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De zuiderhandel van Henrico F. Schilders 
(1673-1680) 

door Karel DEGRYSE 
Aspirant bij het Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 

De Zuidnederlandse Spanjehandel tijdens de 17e eeuw werd in enkele 
recente studies grondig behandeld (I). Wegens de aard van het bron
nenmateriaalkon echter een belangrijk aspect ervan niet vollediguitgewerkt 
worden. namelijk de winstmogelijkheden. Ook behandelden de vermelde 
studies bijna uitsluitend kleine en middelgrote firma's. Daarom vonden we 
het interessant de zuiderhandel van een grater handelshuis te analyseren en 
daarbij de nadruk te leggen op de gemaakte winsten. 

Het handelshuis in kwestie is dat van de Antwerpenaar Henrico Fran
cisco Schilders. Als enige zoon van Franl;ois Schilders (t 1656) en 
Mechtilde Gerbrant van Nierop (t 1697) werd hij gedoopt op II april 
1640 (2). Amper 40 jaar oud zou Henrico op 16 okt. 1680 overlijden (3). 

Rond 1662 trad hij in het huwelijk met Sibylla Bosschaert (t 1690), waar
bij hij van zijn moeder een huwelijksdote van 4.293-5-4 £. VI. ontving (4). 

Zijn echtgenote bracht een bruidschat van 9.323 -12-0 £. V I. mee, waarvan 

(I) J. EVERAERT. De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma's te Cadiz 
(J 670-1700). Brugge. 1973. E. STOLS. De Spaanse Brabanders, of de handelsbetrekkingen 
der zUide/ijke Neder/anden met de Iberische wereld (1598-1648). Brussel. 1971. 

(2) Stadsarchief Antwerpen (S.A.A.l. parochieregister van St. Jacob nO 43. Zie ook 
Privilegiekamer 3295 en 3265. 
Zijn vader was commissaris van de voedselvoorziening der Spaanse troepen te An twerp en en 
later Spanjehandelaar. Zie hierover R. BAETENS. De nazomer van Antwerpens welvaart. 
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling). p. 287. 

(3) Museum Platijn-Moretus (M.P.M.). Archief INI (3). f" 272 e.v. 
(4) M.P.M. Archief 1337. f" 17. Van de rest der erfenis. het grootste gedeelte. kon 

Henrico zelf niet meer genieten daar zijn moeder pas in 1697 overleed. Die erfenis ging toen 
wei rechtstreeks over op de 2 kinderen van Henrico. Zie hierover S. A. A. Notariaat 918. 
'Scheydinge en deylinge" van 29 nov. 1698. 
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echter 3.423-6-10 £. V I. onder de VOWl van [enten en enkele meubelen, 
zoclat Henrico vanaf ongeveer 1663 over 10.193-10-6 £. V I. beschikte am 
handel te drijven (5). Dat situeercle hem meteen onder de kapit<ialkrachtige 
Antwerpse kooplui. 

Zijn handel W<iS. hoofdz<l~elijk gericht op het Iberische schiereiland. 
Da<irn<iast dreef SChilders ook nag een diam<lnthandel, maar deze wordt hier 
verder bujten beschouwing gelaten. Voor dit artikel hebben we ons oak 
beperkt tot de peri ode 1673-1680, en dat om volgende praktische 
redenen (6). 

De boekhouding van Schilders is wei bijgehouden volgens de regels van 
de dubbele boekhouding, maar laat toch hier en daar te wensen over (7). Zo 
hechtte hij een grater belang aan de personenrekeningen dan aan de voor 
ons veel interessantere goederenrekeningen. Het gevolg daarvan was dat er 
van deze laatste geen total en berekend waren, wat op zichzelf niet zo erg is, 
maar daardoor waren de opbrengsten dikwijls nog uitgedrukt in Spaanse 
reales of Portugese reis (8). Ook was een vergelijking met het journaal 
meestal onontbeerlijk om een juister inzicht te krijgen in de gegevens van 
het graotboek, zodat de verwerking niet zo vlot verliep als verwacht. Een 

Qe volleclige peri ode 1663-1680 zou aldus heel wat meer tijd 
@n We beschikbaar hadden. 

beh<lJad:elcie periode verzond Schilders volgende goedaren 
iJa llilbao, Cadiz, Sevilla en Lissabon (9) : 

9P M.P.M. Archief 1374 en 1375, journaal en 
V!l\1maart 1673 tot en met 1680. Bij de 
de posten buiten beschouwing gelaten, die uit 

let afgesloteTlit~vergenomen waren, 
ontbreken van een echte "winst en verlies"
in die jaren eerder nQli'maal te noemen is. 

,end tegen de pari.koers ;an 22 reares per £. V I. 
o.c.,.pp. 213-221. Er dient echter opgemerkt te wor

SroJ"s, verkeerdelijk in stuivers uitgedrukt zijn i.pl.v. groten 
l:Je&{!fnl{j.Jel(ie wisselkoers van de Portugese reis, nL 1600 reis per £. V I., moest 

halld van enkele concrete gevaUen vastgesteld worden, daar de devaluatie van de Por
tu,geSe mum. na 1630, de wisse!koers. uit ~et begin van de eeuw (cfr. E. STOLS, o. C., pp. 214-
217) on.~rulkbaar. had gemaakt. (Zle hlerover F. MAURO, Le Portugal et {'Atlantique au 
J(Vlje sle{:le, Pans. 1960, p. LVIII en 417 e. v.). 

(9) De voo~aamste correspondenten waren te Bilbao: Debacker y Delane; te Cadiz: P. 
Ler?D y Bruynmckx .. David Bernardo y Gaspar de Coninck en Jacomo Fr. Leemans; te 
Se~llIa: Pedro de Licht, Maximiliano de Principe, Henrico y Jacomo Rom en vooral 
Guillermo Claerbout y Fra~~isco Verhoeven; te Lissabon tenslotte: Henricque de Moor y 
Juan Fr. Senoutsen (taler y Jacomo van Praet"). 
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Cadiz Sevilla Bilbao Lissabon Totaal (10) 

I. Kant (II) 
sortimenten kant 14,6% 85,4% 89 (/0) 
sort. zwarte cortes 17,6% 82.4% 17 (5) 
II. Overig textiel (12) 

barracanes 61.9% 10,8 % 18.7% 8,6 % 139 (J2) 
bouratten 10096 291 (14) 
wollen came/otten 10096 54 
Gen tsc canj an ten 10096 60 
damastcn 10096 60 (20) 
damasquillos 10096 150 (150) 
grosgrains 10096 106 
gedrukte katoenen 100% 1060 (240) 
gcschilderde )} 100% 50 
lamparillas 78,1 % 21.9 % 32 
lanillas 100% 102 
pak lijnwaad 100% I 
halfzijden picotes 47,3% 0,9% 51,8% 1125 (415) 
wollen pi cotes 28.7°6 42,1 % 29,2% 1365 (/65) 
presillas 100% 27 
quinetten 10096 324 
halfzijden quinetten 100% 50 
sargas de grana 100% 68 
halve luyckse sayen 100% 52 
pak vrouwecaussens 100% 2 
zijden vrouwerokken 100% 36 (36) 
zijdelinten 100% 
III. Varia 
perkamenten beeldjes 100% 7800 
garen (Jb.l 100% 366 
fardelen kaneel 100% 9,5 
knoppen (gros) 100% 1227 (/227) 
leerslinten (dozijn) 100% 164 
nestelen (gros) 100% 167 
zakken vias 100% 68 
was (lb.) 100% 1210 

(10) De cijfers lUssen haakjes duiden op de goederen die voor rekening van Schilders 
naar Zuid-Amerika verscheept werden. 

(II) De normale sortimenten bevatten 50 kanten. De sortimenten cortes waren echter 
.. dobber' en bevatten er een 80-tal. 

(12) Voor de beschrijving van deze stotTen verwijzen we naar het glossarium bij 1. 
EVERAERT, O.C" p. 856 e.v. 
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Volgende textie1produkten werden meestal onder de gemene noemer 
"Rijselse stoffen" geplaatst: picotes, grosgrains, quinetten, bouratten, 
camelotten, barracanes, damasten en lamparillas. De kant kwam hoofd
zakelijk uit Antwerpen en de katoenties uit Rotterdam. Het Gentse textiel 
was blijkbaar veel zwakker vertegenwoordigd, want slechts de canjanten en 
mogelijk de lanillas, sargas de grana en presillas waren van daar afkomstig. 

De kant was vooral voor Sevilla bestemd. Niei minder dan 84.6 % van de 
sortimenten kwam daar terecht (13). Wat de overige 5151 textielprodukten 
betreft. zag de verdeling er als voigt uit (14): Lissabon: 62.6% 

- Cadiz 21.6 % 
Sevilla 
Bilbao 

13.8% 

2% 

De gemiddelde aankoopprijzen van Schilders' koopwaar konden niet 
berekend worden omdat we dikwijls slechts de totaalwaarde per heterogeen 
goederenpak kennen (15). De totale waarde ervan per plaats van bestem
mingo kon echter wei berekend worden (16) : 

-Sevilla 
- Lissabon: 
-Cadiz 
-Bilbao 

Totaal 

12.073-18-8 £VI. (40.2%) 
11.064- 0-9 £V I. (36.9 %) 
6.619- 3-3 £VI. (22,1 %) 

245- 6-0 £VI. ( 0.8) 
30.002- 8-8 £VI. (100%) 

( 13) Namelijk 104 sortimenten op 123. Om tot dit getal te komen. werden de 17 "dob
bele" sortimenten cortes als 34 gewone sortimenten in rekening genomen. 

(14) Men moet er echter rekening houden met het feit dat 2 pakken "vrouwecaussens" 
(504-11-1 £.Y!') voor Cadiz. en I pak lijnwaad (247-14-6 £.Y!.) voor Sevilla niet 
begrepen zijn onder die 5.151 stoffen. 

(15) Om toch een idee te krijgen van de waarde van die koopwaar. volgen hier enige 
aankoopprijzen die we in enkele afzonderIijke gevallen k~den berekenen. De getallen tussen 
haakjes duiden op het aantal produkten waarop de gemiddelde vastgesteld werd: (per 
stuk en in £.Y!.) 

cortes (160): 4-0 £. 
- gewoon kantwerk (4.116): 1- 1 9 £. 
- barracanes (86): 6-1 £. 
-bouratten (212): 6-7 £. 
- camel otten (54): 6-2 £. 
- damasten (60): 15-0 £. 
- grosgrains (36): 3-7 £. 
- katoenen (960): 1 -0 £. 
- halfzijden pi cotes (J 04): 5 - 1 2 £. 
- wollen pi cotes (500): 2- 1 0 £. 
- quinetten (51): 4- 1 7 £. 
- /'; sargas de grana (50): 4- 1 6 £. 

/'; luyckse sayen (52): 4- 1 9 £. 
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De belangrijke plaats die Lissabon in die handel innam, zal waarschijnlijk 
wei uitzonderlijk geweest zijn. Sinds de opstand van Portugal tegen Spanje 
in 1640, stond die handelsrichting immers niet zo goed meer aangeschreven 
in de zuidelijke Nederlanden (17). Interessanter lijkt ons dat Sevilla als af
zetgebied veel belangrijker was dan Cadiz. Daar de Spaanse vloot en de 
galjoenen vanaf 1672, uitsluitend nog Cadiz als thuishaven hadden (18), 

betekent dit dat Schilders zijn handel vee leer op de Spaanse af
zetmarkt - in casu Sevilla (19) - afgestemd heeft dan op de koloniale. Dat 
blijkt ook uit het feit dat hij weinig koopwaar voor eigen rekening naar de 
Amerikaanse kolonies liet sturen. Amper 20 sortimenten kant op 123 (of 
14,2 %) en 1.072 stoffen op 5.151 (of 20,8 %) waren in dat geval (20). Dat 
18 van die 20 sortimenten kant de kolonies bereikten via Sevilla, lijkt in 
tegenspraak te zijn met onze vorige bewering (21). Een en ander wijst er 
echter op dat Schilders slechts dan beroep deed op de koloniale afzetmarkt. 
wanneer zijn goederen in Spanje of Portugal zelf niet aan de man konden 
gebracht worden. Zo werd pas in 1678 en 1680 een aanzienlijke partij tex
tiel vanuit Lissabon naar Bahia in Brazilie verstuurd en dat alhoewel het 
reeds vanaf 1673-1676 in Portugal was (22). Het is duidelijk dat Brazilie in 
dit geval slechts als afzetgebied dienst deed bij gebrek aan betere. Mogelijk 
was het ook zo gesteld met de Spaanse kolonies. 

Opmerkelijk is verder dat de handel in participatie niet de hoofdregel was 
bij Schilders. Niets immers van wat op Cadiz, Lissabon of Bilbao verzonden 
werd, gebeurde in participatie met andere kooplui (23). Voor de kantzen
dingen op Sevilla lagen de zaken anders, maar dan ging het nog om grote 
aandelen, nl. Ii tot ;;;. De participanten waren. meestal Henrico Moens, ook 
een Antwerpenaar (24), en Guillermo Claerbout, hun correspondent in 

(16) Met uitzondering van 36 zijden vrouwerokken bestemd voor Lissabon. 60 canjanten 
voor Bilbao. 20 barracanes, 17 halfzijden en 35 wollen picotes voor Cadiz. waarvan we on
mogelijk de aankoopprijs konden achterhalen. 

(17) E. STOI.5, O.C .. p. 57. 
(18) J. EVERAERT, O.C., p. 193. 
(19) Over Sevilla als afzetgebied, zie E. STOLS, O.C., p. 58. Inhoeverre die in Spanje 

verkochte produkten uiteindelijk toch niet in Zuid-Amerika terecht kwamen. kunnen we uit 
onze bronnen niet opmaken, maar voor de in Sevilla afgezette goederen is zoiets on
waarschijnlijk. 

(20) Van de 20 sortimenten kant waren er 18 van Sevilla afkomstig en 2 van Cadiz, ter-
wijl van de 1.072 stotTen er 364 van Cadiz en 708 van Lissabon kwamen. 

(21) Zie noot 19. 
(22) Cfr. infra. 
(23) Ook de retourhandel. waarover verder sprake, gebeurde bijna volledig zonder par

ticipatie van anderen. 
(24) R. BAETENS, O.C .. p. 275. 
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Sevilla. Kapitaalkrachtige handelshuizen, zoals Schilders, waren dus niet zo 
afhankeIijk van de participatietechniek als hun kleine en middelgrote 
soortgenoten (25). 

De brutowinsten die per produkt gemaakt werden, konden om reeds 
aangehaalde redenen slechts fragmentarisch berekend worden (26). Ook gaat 
het niet om echte brutowinsten, aangezien van de opbrengsten die in het 
grootboek opgetekend werden, de kosten te Cadiz - vooral tolrechten, 
commissieloon en eventuele kosten voor het versturen met de vloot of 
galjoenen - al afgetrokken waren (27). 

Die fragmentarische "brutowinsten" bedroegen het volgende: 

- I sortiment cortes (Cadiz): 56, 1% (28) 

- I sortiment cortes (Sevilla) : 21,8 % (28) 

- 23 ~ sort. gewone kant (<<): 25,8 % 
- 20 barracanes (Bilbao): 61.5 % 
- 66 barracanes (Cadiz): 40,6 % 
- 138 bouratten (Lissabon): 2,2 % 
- 20 damasten «d :7.1 % (28) 

-770 gedrukten katoenen «d : 37,8 % 
- 500 wollen pi cotes (Sevilla): 26,8 % 
- 51 quinetten (Lissabon): I % 
- 50 sargas de grana (Sevilla) : 15,6 % 
- 52 Luyckse sayen (Lissabon): 58,8 % 
- 2 pakken vrouwecaussens (Cadiz): 46,9 % verlies 
- 9 Yz fardelen kaneel «d: 62.5 % 
- 68 zakken vias (Lissabon): 14,8 % 
- 1210 Ib. was (Cadiz): 59,1 % 

Per plaats van bestemming werden volgende "brutowinsten of verliezen 
gerealiseerd (29) : 

-Sevilla: 3.059-18-8 £.VI. op 12.073-18-8 of'3:25,3% W 
-Cadiz: 372-5-2 £.VI. op 6.619-3-3 of 5,6%'W 
-Bilbao: 86-13 £. VI. op 245-6-0 of 35,3% W 
- Lissabon: -185-12-11 £.V I. op 11.064-0-9 of 1.7 % V 

Totaal: 3.333-3-11 £.VI. op 30.002-8-8 of 11,1 % W 

(25) 1. EVERAERT, O.C., p. 294 e.v.; E. STOLS, O.c., p~'261. 
(26) efr. supra. 
(27) Over de overige kosten die weI afzonderlijk genoteerd werden in het grootboek, zie 

verder. 
(28) Deze goederen werden voor rekening van Sehilders naar de kolonies verstuurd. 
(29) Hierbij werd natuurlijk geen rekening gehouden met de opbrengsten van de 

prod uk ten waarvan de aankoopprijs niet gekend was (efr. noot 16). 
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Waarom de handel op Portugal in die peri ode lo weinig in trek was, wordt 
hier maar al te duidelijk. Wie er zich toch in waagde, kwam er immers niet 
zonder kleerscheuren uit. In het geval van Schilders valt de hoofdoorzaak 
van dat verlies, te zoeken in het feit dat de meeste goederen die naar Brazilie 
verscheept werden, er moeilijk van de hand gingen. In 1697 berichtte 
Jacomo van Praet uit Lissabon: "A ° 1678 y aO 1680 per de Bahia ver
sonden waeren, wederom terugh ontfangen, beschadicht, '" die noch in den 
tol tot Lisboa liggen" (30). Schilders schreef die waren dan ook volledig af 
als verlies. Op die manier leed hij een globaal verlies van 41,6 % op wat 
naar Bahia of Pernambuco verstuurd werd (31). De 6,9 % winst die gemaakt 
werd op de in Portugal zelf verkochte waren, was ook niet zo schitterend, en 
in 1676 liet Schilders die handelsrichting volledig schieten. 

Verrassender is het verschil in de winsten gemaakt te Cadiz en te Sevilla. 
De oorzaak daarvan moe ten we waarschijnlijk zoeken in de aard van de 
goederen die erheen gestuurd werden. Het leeuwenaandeel van de kant, het 
winstgevende produkt bij uitstek (32), werd in Sevilla verkocht. Schilders 
kende in Cadiz ook meer tegenslag, want 102 lanillas en 80 wollen picotes 
brachten niets op wegens insolventie van de kopers. Op die manier werden 
de prachtige winsten van Sevilla genivelleerd door die van Cadiz. 

Naast die heenhandel bestond echter nog een retourhandel, waartoe 
Schilders de opbrengsten van de heenhandel - voor lOver die niet per 
wisselbrief overgemaakt waren - aanwendde. In de periode 1673- 1680 
werd het volgende ge"importeerd: 

I. Uit Spanje: 
- zilver : - 14.679 pesos 

-489 mark "gewerckt" zilver I 18.117-14-7 £.Y!' (33) 

-2.945 mark in baren 
- indigo: - 5 tonnen: 273-5-6 £.Y I. 
- viguniawol : - 105 balen: 3.150-12-0 £.Y!. 
-tabak:-36 kanasters (3.708 lb.): 653-8-6 £.Y!. 
2. Uit Portugal: 
- suiker : - 134 kisten: 4.372 £.Y I. 
- tabak : - 35 rollen: 499-2-6 £.Y I. 

(30) M.P.M. Archief 1374, f" 279. 
(31) Yoor de naar Tierra Firme of Mexico verscheepte goederen kon lO'n berekening 

jammer genoeg niet gemaakt worden. 
(32) J. EVERAERT. op. cit .. p. 346. 
(33) Daarin zijn ook begrepen de 910-4-3 £.Y I. zilver, waarvan noch gewicht. noch uit

ziehl. opgegeven waren. 
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De totale waarde van de Spaanse retourhandel bedroeg dus 22.195-0-7 
£.Vl., of 98,8% op het totaal kapitaal van 22.457-3-5 £.VI. dat er 
beschikbaar was (34). De waarde van de Portugese retourhandel, nl. 4.871-
5 -6 £. V I., maakte daarentegen slechts 45,1 % uit van het beschikbaar 
kapitaal. Blijkbaar was de wisselbrief daar van groter belang bij de 
recuperatie van de opbrengsten. 

Het zilver en de wol werden in Amsterdam verkocht, de suiker en de 
tabak gedeeltelijk in Hamburg en in de Spaanse Nederlanden zelf. De 
gemiddelde winsten (35) die op die produkten gemaakt werden, waren eerder 
aan de lage kant (36). 

- zilver: 4,7 % W (37) 

- indigo: 14,3 % W 
-wol: 10,5% V 

suiker: 1 1,8 % W 
- Spaanse tabak: 6,5 % V 
- Portugese tabak: I 1 ,I % W 

De gemiddelde "brutowinst" op de totale retourhandel bedroeg Juist 4 %. 
Tot nu toe werd bij de winstrekening geen rekening gehouden mel' enkele 

kosten die in de boekhouding van Schilders in afzonderlijke rekeningen 
waren ondergebracht. Een eerste reeks kosten van die aard werd gevormd 
door de verzekeringen, en een tweede door de vrachtlonen en andere kosten 
bij het in- of uitladen van de koopwaar, zoals provisie, commissielonen en 
briefporten (38). Wat de verzekeringen betreft, liet Schilders in de periode 
1673-80 een waarde van 10.300 £.V I. verzekeren, tegen een gemiddelde 
premie van 7,9%, wat vrij hoog is (39). Dat wijst erop dat de koopwaar 
vooral tijdens onrustige tijden verzekerd werden. We stellen inderdaad ook 
vast dat die verzekeringen geconcentreerd I~n rond de jaren 1673-74. Uit 
de evolutie van de premie kan men duide·iijk de weerslag van de Franse 

4'* 
'< 

(34) Namelijk de waarde van de heenlading, vermeerderd met de winst of verminderd met 
het verlies. 

(35) Het gaat hier opnieuw niet om echte brutowinsten, daar de in Spanje te betalen 
kosten reeds in de aankoopprijs inbegrepen waren. 

(36) Ook bij de firma Boussemart werd het zelfde verschijnsel vastgesteld. het zilver 
uitgelOnderd. Cfr. 1. EVERAERT. op. cit., pp. 482-483. 

(37) De 15 it IS,S % winst die Boussemart op 380 mark zilver maakte. zal waarschijnlijk 
wei uitzonderlijk geweest zijn. Zie 1. EVERAERT. op. cit .. p. 483. 

(3S) M.P.M. Archief 1375 f" 6 en P 71-77. Die kosten sloegen natuurlijk lOwel op de 
heen- als op de retourhandel. 

(39) 1. EVERAERT. op. cit .• pp. 346-348 en 714. In normale tijden bedroeg de ver
zekeringspremie voor de vaart op Spanje 3 il 6 %. in oorlogstijd 8 a 25 %. 
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ooriogsverkiaring van oktober 1673 aflezen, evenals de daaropvolgende 
ontspanning na de vrede van Westminster in februari 1674 (40). 

-28 sept. 1673: 9% -12 jan. 1674: 15 en 12% 
-10 okt. 1673: 9% -10 maart 1674: 6% 
-30 dec. 1673: 15 en 12% - 4mei 1674:4% 

Slechts eenmaal ging een schip met goederen van Schilders aan board 
verloren, namelijk de St. Joseph de Bonaventura dat midden 1674 van 
Havre de Grace op weg was naar Lissabon (41). De 4 pakken Rijselse stoffen 
dat het aan boord had (42), waren gelukkig voor de totale waarde verzekerd, 
nl. 1300 £. V I., zodat Schilders er slechts de premie op verloor. In diezelfde 
jaren verzekerde hij echter ook zelf goederen van andere Spanjehandelaars, 
een bezigheid die hem netto 394-17-8 £.V 1. opbracht, zodat de ver
zekeringen tenslotte een kostenpost van 416 -8 -0 £. V!. vormde voor de 
zuiderhandel (43). 

De tweede reeks kosten, de vrach tlonen enz ... , bedroegen 2. I 37 -3 -2 
£. V I. Het was onmogelijk na te gaan welke kosten juist op de verschillende 
handelsrichtingen sloegen, en daarom werden ze verdeeld in verhouding tot 
de handelsomzet van heen- en retourhandel. Dat betekende 717 -11-2 £.V I. 
kosten voor de Portugal- en 1836 £.Vl. voor de Spanjehandel. De uitein
delijke winst van Schilders' zuiderhandel beliep dus: (alles in £.V I.) 

ge'investeerd opbrengst opbr. re- kosten winst 
kapitaal heenhandel tourhandel 

Spanje 18938-1-11 3518-16-10 516-18-5 -1836 2200-3-2 
Portugal 11064-0- 9 -185-12-11 570-1 -6 -717-11-2 -333-2-7 

Totaal 30002-8-8 3333-3-11 1086-19-11 -2553-11-2 1867-0-7 

Op het in de Spanjehandel ge'investeerd kapitaal werd een winst gemaakt 
van 11,6 %, en op het in de Portugalhandel geinvesteerde een verlies van 
3 %, wat resulteerde in een gemiddelde winst van 6,2 %. Om die per
centages te kunnen interpreteren, moeten we echter de gemiddelde 

(40) Zie over deze periode ook J. EVERAERT. op. cit., p. 625. 
(41) M.P.M. Archief 1375. f" 17. 
(42) Die pakken bevatten 99 wollen picotes. 50 halfzijden quinetten. 92 quinetten. 48 

halfzijden pi cotes en 43 bouratten. De juiste waarde ervan bedroeg 1.283-10-9 £.VI. 
(43) Met de hiervoor vermelde 1300 £.VI. hoeven we hier geen rekening te houden. daar 

dat al gebeurde bij de berekening van de opbrengst v!l!.~~,heenhandel. 
';,,,dJ.,;a::F~"";;'--- f,< 
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recuperatieduur van het kapitaal kennen, wat niet zo eenvoudig is (44), 

gezien de ingewikkelde handelsmechanismen. Zo gaat het niet op de data 
van het grootboek gewoon over te nemen, want die geven slechts de datum 
weer waarop Schilders bericht ontving van de opbrengsten in Spanje of Por
tugal, terwijl ze ons in het ongewisse laten over de peri ode tussen die 
betalingen en de investering ervan in de retourhandel. Niettegenstaande hun 
onvolledigheid geven die data toch de indruk dat de transacties relatief vlot 
verliepen, zodat we de gemiddelde recuperatieduur van 6 maanden die bij de 
heenhandel van de firma Boussemart vastgesteld werd (45), ook hier als 
waarschijnlijk mogen vooropstellen. De recuperatieduur van anderhalf jaar 
bij de retourhandel lijkt ons in het geval van Schilders althans, overdreven. 
In tegenstelling met die van Boussemart, bestond zijn retourhandel immers 
hoofdzakelijk uit zilver, en de verkoop daarvan ging heel wat vlugger dan 
die van de overige produkten. Een recuperatieduur van nog eens 6 maanden 
lijkt hier aannemelijker. Om echter ook nog rekening te houden met de 
enkele in Zuid-Amerika verkochte produkten (46) en met de tijd dat het 
kapitaal werkloos bleef in Spanje of Portugal, kunnen we de g~middelde 
omloopsnelheid van het kapitaal op anderhalf jaar schatten. 

Een jaarlijkse winst op de zuiderhandel van 4, I % is natuurlijk niet zo 
schitterend. Beschouwen we echter de representatievere Spanjehandel af
zonderlijk, dan liggen de zaken enigszins anders. De jaarlijkse winst van 
7,7% die Schilders erop maakte, Jigt slechts een 2 -tal % onder die van de 
firma della Faille in de periode 1574-1594 (47). Na die bloeiperiode blijken 
de winsten in de Spanjehandel sterk geslonken te zijn, want in het begin van 
de 17" eeuw nam men zelfs vrede met een winst van 7 % op de kan
ten handel (48). Dat vormt een schril contrast met de mooie winsten die 
Schilders op dat zelfde produkt maakte in Sevilla (49). Alhoewel het wen
selijk zou zijn over nog meer vergelijkingsrqFl'teriaal te beschikken, kunnen 
we de hypothese vooropstellen dat de Spanjehandel in de tweede helft van 
de 17" eeuw een nieuwe opleving beleefde, zonder da"arom het peil van de 
16" eeuw te bereiken. Er zijn trouwens nog andere verschijnselen die daar 

(44) Zie hierover W. BRuLEz, De firma della Faille en de internationale handel van 
Vlaamse firma's in de 16' eeuw, Brussel, 1959, p. 352. 

(45) J. EVERAERT, op. cit., pp. 349-352. ~" 
(46) In dat geval bleef het kapitaal minstens 2 jaar belegd. 
(47) W. BRUI.EZ. op. cit .. pp. 41. 78-79 en 346. De Spanjehandel was vooral belangrijk 

in de periode 1584-1594. Toen bedroeg de jaarlijkse winst zelfs 12.4 %. Over de ganse 
periode (1574-1594) schommelden de jaarlijkse winsten echter tussen 7.6 en 12.4 %. 

(48) E. STOI.s. op. cit .. pp. 261-262. 
(49) efr. supra. 
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op wijzen. Van een 40-tal bestudeerde Antwerpse firma's uit de 17e eeuw 
waren er niet minder dan 7 die rond het midden van de eeuw, de meer 
traditionele handelsrichtingen vaarwel zegden, zoals Italie en Engeland, en 
zich volledig op Spanje toelegden (50). Oak geraakte in die tijd de gewaonte 
ingeburgerd om koopmanszonen niet meer naar Italie te sturen ter 
voltooiing van hun opleiding, maar weI naar Spanje (51). Wanneer E. Stols 
opmerkt dat een sociale analyse van de 17e eeuw rekening zal moeten 
houden met de invloed van de Spanjehandel (52), dan zal dat o.i. vooral van 
toepassing zijn op de 2e helft van die eeuw. 

(50) R. BAETENS. op. cit .. passim. Die kooplui waren: Schilders. de zonen van Robert en 
Louis Ie Candele. Jan van Cantelbeeck. Bartholomeus van Colen. Michiel van den Gevel. 
Hendrik, Michiel en Daniel Moens, en tenslotte Alexander en Philip Vincque. 

(51) Ibidem. p. 429. 
(52) E. STOI.s. op. cit.. p. 421. 



I, 
I 





UNIVERSA - WETTEREN 


