostende. 
Het was immers in dit stadje dat zowel het ver
trek en de aankomst van de Oost-Indiëvaarders
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werden georganiseerd. Deze organisatie was in 
handen van een zogenaamde ‘commissiona- 
ris ’. Vanwege zijn ervaring, opgedaan tijdens 
de Vooruitredingen, werd Louis Bernaert, aan
deelhouder en schepen van Oostende, in 1723 
door de directeurs van de GIC benoemd tot 
commissionaris. Het is dankzij de door Ber
naert en zijn medewerkers bijgehouden reke
ningen, dat we goed op hoogte zijn van de acti
viteiten en de koloniale handel van de GIC in 
Oostende. Voor de periode tussen 1715 en 1723 
zijn we slechter geïnformeerd omdat van de 
Vooruitredingen, in tegenstelling tot de GIC, 
weinig rekeningen zijn achtergelaten. Doordat 
de activiteiten van de Vooruitredingen vrijwel 
identiek waren en doordat de GIC gebruik 
maakte van dezelfde organisatoren, kunnen we 
naar analogie besluiten, aldus Karei Degryse, 
dat er weinig was veranderd.6

De eerste taak van de commissionaris be
stond uit het op tijd gereedmaken van de sche
pen voor een anderhalf jaar lang durende reis.7 
Om van de gunstige winden te profiteren, was 
het vertrek van de schepen voorzien rond de 
jaarwisseling. Niet alleen moest het schip wor
den opgetuigd, ook tai van scheepsbenodigd- 
heden waren nodig om in geval van schade de 
bemanning in staat te stellen herstellingen uit 
te voeren. De meeste van deze scheepsbeno- 
digdheden (bijvoorbeeld ankers, hout, masten, 
zeilen) kwam uit de Republiek, Engeland o f  
Frankrijk, hoewel lokale zeilmakerijen en 
touwslagerijen in Oostende en Brugge ook wel 
het een en ander leverden. In Oostende werden 
deze scheepsbenodigdheden door de al aanwe
zige bemanning, samen met Oostendse 
scheepstimmermannen en werklieden, aan 
boord gebracht. Dit duurde ongeveer twee à 
drie maanden per schip en daarom werd er al
tijd in de herfst mee begonnen. Ondertussen 
moest het schip ook van proviand worden 
voorzien. Sommige producten werden direct 
door de GIC in het buitenland gekocht, zoals 
zout en brandewijn uit Frankrijk en stokvis uit 
de Republiek. Het merendeel van de proviand 
werd echter door de Oostendse handelaars en

ambachtslieden geleverd. Zo bakten de Oost
endse bakkers beschuit voor de GIC, leverde 
brouwer Franciscus de Jaegher bier, slager 
Frans Haijaert worsten, etc. Dankzij de uitge
breide rekeningen van commissionaris Ber
naert zijn we op de hoogte van al die leveran
ciers, van alle geleverde goederen en hun prijs.

Deze rekeningen stellen ons ook in staat om 
het Oostendse aandeel in de armementen, of 
scheepsuitrustingen, te benaderen voor dejaren 
1724-1727.8 Daar de rekeningen niet altijd de 
woonplaats van de leverancier weergeven, heb
ben we gekozen voor drie prognoses om het 
Oostendse aandeel in de uitrustingen weer te ge
ven. 22,5 % van de armementskosten zijn af
komstig van de directe aankopen van de GIC in 
het buitenland o f  in een andere Zuid-Neder
landse stad, en komen dus zeker niet de Oosten- 
denaars ten goede. Hieruit kunnen we bepalen 
dat het maximale geleverde aandeel van de Oos- 
tendenaars ten hoogste 77,5% van de arme
mentskosten bedraagt. Het minimale aandeel of 
17,5% van de armementskosten geeft enkel de 
door de Oostendenaars gepresteerde arbeid en 
diensten weer, zoals het herstellen en optuigen 
van de schepen. Door gebruik te maken van li
teratuur9 en andere bronnen10 was het wel mo
gelijk om een heleboel leveranciers van arbeid, 
diensten en producten ais Oostendenaar aan te 
duiden. Aldus konden we een ‘gulden midden- 
weg’-prognose van 50,4% opstellen.11

Niet alleen de aandeelhouders, maar ook de 
Oostendenaars wachtten in spanning op de be
houden terugvaart van de Oost-Indiëvaarders. 
De terugkeer van de schepen was voor velen 
een gelukkig weerzien, maar het betekende 
ook werkgelegenheid en inkomsten. Voor Ber
naert en zijn medewerkers braken weer drukke 
tijden aan, want zij moesten instaan voor het 
lossen van de schepen, het opslaan van ge
kochte goederen in de verschillende Oostendse 
pakhuizen, het organiseren van verkopingen 
en tenslotte het uitbetalen van de bemanning. 
Doordat de Oost-Indiëvaarders vaak zwaar be
laden terugkeerden, konden ze in veel gevallen 
de haven niet binnenlopen. Het lossen gebeur
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Tabel i  De u itg a v e n  v a n  de GIC in Oostende en het aandeel dat ten goede komt uan de Oostendenaars (1724- 
1728)

Uitgaven Minimaal aandeel Gulden middenweg Maximaal aandeel 
Fl.w °/o Fl.w % Fl.w % Fl.w

Armementsrekeningen2
(1 7 2 4 - 1 7 2 7 )

443,6 1 7 ,5 % 77,6 5 0 ,4 % 2 2 3 ,6 77,5  % 343,8

Retourrekeningen3
(1 7 2 5 - 1 7 2 8 )

139,3 1 0 0 ,0 % 139,3 1 0 0 ,0 % 139,3 1 0 0 ,0 % 139,3

Loonlijsten4
(1 7 2 5 -1 7 2 8 )

2 9 6 ,2 5 0 ,5 % 149,6 5° ,  5% 149,6 5 0 ,5  % 1 4 9 ,6

Salaris commissionaris 
en vaste medewerkers5 

(1 7 2 4 -1 7 2 8 )

55 ,o 1 0 0 ,0 % 55 ,o 1 0 0 ,0 % 55 ,o 1 0 0 ,0 % 55,0

Scheepsbouwrekening van 
de Hertogh van Lorreinen 

(1 7 2 5 -1 7 2 7 )

1 1 2 ,8 1 8 ,3 % 2 0 ,6 33 ,7 % 3 8 ,0 6 2 ,7 % 7 0 ,8

Bouwrekeningen
(1 7 2 5 -1 7 2 7 )

2 7 ,8 2 9 ,1  % 8 ,1 4 4 ,6 % 1 2 ,4 4  8 ,7% 1 3 ,6

1074,7 4 1 ,9 % 4 5 0 ,2 57 , 5% 6 1 7 ,9 7 1 ,8  % 772 , i

1 Alle uitgaven ín gulden wisselgeld en afgerond in duizenden.
2 Armementsrekeningen van de Carolus Sextus (1725) en de Marquis de Prie (1725) ontbreken.
3 Retourrekening van de Arent (1725) ontbreekt.
4 Loonlijst van de Arent (1725) ontbreekt. De loonlijst houdt geen rekening m et eventueel gegeven voor-schotten.
5 Van een aantal personen zijn het begin en het eind van de dienstverbanden niet volledig bekend. We hebben aangenomen
dat ze van 1724 tot 1728 werkzaam waren.
Bron: De Brouwer, De reis uan het KeyserlyckCompagnieschip qenaempt De Keyzerinne, 13-18; SAA,
GIC, inv. nr. 5502-5503, 5505, 5512, 5514-5519, 5521-5522, 5527-5528, 5530-5531, 5533-5535, 5654 en 5657 enThielem ans, 
Louis Bernaert: een gemiste jbrtuin-kans, 62 en 98.

de bijgevolg met kleine schepen, o f  bijlanders, 
die de koloniale goederen naar de kade brach
ten. Hier werden de verschillende goederen 
nauwkeurig opgetekend door de stokhouder 
Joannes Dagelet, die ze vervolgens naar de ver
schillende pakhuizen in Oostende dirigeerde. 
Ondertussen had Bernaert de handelskringen 
in binnen- en buitenland op de hoogte ge
bracht van de naderende verkopingen, waar
door Oostende een paar weken na de aankomst 
van de Oost-Indiëvaarders begon vol te lopen 
met handelaars. Deze konden gedurende acht 
dagen voor het begin van de verkopingen in de 
verschillende pakhuizen de koloniale goederen 
bezichtigen, waarna deze per opbod werden 
verkocht in het door de stad beschikbaar ge
stelde stadhuis. Na de betaling kregen de ko
pers drie maanden de tijd om hun goederen op

te halen. Daar de GIC haar producten onder de 
Amsterdamse en Londense prijs aanbood, 
werd, zoals de Oostendse kroniekschrijver Ja
cobus Bowens vermeldt: het meeste deel
gelcogt door engelsche en hollandsche Koop
lieden”. De aanwezigheid van deze buitenland
se kooplieden gedurende minstens twee we
ken, was zeker positief voor de Oostendse 
economie, hoewel hun aantal niet mag worden 
overschat. Het merendeel van de koloniale goe
deren werd namelijk gekocht door Oostende
naars, die ais makelaars optraden voor buiten
landse handelaars.11

Veel meer dan van de armementen, profiteer
den de Oostendenaars van de retouren. Bij de 
retouren was er immers alleen sprake van het 
leveren van arbeid, zoals het lossen van goede
ren, het leveren van diensten, het verhuren van
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pakhuizen en het organiseren van de verkopin
gen. Men kan stellen dat de door de GIC ge
maakte kosten vrijwel volledig in de Oostendse 
economie vloeiden.13 Het uitbetalen van de be
manning bij de aankomst was eveneens een be
langrijke financiële input voor de Oostendse 
economie. Bij de aankomst kreeg de beman
ning, van kapitein tot scheepsjongen, na een 
reis van anderhalf jaar hun achterstallige gage 
uitbetaald. Het ging dus telkens weer om zeer 
grote hoeveelheden geld, daar een Oostendse 
Oost-Indiëvaarder gemiddeld 94 bemannings
leden telde. Omdat 50,5% van de bemanning 
(926 man) van de GIC Oostendenaar was, mo
gen we veronderstellen dat dit percentage van 
de bemanning in Oostende bleef na hun uitbe
taling. Waar de resterende bemanningsleden, 
voornamelijk bestaande uit Duinkerkers en an
dere Zuid-Nederlanders, na hun uitbetaling 
verbleven, is onbekend. Een deel zal zeker in 
Oostende zijn gebleven, al was het maar om 
hun pacotilles14 na de officiële verkopingen van 
de hand te doen.15

Ook op het vlak van de scheepsbouw had de 
GIC een positieve invloed op Oostende. In het 
begin van de achttiende eeuw werden er in be
ginsel op de Oostendse scheepswerven alleen 
kleine schepen gebouwd, zoals vissersschuiten 
en kleine koopvaardijschepen. De GIC kocht in 
haar beginjaren dan ook tweedehands schepen 
op de Britse en Noord-Nederlandse markt. 
Vanaf 1725 werd het echter steeds moeilijker 
om in deze landen schepen te kopen, waardoor 
men zich wendde tot de Hamburgse scheeps
werf Stenglin & Zonen. Om de afhankelijkheid 
van de GIC ten opzichte van het buitenland te 
verminderen, besloten de directeurs in 1726 
om in Oostende schepen te bouwen. De Oos
tendse scheepsbouwer Joannes Dillebeeke, die 
nauwlettend de bouw van de Hamburgse sche
pen had gevolgd, bouwde in 1727 de eerste 
Zuid-Nederlandse Oost-Indievaarder, de H er- 
to g h  v a n  L o rre in e n .16 Net ais bij de armementen 
zijn we erin geslaagd om het aandeel van de 
Oostendenaars in de scheepsbouw te bepalen. 
Het minimale aandeel, o f  18,3% van de

scheepsbouwkosten, komt voort uit de door de 
Oostendenaars geleverde arbeid en diensten, 
wat niet veel verschilt van de armementen. De 
gulden middenweg (33,7%) en het maximale 
aandeel (62,7%) in de scheepsbouw zijn echter 
beduidend lager dan bij de armementen. Dit 
wijst erop dat de Oostendenaars veel meer be
trokken waren bij de proviandering van de 
schepen, dan bij het leveren van scheepsbeno- 
digdheden. Desondanks stond de GIC aan de 
wieg van een veelbelovende nijverheidstak in 
Oostende, toen de opschorting van het han
delsoctrooi er een eind aan maakte.17

De GIC beschikte in 1724 maar over weinig 
opslagplaatsen. Ze moest bijgevolg beroep 
doen op de opslagruimte van het stadhuis en 
op een aantal particuliere pakhuizen. De pak
huisverhuurders waren vaak Oostendse hande
laars, leveranciers o f  zelfs werknemers van de 
GIC, zoals directeur Thomas Ray en commis
sionaris Bernaert, die voor een aantal maanden 
een kamer in hun woonhuis aan de GIC ver
huurden. Door de toenemende hoeveelheid 
goederen, de stijgende huurprijzen en de 
noodzaak om het hele jaar door over opslag
plaatsen te beschikken, werd in 1725 besloten 
om een tweetal pakhuizen te bouwen op de 
Kaey. De bouwrekeningen laten ons eveneens 
toe om een minimaal aandeel (29,1%), een 
maximaal aandeel (48,7%) en een ‘gulden mid
denweg’-prognose (44,6%) te berekenen. Uit 
deze cijfers is duidelijk te zien dat Oostende 
zich vooral toelegde op arbeid en dat ze voor 
bouwmaterialen, nog veel meer dan voor 
scheepsbenodigdheden, afhankelijk was van 
leveranciers buiten de stad, met name baksteen 
uit Gent en hout uit Dordrecht. Intussen had de 
GIC grootse bouwplannen om haar koloniale 
handel in Oostende te vergemakkelijken. Ze 
wilde een voor Oostende reusachtig complex 
van ruim vijfduizend kubieke meter bouwen. 
Hier zou de Zuid-Nederlandse koloniale han
delsmaatschappij de administratie van haar 
commissionaris, een paar werkhuizen (smid
se, kuiperij, zeilmakerij) en haar pakhuizen 
huisvesten. Dit plan, dat gebaseerd was op het
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complex van de Franse Compagnie des Indes in 
Lorient, vond geen doorgang, vanwege de op
schorting van het handelsoctrooi van de GIC. 
Niet alleen de GIC had bouwplannen, want tus
sen 1724 en 1727 ontplooide zich, dankzij de 
koloniale handel, een grote bouwactiviteit in 
Oostende. Het einde van de koloniale handels
vaart betekende het einde van deze bouwwoe
de, zoals blijkt uit de Hedendaagsche Historie uit 
1738: “Men begon ‘er te bouwen. Doch binnen 
weinig jaaren lag alles in’t voetzand; en ’t is te 
Oostende thans zo stil en doodsch, ais immer 
te vooren”.18

Wat betekenden de activiteiten en investerin
gen van de GIC voor Oostende, o f anders ge
formuleerd, hoeveel geld vloeide er recht
streeks van de GIC in de Oostendse economie? 
Een exact antwoord is uiteraard bijzonder 
moeilijk te berekenen, maar door de verschil
lende rekeningen van de GIC samen te nemen 
en door de door ons gemaakte prognoses kun
nen we wel een aantal ruwe schattingen geven, 
zoals te zien is in de tabel. Terwijl het minima
le aandeel de nadruk legt op de verrichte ar
beid, benadrukt het maximale aandeel veeleer 
de levering van goederen door de Oostende
naars. Maar volgens ons wordt het aandeel van 
de Oostendenaars het best benaderd door de 
‘gulden middenweg’-prognose. Deze progno
se geeft, net ais het maximale aandeel, geen 
nettowinst, maar veel eerder een omzetcijfer 
weer. Zo waren onder andere veel van de door 
Oostendenaars geleverde goederen, zoals 
drinkwater o f boter, zelf ook afkomstig van 
buiten de stad. Gebruik makend van de belang
rijkste rekeningen kunnen we aldus een omzet
cijfer geven voor de periode tussen 1724 en 
1728. De omzetcijfers vallen zelfs iets lager uit 
vanwege het ontbreken van een aantal rekenin
gen.19 Zo bedraagt voor heel deze periode het 
omzetcijfer voor de ‘gulden middenweg’-prog
nose 617.900 gulden wisselgeld,20 wat neer
komt op een gemiddelde van 123.580 gulden 
wisselgeld per jaar. Voor een stadje ais Oosten
de, dat in 1723 maar 5.701 inwoners had, was 
dit een belangrijke financiële input. Gemid

deld passeerde er dankzij de GIC 21,7 gulden 
wisselgeld extra per inwoner per jaar. Dit komt 
neer op ongeveer 1,2 keer het maandloon van 
een ongeschoolde arbeider.21 De koopkracht 
van de Oostendenaars moet er dus tijdens de 
koloniale periode op vooruit zijn gegaan. De 
verhoogde bouwactiviteit wijst eveneens in die 
richting. Ondanks het feit dat er van de Voor
uitredingen geen rekeningen bewaard zijn ge
bleven, mogen we naar analogie veronderstel
len dat tussen 1715 en 1724 de Oostendenaars 
eveneens profiteerden van het vertrekken en 
aankomen van Oost-Indiëvaarders.22

DE GIC EN DE ANDERE ECONOMISCHE AC
TIVITEITEN i n  O o s t e n d e

Dankzij de koloniale handelsactiviteiten van de 
Vooruitredingen en de GIC waren de werkgele
genheid en de welvaart toegenomen in Oosten
de. De nieuwe koloniale handel had eveneens 
een weerslag op de andere traditionele econo
mische bedrijvigheden in Oostende, zoals ma
ritieme en militaire activiteiten. Hoewel deze 
laatste bezigheid op het eerste gezicht wat 
vreemd overkomt, mogen we niet vergeten dat 
defensie een van de voornaamste activiteiten 
van de overheid was in de Nieuwe Tijd. Het gar
nizoen en de vestingwerken bepaalden niet al
leen voor een groot deel het stadsgezicht, maar 
ze waren ook een belangrijke component van 
de stedelijke economie. De militaire aanwezig
heid in een stad bracht behalve werkgelegen
heid ook een niet te versmaden inkomstenbron 
mee, door het verbruik van de gekazerneerde 
troepen. Het merendeel van de achttiende- 
eeuwse steden vroeg dan ook regelmatig aan de 
centrale overheden in Brussel o f ze een groter 
garnizoen mochten huisvesten. Oostende was 
hierop geen uitzondering.23

Door zijn strategische ligging behoorde Oos
tende in de achttiende eeuw tot de acht belang
rijkste Oostenrijkse vestingsteden van de Zuide
lijke Nederlanden.24 Desondanks bevonden de 
Oostendse vestingwerken zich in een bijzonder
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slechte staat na de Spaanse Successieoorlog. 
François Colens, de ontvanger-rentmeester van 
de fortificaties, klaagde meermalen bij de Raad 
van Financiën dat hij niet over genoeg middelen 
beschikte om de nodige herstellingswerken uit 
te voeren. Behalve in slechte staat, waren de ves
tingwerken ook nog eens onderbemand en 
slecht uitgerust, waardoor ze niet in staat waren 
om een aanval te weerstaan. Het bestaan van de 
GIC deed de gemoederen tussen Oostenrijk en 
de zeemogendheden steeds hoger oplopen, 
waardoor het een dringende noodzaak werd om 
Oostende in staat van verdediging te stellen. De 
koloniale handel had de Zuid-Nederlandse dou- 
ane-inkomsten de hoogte ingedreven, waardoor 
de Raad van Financiën nu wel over genoeg fi
nanciële middelen beschikte om de Oostendse 
vestingwerken te versterken. Het octrooi van de 
GIC beklemtoonde immers nadrukkelijk dat de 
invoerrechten van de GIC moesten worden ge
bruikt ais: “... un fonds fixe [...] pour l’avantage 
et défense de nos Pays-Bas”.25

Tussen 1726 en 1728 werd Oostende van een

tweede verdedigingsgordel voorzien, waardoor 
de militaire uitgaven vervijf- à vertienvoudigden. 
Net ais bij de armementen en de retouren wer
den ook bij deze bouwactiviteiten de Oostende
naars ingeschakeld. Uit correspondentie blijkt 
dat de Oostendenaars vooral ais arbeidskrachten 
werden ingezet en dat de bouwmaterialen voor
namelijk uit Gent kwamen. De bouwrekeningen 
stellen ons niet ín staat om het aandeel van de 
Oostendenaars in de vestingbouw te berekenen. 
Maar ais we afgaan op de ‘gulden middenweg’- 
prognose van de bouw van de pakhuizen, dan zou 
tussen 1726 en 1728 ongeveer 17.500 gulden wis
selgeld per jaar in de Oostendse economie zijn 
terechtgekomen. Hoewel we niet beschikken 
over de gegevens van het aantal militairen in Oos
tende, mogen we veronderstellen dat de uit
breiding van de verdedigingswerken een ver
meerdering van het garnizoen tot gevolg had. De 
im pact van de militaire uitgaven was beduidend 
lager dan die van de GIC, maar het is eveneens 
duidelijk dat deze uitgaven nooit hadden kunnen 
plaatsvinden zonder de koloniale activiteiten in
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Oostende. Na de opschortingen de afschaffing 
van het handelsoctrooi van de GIC duurde het 
niet lang of er was weer sprake van nijpend geld
gebrek. Alleen in 1733 en 1734, dankzij de te
rugkeer van de permissieschepen, was er weer 
eventjes geld om een nieuw arsenaal te bouwen. 
Het is pas tijdens de Oostenrijkse Successieoor
log (1740-1748) dat de militaire uitgaven in Oos
tende weer zouden stijgen.26

Behalve de defensie ondervonden ook de ma
ritieme activiteiten, zoals de visserij en de han
delsvaart27, de gevolgen van de opgang van de 
koloniale handel in het achttiende-eeuwse 
Oostende. De visserij had sinds de zeventiende 
eeuw in Oostende altijd een beperkte economi
sche rol gespeeld, doordat de kaapvaart meer 
mogelijkheden bood. Het einde van de Spaan
se Successieoorlog betekende echter ook het 
einde van de kaapvaart, waardoor veel Oost
endse kapers genoodzaakt waren om terug te 
keren naar de (kustvisserij. Ofschoon de vrede 
de visserij bevorderde, bleef het door gebrek 
aan belangstelling en investeringen een margi
nale economische activiteit. Het Oostendse vis- 
sersbestaan bleef hard en ondankbaar. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat velen de visserij 
verlieten om zich aan te melden ais opvarende 
bij de GIC. Deze had behoefte aan ervaren zee
lieden en schroomde niet haar bemanningsle
den het dubbele te betalen, met gratis kost en 
inwoning, van wat ze in de visserij verdienden.

De achteruitgang van de Oostendse visserij 
baarde behalve het Oostendse stadsbestuur 
ook aartshertogin Maria-Elizabeth (1724-1741) 
grote zorgen, de ene na de andere maatregel 
verscheen om de visserij nieuw leven in te bla
zen. Zo werden er een paar Blankenbergse vis
sers, door ze gratis huisvesting aan te bieden, 
overgehaald om naar Oostende te verhuizen. 
De Oostendse vissersvloot beschikte in 1727, 
na de komst van de Blankenbergers, maar over 
drie à vier vissersschuiten en een dertigtal vis
sers. Het was pas na het verdwijnen van de GIC 
dat de visserij weer langzaam aan belang won. 
In 1751 zouden er twaalf vissersschuiten en 
tachtig vissers vanuit Oostende opereren. De

gevolgen van de koloniale handel waren duide
lijk nadelig voor de Oostendse visserij, hoewel 
de gevolgen van de achteruitgang van deze laat
ste voor de stedelijke economie waarschijnlijk 
niet zo groot waren. Het merendeel van de vis
sers werd namelijk ingeschakeld in de beter be
taalde koloniale handel, terwijl de Oostendse 
kustvisserij maar een heel lokaal belang had. 
De economische voorspoed van de GIC stimu
leerde daarentegen wel de oprichting van ver
schillende, weinig succesvolle, visserijmaat- 
schappijen in de Zuidelijke Nederlanden. In 
1727 en 1728 zouden vanuit Oostende een vier
tal walvisvaarders van de Compagnie van de 
Walvischvaert hebben geopereerd. De weinige 
gegevens, het kortstondige bestaan en het be
perkte succes van deze compagnie, laten ons 
echter niet toe om de impact van de walvisvaart 
op de Oostendse economie te becijferen.28

D e  GIC EN DE POLITIEKE ROL VAN OOSTENDE

In de eerste helft van de achttiende eeuw werd 
de politieke macht in het graafschap Vlaande
ren uitgeoefend door de ‘Heeren Gheestelyc- 
ken en Leden ’s Lants van Vlaenderen’. Deze 
Staten van Vlaanderen bestonden uit de geeste
lijkheid en de drie leden, oftewel de stad Gent, 
de stad Brugge en het plattelandsdistrict van 
het Brugse Vrije. De adei en de andere kleine 
steden, zoals Oostende, hadden enkel een con
sultatieve stem, waardoor ze politiek machte
loos waren. Voor een stad ais Oostende was dit 
een bijzonder lastige situatie, daar de haven
geul, het Kanaal Brugge-Oostende en de spoel- 
polders in het Brugse Vrije lagen. De Staten van 
Vlaanderen konden, hiertoe aangezet door 
Brugge, de eeuwige rivaal van Oostende, de ha
venwerken danig bemoeilijken. Brugge had 
echter voor haar toegang tot de zee eveneens de 
haven van Oostende nodig, waardoor ze het 
zich niet kon permitteren om deze te laten ver
zanden. De diepgang van de Oostendse haven 
werd aldus een van de politieke strijdpunten 
tussen Oostende en Brugge. De Bruggelingen
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ijverden voor de doorstroom van zeeschepen 
naar Brugge, terwijl de Oostendenaars van hun 
kant al het mogelijke deden om de zeeschepen 
in Oostende en uit het Kanaal Brugge-Oosten- 
de te houden. In deze eeuwenoude, particula
ristische ruzie trok Brugge echter vaak aan het 
langste eind, vanwege haar machtspositie in 
het graafschap en een zekere uitstraling aan 
het Brusselse hof. Het kleine, politiek onm on
dige Oostende kreeg echter met de GIC een 
machtige bondgenoot in haar politieke strijd 
met de Bruggelingen.29

Om in de Raad van Aandeelhouders van de 
GIC te zetelen moest men een ‘principal inté
ressé’ zijn, oftewel twaalf o f  meer aandelen be
zitten. In de Raad van Aandeelhouders, die in 
Antwerpen bij elkaar kwam, zetelden de vol
gende vier Oostendse handelaars, Pierre- 
François Woelaert, Pieter de Potter, Louis Ber
naert en Thomas Ray.30 Behalve dat deze vier 
mannen goederen en diensten aan de GIC le
verden, zetelden ze ook alle vier in het Oos
tendse stadsbestuur. Ditzelfde stadsbestuur 
had in 1723 twaalf aandelen van de GIC ge
kocht, waardoor zij eveneens stemrecht kreeg 
in de Raad van Aandeelhouders. Dankzij haar 
burgemeester, Thomas Ray, tevens directeur 
van de GIC, en commissionaris Louis Bernaert 
beschikte Oostende in de Raad van Aandeel
houders en in het dagelijks bestuur van de GIC 
over een aantal ijzersterke troeven. Met Karei 
VI ais beschermheer en met een aanzienlijk 
aantal aandeelhouders afkomstig uit de hoge 
Zuid-Nederlandse adei, genoot de GIC van een 
directe toegang tot de hoogste regeringskrin
gen in Brussel. Dankzij de GIC kregen de Oos
tendse belangen de nodige aandacht bij de 
Zuid-Nederlandse beleidsmakers. Markies del 
Campo, GIC-aandeelhouder en militaire gou
verneur van Oostende, hield de militaire in 
stanties in Brussel eveneens op de hoogte van 
het reilen en zeilen in Oostende.31

Met minder aandeelhouders en zonder verte
genwoordigers in de GIC-top beschikte Brugge 
niet over dezelfde relaties ais Oostende.32 Brug
ge leed een eerste nederlaag in 1725 toen zij de

verkopingen van de koloniale goederen naar 
zich toe wilde trekken. De Brugse stadsmagi
straten beriepen zich op het feit dat Brugge ais 
eerste verkoopplaats werd vermeld in het han
delsoctrooi van de GIC, maar ook op de betere 
verkoopsfaciliteiten van de stad en haar goede 
gezindheid ten opzichte van de keizer. Brugge 
betwistte eveneens de beslissing van het Oos
tendse stadsbestuur om de GIC gratis een aan
tal opslagplaatsen en een verkooplokaal ter be
schikking te stellen. De directeurs van de GIC, 
die geen zin hadden om de extra vervoerskosten 
naar Brugge op zich te nemen, konden land
voogdes Maria-Elizabeth overtuigen om voor 
Oostende te kiezen. Om de landvoogdes en de 
Bruggelingen niet helemaal te ontstemmen be
sloten de directeurs om a f en toe wat goederen 
in Brugge te verkopen, maar deze verkopingen 
waren niet zo belangrijk. Hiermee was de toon 
gezet van de verhoudingen tussen Oostende en 
Brugge ten tijde van de koloniale handel.33

De Oostendse-Brugse rivaliteit kwam het bes
te naar voren ais de havenbelangen op het spei 
stonden. In 1724 baarde een zandbank in de ha
vengeul het Oostendse, maar ook het Brugse, 
stadsbestuur grote zorgen. Brugge kwam, ge
steund door de Brusselse en Weense autoritei
ten, m et een door André Caen ontworpen plan 
aan. Deze oud-burgemeester van Vlissingen 
stelde voor om overal kleine sluizen te bouwen, 
teneinde een zekere stuwing te veroorzaken die 
de havengeul van zijn overtollig zand zou ver
lossen. Behalve de hoge kosten hadden de wer
ken ook de tijdelijke ontoegankelijkheid van de 
Oostendse haven tot gevolg. Hoewel de Oos
tendenaars heftig protesteerden, was hun actie 
tevergeefs. De GIC, die vreesde voor de toegan
kelijkheid van de Oostendse haven, had zich er 
echter ook mee bemoeid. In samenwerking met 
Plante, een Brugs waterbouwkundig ingenieur, 
ontwikkelde de GIC een tegenplan, datai gauw 
de gemoederen in Brussel verhitte. De strijd tus
sen de door Brugge gesteunde ‘pro-Caen’-frac- 
tie en de door de GIC en Oostende gesteunde 
‘anti-Caen’-fractie werd tenslotte door deze 
laatste gewonnen in 1726.
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Dankzij de GIC konden de Oostendenaars a f  
en toe wel hun slag thuis halen. De GIC trad 
echter enkel op ais haar belangen op het spei 
stonden. Zo reageerde de GIC niet, ondanks de 
Oostendse protesten, toen Brugge in 1724 toe
stemming kreeg van Karel VI om het Kanaal 
Brugge-Oostende toegankelijk te maken voor 
grotere zeeschepen, waaronder Oost-Indië- 
vaarders. Het bondgenootschap tussen Oos
tende en de GIC was niettemin broos, want het 
hield enkel stand door de koloniale handel. 
Met het verdwijnen van de GIC verdween ook 
de politieke invloed van Oostende.34

Ve r k e e r , v e r b r u i k  e n  l o n e n  i n  O o s t 
e n d e  t u s s e n  d e  Sp a a n s e  e n  d e  Oo s t e n 
r i j k s e  S u c c e s s i e o o r l o g  (1713-1740)

De GIC had, zoals we gezien hebben, soms di
rect, soms indirect, een grote en meestal gun
stige invloed op de Oostendse economie en po
litiek. Alvorens te besluiten o f Oostende een 
economische opbloei kende ten tijde van de ko
loniale handel, moeten we een aantal aspecten 
bekijken die ais m aatstaf kunnen dienen, zoals 
bijvoorbeeld het maritiem handelsverkeer. 
Door gebruik te maken van de inkomsten uit 
het konvooirecht kunnen we de evolutie geven 
van het maritiem handelsverkeer in Oostende. 
De inkomsten van het uit 1653 stammende 
konvooirecht dienden oorspronkelijk voor het 
uitrusten van escorteschepen, maar sinds het 
begin van de achttiende eeuw was het uitge
groeid tot een verkapt in- en uitvoerrecht ten 
voordele van de Staten van Vlaanderen. Het 
konvooirecht bedroeg 1% van de waarde van de 
ingevoerde goederen en 0,5% voor de uitge
voerde producten. Sommige goederen en som 
mige personen waren hiervan echter vrijge
steld. De GIC moest weliswaar lconvooirechten 
betalen, maar in tegenstelling tot de andere 
handelaars,35 kwamen de inkomsten de vorst 
toe in plaats van de Staten van Vlaanderen. Bij
gevolg nemen de inkomsten van het konvooi
recht in de rekeningen van de Staten van Vlaan

deren niet de waarde van de koloniale goederen 
op. Doordat de koloniale waren niet zijn opge
nomen in de rekeningen van het konvooirecht 
van de Staten van Vlaanderen ontstaat een dui
delijk beeld van de invloed van de koloniale 
handel op het overige maritiem handelsver
keer.36 Problematischer is het feit dat schepen 
die in Oostende lossen en daarna naar Brugge 
doorvaren, mogen kiezen waar ze hun kon
vooirecht betalen. Op deze wijze gaan, aldus 
Greta Devos, veel inkomsten verloren voor het 
Oostendse konvooirecht. Men moet dus ook de 
Brugse inkomsten uit het konvooirecht in de 
gaten houden, wil men iets over het maritiem 
handelsverkeer in Oostende zeggen.

Ais we de inkomsten uit het konvooirecht be
kijken, dan valt ons ten eerste op dat de geïnde 
bedragen veel groter zijn in Brugge. Deze stad 
was toen inderdaad een veel belangrijkere haven 
dan Oostende. De inkomsten uit het konvooi
recht in Brugge maakten ongeveer 80% uit van 
de gezamenlijke inkomsten voor Brugge en 
Oostende. Gedurende de koloniale handelspe
riode van de GIC (1724-1728) steeg het Oostend
se aandeel van gemiddeld 20% naar 30%. In 
1724 waren de Brugse inkomsten zelfs lager dan 
die in Oostende. De lagere Brugse inkomsten 
kunnen voor een deel verklaard worden door de 
herstellingswerken, die de scheepvaart belem
merden, op het Kanaal Brugge-Oostende, indi
rect een gevolg van de koloniale handel.37 Desal
niettemin staat het vast dat Oostende gedurende 
haar koloniale handelsperiode een sterke ople
ving van haar maritiem handelsverkeer kende en 
wel ten koste van Brugge. Na het verdwijnen van 
de koloniale handel kende het maritiem han
delsverkeer een sterke achteruitgang, waardoor 
Oostende volgens haar baljuw Pierre Pitet: “... 
n ’etant plus ce qu’elle etoit autrefois lorsqu’il 
sortoit plus des vaisseaux du Port en une se
maine qu’en ce tems-cy en une année ...”.38

Het verbruik is eveneens een goede m aatstaf 
om de economische conjunctuur van een stad 
te meten. Daar 50% van de verbruiksbelasting 
op wijn en bier in Oostende bestemd was voor 
het onderhoud van de vestingwerken, kunnen
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Grafiek 4 De d a g lo n e n  v a n  de timmermannen ín Oostende
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ke, ‘Structuren en conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden 1480-1800’, 284.

we in de rekeningen van de Oostendse fortifi
caties de evolutie van het verbruik van deze 
twee producten achterhalen. Doordat de ver
bruiksbelasting op wijn en bier in Oostende 
werd verpacht, weerspiegelen de inkomsten 
echter niet het precieze verbruik. De inkomsten 
geven daarentegen wel een door de pachter, op 
de conjunctuur gebaseerde, beredeneerde 
schatting weer. De (halve) inkomsten uit de 
verbruiksbelasting op wijn toont in een oogop
slag dat het verbruik van luxegoederen in Oos
tende tussen 1720 en 1734 aanzienlijk groter 
was dan in de andere jaren.39 Deze jaren van 
materiële vooruitgang, gekenmerkt door een 
hoger verbruik van luxegoederen, zoals wijn, 
komt overeen met de Oostendse koloniale han
delsperiode. Het verbruik van bier, een alle
daags en levensnoodzakelijk product, geeft 
daarentegen vrij goed de economische con
junctuur en de bevolkingsevolutie weer, aldus 
Leo Van Buyten. Een positieve economische 
conjunctuur trekt immers mensen aan, terwijl

in het andere geval mensen worden afgestoten. 
De (halve) inkomsten uit de bierbelasting re
flecteren inderdaad, op 1713-1715 na40, vrij 
goed de Oostendse bevolkingsevolutie. In 1723 
telde Oostende nog 5.701 inwoners, waaronder 
532 buitenlanders, maar in 1751 was dit door 
de slechte economische conjunctuur gedaald 
naar 3.500 à 4.000. De lage pachtinkomsten 
van de verbruiksbelasting op wijn en bier in de 
jaren dertig werd door de Oostendse kooplie
den ook verklaard door: de siegte conjunc
ture des tijdts, de schaersheijdt van de negotie, 
ende door het lesseren van de zeevaert”.41

Ook aan de lonen lean men een economische 
hoogconjunctuur aflezen, want gedurende zo’n 
periode is er immers meer werk, waardoor de lo
nen stijgen. Dit is zeker het geval in de bouw. 
Voor Oostende beschikken we over de loonlijs
ten van de timmermannen die in dienst waren van 
de GIC. Zij hielden zich voornamelijk bezig met 
het uitrusten van de Oost-Indiëvaarders, maar 
ook met het maken van pakkisten en dergelijke
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bij de retouren. Elke werkweek maakte de GIC 
een nieuwe loonlijst, waarop behalve de naam, 
het dagloon, het uitbetaalde loon, ook dikwijls 
werd aangegeven of het om een scheepstim
merman o f een gewone timmerman ging. In het 
algemeen verdienden de scheepstimmermannen 
iets meer, maar heel consequent was de GIC al
leszins niet, want het onderscheid werd niet al
tijd gemaakt. Scheepstimmermannen en gewo
ne timmermannen wisselden ook regelmatig van 
functie, en bijgevolgvan loon. We vermoeden dat 
de Oostendse timmermannen een beurtrol had
den, die rekening hield met voor ons allerlei on
bekende factoren, zoals de leeftijd en dergelijke 
meer. Het gemiddelde dagloon van de Oostendse 
timmerman tussen 1724 en 172g bedroeg 21 stui
vers vijf denier wisselgeld. Dit was iets meer dan 
in de rest van het land, waar een gekwalificeer
de ambachtsman tussen de zeventien en 21 stui
vers wisselgeld per dag verdiende. Na de hoog
tijdagen van de GIC daalde het gemiddelde 
dagloon van de Oostendse timmermannen. 
Volgens een aantal rekeningen uit 1748 bedroeg 
het gemiddelde dagloon van een timmerman in 
Oostende nu achttien stuivers tien denier wis
selgeld per dag, oftewel een daling van 12,3 %.42

B e s l u i t

Dankzij de door Bernaert en zijn medewerkers 
gemaakte rekeningen, zijn we goed op de 
hoogte van de activiteiten van de GIC in Oos
tende. Het uitrusten van de Oost-Indiëvaar- 
ders, het organiseren van hun terugkomst, de 
scheepsbouw, de bouw van pakhuizen, de op
slag en de verkoop van de koloniale goederen, 
zorgden voor een grote bedrijvigheid in het 
kleine havenstadje dat Oostende in de achttien
de eeuw was. Deze bedrijvigheid ging gepaard 
met een grotere werkgelegenheid en een toena
me van de geldinstroom ter waarde van onge
veer 123.580 gulden wisselgeld per jaar (vol
gens de ‘gulden middenweg’-prognose) in de 
Oostendse economie. Per inwoner bedroeg 
deze geldinstroom gemiddeld 21,7 gulden wis

selgeld per jaar, oftewel evenveel ais het 
maandloon van een ongeschoolde arbeider. 
Uit de verschillende rekeningen kunnen we op
maken dat de Oostendenaars vooral betrokken 
waren ais arbeidskrachten, bijvoorbeeld ais op
varenden, scheepstimmermannen, sjouwers, 
etc., en ais dienstenleveranciers. De door de 
Oostendenaars geleverde goederen beperkten 
zich voornam elijk tot proviand o f kleine 
scheepsbenodigdheden. Voor meer specifieke 
producten m oest de GIC zich wenden tot de 
rest van de Zuidelijke Nederlanden o f het bui
tenland, met name de Republiek.

Op de vrij onbelangrijke visserij na, had de 
koloniale handel een positief effect op de ande
re economische activiteiten in Oostende. De 
GIC en haar koloniale handel zorgden voor ex
tra douane-inkomsten, waardoor de noodlij
dende vestingwerken konden worden versterkt 
en uitgebreid. Tussen 1715 en 1731 nam, aldus 
de inkomsten uit het konvooirecht, het maritie
me handelsverkeer duidelijk toe. Ook het ver
loop van de lonen van (scheeps)timmerman- 
nen, het verbruik van luxeproducten ais wijn en 
een alledaags product ais bier, laten zien dat 
Oostende door de groeiende overzeese handel 
in deze jaren een economische hoogconjunc
tuur kende. Zelfs op politiek vlak streefde het 
eertijds onbelangrijke Oostende gedurende 
deze periode haar politieke en commerciële 
concurrent Brugge voorbij. Dankzij haar band 
met het bestuur van de GIC, slaagde Oostende 
erin om haar stem kenbaar te maken bij de cen
trale overheden in Brussel, waardoor Brugge 
werd overtroefd. Aan de economische en poli
tieke opbloei van Oostende kwam een even ab
rupt einde toen de zeemogendheden de af
schaffing van de GIC eisten. De door de GIC en 
de overheid gedane investeringen tussen 1715 
en 1731 volstonden echter niet om de Oostend
se economie overeind te houden, waardoor 
deze volledig instortte. Het kortstondige be
staan van de Zuid-Nederlandse koloniale han
del in Oostende laat aldaar het belang van de 
overzeese handel zien voor een kleine achttien- 
de-eeuwse havenstad.
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9-II-1718 en del Campo aan Eugenius van Savoye: 28-IV- 
1726); M. Huisman, La Belgique commerciale s o u s  l’Empereur 
Charles VI. La Compagnie d ’O s te n d e . Étude historique de politique 
commercialeetcoloniale (Brussel 1902) 260; SAA, GIC, inv. nr. 
5657 en 5837-5846; Parmentier, Hetgezichtuan de Oostend
se handelaar. Studie v a n  d e  Oostendse kooplieden, reders  en onder
nemers actie/in de internationale maritieme handel en visserij tij
dens de iS*' eeuw. Oostendse Historische Publicaties 11
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(Oostende 2004) 43,128,302 en 408 en Thielemans, Louis 
Bernaert: een gemiste fortuin-kans, 42.

32 De commissionaris van de GIC te Brugge, ClémentMichot, 
was m et zijn twaalf aandelen een principal intéressé. Vol
gens Frederike Thielemans, zie Thielemans, Louis Bernaert: 
een gemiste fortuin-kans, 53, was hij ondergeschikt aan de 
Oostendse commissionaris Louis Bernaert en was zijn rol 
van weinig belang.

33 Baetens, ‘H et uitzicht en de infrastructuur van een kleine 
Noordzeehaven tijdens het Ancien régime: het voorbeeld 
van O ostende’, MMAB 23 (1973-1975) 47-62 aid. 50; R e c u e il  
des O r d o n n a n c e s  des P a y s - B a s  autrichiens, III, 327 en SAA, GIC, 
inv. nr. 5657 en 5837-5846.

34 Ville et port d ’Ostende, 1731-1740, ARA, RvF, inv. nr. 3929 
(André Lanszweert aan Raad van Financiën: 1737 en Me
morie: 1738); Schorrenlanden près du portd ’Ostende, 1743- 
1782, ARA, RvF, inv. nr. 3964 (Reflectie: ± 1743); ARA, SSO, 
inv. nr. 2062 (Memorie: ± 1725 en verm. 1727/1728); Bo
wens, Nauwkeurigebeschryuingderoudeen beroemde zee-stadt Oost
ende, 87; Schriftstücke verschiedene Provenienz aus dem 
Nachlasse Richecourts, hauptsächlich betreffend: die Ab
tretung Lothringens, die Regierung der Niederlande, Ost
ende (1735-1737), ÖstA, HHuStA LHA, inv. nr. 3-Abt. 
194/304 (Opmerkingen: 9-III-1737); Resolutieboek. Alles 
raeckende de wercken ontrent de haven van Oostende, in- 
ondatie Camerlijcx ende anders. 1 februari 1726-13 januari 
1727, RAG, SvV, inv. nr. 296 (Akte: 18-II-1726 en Staten van 
Vlaanderen aan Maria-Elizabeth: 25-VII-1726) en Losse dos- 
sieren. Ostende Approfondissement du Port, SAA, GIC, inv. 
nr. 5604 (GIC aan del Campo: 18-IV-1726, Memorie: 7-V- 
1726, Louis Bernaert aan del Campo: 8-V-i726enGICaan 
Maria-Elizabeth: 18-VII-1727) en Thielemans, Louis Ber
naert: een gem iste fortuin-kans, 83-92.

35 De handelaars die koloniale goederen van de GIC kochten, 
moesten geen douane- en konvooirechten betalen. Om zo
veel mogelijk buitenlandse handelaars aan te trekken had 
de GIC besloten om de kosten van hun douane- en kon
vooirechten op zich te nemen.

36 Septcomptes, rendus par Antoine Ignace Van Steelandt, de 
l’administration q u ’il a eue des deniers provenant de la levée 
des droits de convoi, dont la perception avait été mise en 
adm odiation générale depuis le 1“ janvier 1702 jusqu’au 30 
juin 1707, conjointem ent avec les droits d’entrée et de sor
tie, et dont la perception avait été rendue aux états de Flan
dre, à partir du ilT juillet suivant, et ce jusqu’au 31 décem
bre 1722, ARA, Rk, inv. nr. 29939 en 29942; Huitcom ptes, 
dont les sept premiers sont rendus par Charles de Witte, 
directeur de la navigation et receveur des droits généraux 
de convoi, et le dernier par Jeanne Fervaecke, sa veuve, de 
l’adm inistration que ledit de W itte a eue de ces droits, du 
r r janvier 1723 au 31 décembre 1730, ARA, Rk, inv. nr. 
29947; Cinq comptes, rendus par Jean Van Grimberghe, au 
nom de Jean-Pierre del Campo, commis à la recette des 
droits de convoi dans la ville et département de Bruges, de 
l’adm inistration q u ’il a eue, du T'janvier 1715 au 31 dé
cem bre 1719, ARA, Rk, inv. nr. 29983-29987; Deux comp
tes rendus par le même, du 1“ janvier 1721 au 31 décembre 
1722, ARA, Rk, inv. nr. 29988-29989; Trois comptes, ren
dus par Jean-Pierre del Campo, commis à la recette des 
droits de convoi dans la ville et département de Bruges, de 
l ’adm inistration q u ’il en a eue, du 1" janvier 1723 au 31 dé
cembre 1725, ARA, Rk, inv. nr. 29990-29992; Quatorze 
com ptes rendus par Jean-Pierre del Campo, du Tr janvier 
1727 au 31 décembre 1740; Compte, rendu par François de

Broux, receveur des droits de convoi à Ostende, d e  l’adm i
nistration qu ’il en a eue, du i“' j anvier au 30 juin 1716, ARA, 
Rk, inv. nr. 30076; Deux comptes, rendus par Jacques- 
François de Broux, alias de Brou, receveur des droits de con
voi à Ostende, de l’adm inistration qu’il en a eue, du  Tr ju il
let 1716 au 31 décem bre 1719, ARA, Rk, inv. n r . 
30077-30078; Cinq comptes rendus par le même, du  i“ jan 
vier 1721 au 31 décembre 1725, ARA, Rk, inv. nr. 30079- 
30083 ; Cinq comptes rendus par le même, du 1“ janvier 1727 
au 31 décembre 1731, ARA, Rk, inv. nr. 30084-30088; Comp
te, rendu par Jacques Gheys, tuteur des enfants dejacques- 
François de Broux, de l’adm inistration qu’il a eue des droits 
de convoi au département d’Ostende, du 1e1 janvier au 31 d é
cembre 1732, ARA, Rk, inv. nr. 30089 en Huitcom ptes, ren
dus par Charles-AlbertLegillon, receveur des droits de con
voi au départem ent d’Ostende, de l’adm inistration qu’il en  
a eue, du Vjanvier 1733 au 31 décembre 1740, ARA, Rlc, inv. 
nr. 30090-30097.

37 H et Kanaal Brugge-O ostende was gesloten voor d e  
scheepvaart van 3 juni 1724 to t 6 december 1724 en van 8 
juli 1727 to t 14 novem ber 1727, met u itzondering van 20, 
23 en 31 oktober 1727.

38 ARA, RvF, inv. nr. 3929 (Pierre Pitet aan Raad van Finan
ciën: 1737); ARA, Rk, inv. nr. 26851-26871 en 26874- 
26880; Bigwood, Les impôts generauxdans les Pays-Bas autri
chiens, 256-257; G. Devos, ‘Oostenrijkse douanestatistiek 
en de Oostendse handel in de tweede helft van de 18e eeuw’ 
in: J.A.V an Houtte en W. Brûlez, ed., E c o n o m is c h e  g e s c h ie d e 
n is  v a n  B e lg ië . Behandeling uan de bronnen en problematiek. Han
delingen uan het Colloquium te Brussel 17-19 november 1971 (i1- 
4C secties). (Brussel 1971) 335-350 aid. 337-338; Recueil d e s  
Ordonnances desPays-Bas autrichiens, III, 121-123,331 en 462, 
IV, 416 en Rekening van Joseph Olleviers, ontvanger van 
het ‘vateghelt’o f ‘sasghelt’aan het sas van Slijkens, 1 janu
ari 1711-31 december 1728 en 1 januari 1740-31 decem ber 
1745, RAG, SvV, inv. nr. 4937-4941.

39 Er is sprake van ‘halve’ inkom sten om dat m aar de helft 
van de verbruiksbelasting op wijn en op bier naar de Oost
endse vestingwerken vloeide, terwijl de andere helft de 
stedelijke overheid ten goede kwam. Daar we ons op de 
rekeningen van de Oostendse vestingwerken baseren, ge
ven de door ons gebruikte gegevens m aar de helft van h et 
verbruiksbelasting weer.

40 De door ons gebruikte gegevens zijn afkom stig van de 
verbruiksbelasting op ‘zwaar’ bier. Ook op het ‘lichtere’ 
bier werd verbruiksbelasting geheven. Het ís juist de con
currentie van deze nieuwe en lichtere bieren die de daling 
van de inkom sten tussen 1713 en 1715 veroorzaakt.

41 ARA, Rlc, inv. nr. 26851-26871 en 26874-26880; ARA, 
SSO, inv. nr. 2062 (Oostendse kooplieden aan verm . Se
cretarie van Staat en Oorlog: 16 juli 1731); Farasyn, ‘Oost
ende’, 147; P. Janssens, H. Verboven en A. Tiberghien. 
Dríe eeuwen Belgische belastingen. Van contributies, controleurs e n  
belastingconsulenten (Brussel 1990) 60 en 103-104; La statis
tique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens, 24 en L. Van 
Buyten, ‘H et 18e eeuws Leuvens stedelijk financiewezen’, 
De Brabantsejôlklore 258 (1988) 74-97 aid. 77.

42 Charpentier à Ostende. Compte d’un charpentier à Ost
ende. 1747, 1748 et 1764, BUG, DO, inv. nr. 3385/2032-4; 
SAA, GIC, inv. nr. 5505, 5514, 5518, 5521, 5523, 5532 en 
5535 en E. Scholliers en C. Vandenbroeke, ‘Structuren en 
conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden 1480-1800’, 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden V (Haarlem 1980) 252- 
310 aid. 284.
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