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Woord vooraf. 

 

 

Met de Bolognaverklaring van 1999 werd een nieuwe onderwijsstructuur ingevoerd. In dit 

systeem dient de driejarige Bachelor-opleiding om de interesse van studenten te wekken voor 

een bepaalde afstudeerrichting. Tijdens de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Gent 

werd mijn belangstelling gewekt voor het tijdsvak vroegmoderne tijd. In het laatste jaar van 

de Bachelor werd ik onder goedkeurend oog van Prof. Dr. Michael Limberger verder begeleid 

bij de bachelorproef. Hij stelde voor het onderwerp economische politiek te bestuderen. Dit 

bleek een goede keuze. Mijn bachelorproef werd op die manier de basis van deze scriptie. 

 

Voor die reden dien ik Prof. Dr. Limberger te bedanken voor zijn goede begeleiding, advies 

en de kritische commentaren die nodig zijn om de hedendaagse student te motiveren. Verder 

wil ook de heer Carlos Alleene danken voor zijn tijd die hij besteed heeft aan het nalezen en 

controleren van deze scriptie. In onderlinge samenwerking hebben wij geprobeerd dit 

eindwerk stilistisch op een hoger niveau te tillen.  

 

Mijn familie mag uiteraard niet ontbreken in dit korte voorwoord. Dankzij mijn ouders was ik 

in staat om de opleiding Geschiedenis te bekostigen. Ik heb daarom begrip voor hun 

jarenlange opoffering en steun die ze me boden tijdens moeilijkere perioden. Een laatste dank 

verdient mijn vriendin die me hielp bij de technische aspecten van deze scriptie.
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I. Inleiding. 

 

 

A. Uiteenzetting titel en bronnenkritiek. 

 

 

De douanepolitiek in de praktijk in Brabant: Een studie aan de hand van het archief van de 

handelsraadsleden Dominique Wouters en Jacques Ernest de Castillon (1669-1732). Dit is de 

vraagstelling van waaruit ik voor deze scriptie het onderwerp institutionele en economische 

politiek, en meer bepaald de douanepolitiek, heb opgevat.  

 

Zoals het begrip politiek aanduidt bevinden we ons binnen een institutioneel kader. De 

instellingen voor de douanepolitiek bevinden zich op het centrale niveau, in het bijzonder de 

Raad van Financiën en daaraan ondergeschikte besturen. Het institutionele kader creëert een 

normatieve context en de grote krachtlijnen waar raadsheren, handelsraadsleden en 

ondergeschikte ambtenaren zich moeten aan houden. De term douane geeft aan dat dit 

institutionele kader het geheel is van douanereglementen, tarieflijsten en bepalingen wat de 

dagelijkse werking van de douane en het personeel betreft. De douanepolitiek omvat 

beleidslijnen en wetten die vanuit Brussel en de centrale regering opgesteld en gevolgd 

worden om de douane te reguleren en te ordenen.  

 

Er is heel wat literatuur en studies over de douane verschenen. Van het einde van de 19
de

 

eeuw tot de jaren vijftig hebben studies zich vooral gericht op het normatieve en institutionele 

aspect van de douanepolitiek, in de vorm van onderzoek gericht op ordonnanties, tarieflijsten 

en verhalende bronnen. Het probleem voor het onderwerp van de douanepolitiek is dat de 

meeste studies wat dat betreft uit deze periode stammen en daarom gedateerd zijn. Toch 

blijven deze studies de basis vormen voor de kennis over douanepolitiek. Omwille van deze 

reden is er dus weinig andere keuze dan de oudere werken te consulteren. 

 

 Met de opkomst van de sociaal-economische geschiedenis in de jaren zestig en zeventig en 

de vernieuwing die de nieuwe kwantitatieve methodes meebrachten voor de historiografie 

werd ook het onderzoek naar douanepolitiek nieuw leven ingeblazen. Om een vollediger 

beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven gingen historici zich baseren op cijfergegevens. 
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De studie van Herman Coppens, De financiën van de centrale regering van de Zuidelijke 

Nederlanden aan het einde van het Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788), is 

een goed voorbeeld van het gebruik van kwantitatieve methodes. Door een erudiete studie van 

kwantitatieve bronnen (rekeningen, maandelijkse en jaarlijkse staten opgesteld in opdracht 

van de Raad van Financiën en douanestatistieken) kwam hij tot een redelijk accuraat beeld 

van de totale inkomsten en uitgaven van de douane
1
. Door te focaliseren op enerzijds 

normatieve wetgeving en anderzijds kwantificeerbare gegevens kunnen we concluderen dat 

het onderwerp van de douanepolitiek afdoend bestudeerd is. Ondanks de resultaten van 

decennia kwantitatief en kwalitatief onderzoek kunnen er echter bedenkingen gemaakt 

worden bij beide benaderingen.  

 

Binnen de normatieve wetgeving is er ten eerste een grote graad aan repetitieve bepalingen en 

ordonnanties, die wijzen op het niet of gebrekkig uitvoeren van richtlijnen door 

douaneambtenaren, zowel op hoger als niveau. Het is een feit dat de administratie van een 

staat het niet altijd zo nauw nam met de regelgeving. Dit is zeker het geval voor de Spaanse 

staat aan het eind van de 17
de

 eeuw, door de uitbouw van het verpachtingsysteem. Tijdens het 

Anjouaanse bewind en het begin van de Oostenrijkse tijd werd de verpachting deels verder 

gezet. Maar ook in periodes van staatsregie waren er problemen met de opvolging van de 

wetgeving door het douanepersoneel.Ten tweede is de toepassing van cijfermatige gegevens 

niet zaligmakend. De kritiek die ik hierbij zou willen geven sluit aan op het vorige punt. Dat 

is het verschil tussen theorie en praktijk. Statistische gegevens zijn ook onderhevig aan 

bronnenkritiek en interpretatie. Voor de interpretatie van de studie van Coppens moeten we 

ons voorhouden dat het allemaal bruto-cijfers zijn
2
.  

 

Een andere klassieke benadering is de biografische geschiedschrijving. Historici trachten de 

levenswandel van bepaalde historische protagonisten te volgen. Dit is interessant omdat hun 

levenswandel tegen het licht van grotere historische gebeurtenissen wordt gehouden. Een 

bijkomend voordeel is dat de meeste biografische werken gaan over personen die de 

historische gebeurtenissen mee hebben bepaald. Maar door zich te richten op een persoon in 

het bijzonder kan het grotere geheel wel eens uit het oog verloren worden. Een dergelijke 

                                                 
1
  H. Coppens, De financiën van de centrale regering cvan de Zuidelijke Nederlanden aan het einde van 

het Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788), Verhandelingen van de Koninklijke academie voor 

wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren 142, Brussel, 1992, 422 p. 

2
  Id. p. 361.  
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exemplarische benadering is het werk van R. De Schrijver, dat handelt over de graaf van 

Bergeyck, thesaurier-generaal in de Spaanse tijd en minister van Oorlog en Financiën in het 

Anjouaanse regime. Zijn activiteiten zijn bepalend voor de douanepolitiek en zullen later in 

deze scriptie aan bod komen
3
. 

 

De douanepolitiek is gedurende de onderzoeksperiode, die zich grosso modo bevindt tijdens 

de regeringen van Karel II van Spanje en Karel VI van Oostenrijk, zeer uitgebreid en dient 

daarom ook verder afgebakend te worden. Ik bestudeer namelijk niet de volledige 

douanepolitiek, enkel een onderdeel ervan. De bedoeling van de scriptie is onderzoek te 

verrichten naar de praktijk en werking van de douaneadministratie. De wijze waarop de 

douane werkt is relevant voor de historische kennis over de volledige douane en zelfs voor de 

economische politiek. Tijdgenoten beschouwden de douane-inkomsten als le plus beau et 

clair revenu de ce pays
4
. Volgens Bigwood en Coppens vormden ze 20 tot 30% van de totale 

inkomsten van de staat
5
. Omwille van deze reden is het interessant om de douane in haar 

totaliteit te analyseren en kritisch te bestuderen. Ik bedoel onder andere op het niveau van de 

eigenlijke inning van de rechten, de aanpak van de smokkel, enzovoort.  

 

Om de praktijk te belichten, heb ik zoveel mogelijk informatie ingezameld over de inning van 

de douanerechten, in het bijzonder de in- en uitvoerrechten, konvooirechten en 

transitorechten, zoals die geheven werden in de douanearrondissementen Antwerpen en 

Brussel. Voorts heb ik verder gespecificeerd door te onderzoeken hoe de douane functioneert 

bij de inning van rechten op handelsgoederen, die via waterwegen de Zuidelijke Nederlanden 

werden ingevoerd en uitgevoerd. Zoals de geografische omschrijving in de titel van de 

scriptie aangeeft, betreft het de maritieme handel in Brabant, namelijk de handel via de 

Schelde. Daarom is het evident dat vooral het douanearrondissement Antwerpen bestudeerd 

wordt, meer bepaald de douanekantoren van Sinte-Marie voor de 17
de

 eeuw en Sint-Filips 

voor de 18
de

 eeuw. 

 

                                                 
3
  R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in 

de Spaanse Nederlanden en in Europa, Brussel, 1965, 528 p. 

4
  H. Coppens, De financiën van de centrale regering, p. 135. 

5
  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, Leuven, 1900, p. 292-293 en H. 

Coppens, De financiën van de centrale regering, p. 103-105. 
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Het geselecteerde bronnenmateriaal laat niet toe om de werking van de douane in het 

douanearrondissement Brussel uitgebreid te bespreken, net als de douanekantoren in 

Antwerpen die gericht zijn op handel via continentale wegen. Desondanks is de 

representativiteit van de bronnen hoog. Een gebrek aan informatie over de 

douaneadministratie op deze handelsstromen hoeft geen afbreuk te doen aan mogelijke 

besluiten van deze scriptie daar in de 17
de

 eeuw het aandeel van handel via landwegen voor de 

algemene douane relatief klein is
6
. In de 18

de
 eeuw neemt het landtransport gevoelig toe, 

zeker binnen onze geografische omschrijving, Brabant. Het zou echter fout zijn om te 

veronderstellen dat land- en watertransport concurrenten zijn van elkaar. Blondé toont aan dat 

ze omwille van hun verschillende karakteristieken afzonderlijke markten aanboren, en dus 

complementair zijn
7
. 

 

Een aspect, dat volgens mij bij de studie van de douanepolitiek onderbelicht blijft, is de 

praktijk zelf. Daarom heb ik voor de samenstelling van mijn bronnencorpus gebruik gemaakt 

van bronnen die meer inzicht bieden op de dagdagelijkse administratie. Het betreft bronnen 

uit het archieffonds van de handelsraadsleden Dominique Wouters en Jacques Ernest de 

Castillon. De volgorde van vermelding komt overeen met de loopbaan van de raadsheren voor 

handelszaken. Wouters was actief in de tweede helft van de 17
de

 eeuw, en Castillon in het 

begin van de 18
de

 eeuw.  

 

Het archieffonds van de handelsraadsleden, Papiers des conseillers de commerce Castillon et 

Wouters, bevindt zich momenteel in het grote archief van de Raad van Financiën en wordt 

bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Bij een eerste studie van dit fonds valt 

meteen op dat het een enorme hoeveelheid documenten bevat. In vergelijking met het archief 

van de Raad van Financiën uit die periode springt het grote aandeel van deze twee 

afzonderlijke handelsraadsleden qua bronnenproductie in het oog.  

 

                                                 
6
  E. Aerts, Welvaart en welzijn in de zogenaamde „ongelukseeuw‟, in R. Uytven (ed.): De geschiedenis 

van Brabant van het hertogdom tot heden, Zwolle , 2004, p. 431-434 en D. Morsa, Een ongelukseeuw?, in P. 

Janssens (ed.), België in de zeventiende eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, (Brussel, 

Dexia, 2006), p. 119. 

7
  B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling 

van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790), in: Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse 

academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Brussel, 1999, p. 197-200.  
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De reden voor deze opvallende discrepantie is dat historisch de documenten van de 

handelsraadsleden Wouters en Castillon oorspronkelijk niet tot het archief van de Raad van 

Financiën behoorden. Het gaat hier over stukken van de handelsraadsleden die na hun 

overlijden overgemaakt zijn aan de Raad of aan een medewerker van de Raad. Het is in eerste 

instantie bewaard ten huize van officiaal Lapsin
8
. De documenten bevonden zich bijgevolg 

niet in het paleis op de Coudenberg tijdens de brand in 1731, zodat ze zo goed als intact 

bewaard zijn gebleven. Het fonds werd daarom door de broers Joseph en Placide Lefèvre 

opgevat als een annex op de eigenlijke archives de la Cour brûlée
9
.  

 

Voor deze scriptie heb ik niet het volledige fonds geraadpleegd maar slechts een onderdeel 

ervan. Het betreft het deel Affaires rélatives au Brabant, met de nummers 8675 en 8676, die 

documenten bevatten gerelateerd aan Antwerpen, en nummer 8677 over Brussel. In de 

bronnen is er een hiaat van 1700 en 1707. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de vestiging 

van het Anjouaanse regime in de Zuidelijke Nederlanden na de dood van Karel II in 

november 1700 tot de slag bij Ramillies in mei 1706. Om deze reden betrek ik de 

ontwikkelingen in de douanepolitiek tijdens het Anjouaanse regime enkel in grote lijnen in 

deze scriptie. Het archief van de handelsraadsleden behelst meerdere nummers die gaan over 

algemene economische zaken, juridische stukken, buitenlandse handel, transito, tollen, 

enzovoort. Ik heb het deel Affaires rélatives au Brabant geraadpleegd omdat ik in eerste 

instantie ervan uitging dat het de economische banden van de Raad met de Brabantse steden. 

Dit bleek niet te kloppen. Toch heb ik het bronnenmateriaal verder bestudeerd omdat het ons 

een goede synthese geeft van de eigenlijke werking van de handelsraadsleden: juridische 

geschillen, bevelen aan douaneambtenaren en de handel op de Schelde.  

 

De inhoud van het bronnencorpus bestaat uit adviezen die de handelsraadsleden verstrekken 

aan de raadsheer-rapporteur, die ze op zijn beurt samen met zijn eigen onderzoek voorlegt aan 

de vergadering van de raadsheren van Financiën. De aanleidingen voor de adviezen kunnen in 

het algemeen worden opgedeeld drie categorieën. De eerste groep omvat rekwesten of 

verzoekschriften van particulieren, voornamelijk van handelaars, industriëlen en steden. 

                                                 
8
  J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), 

Gent, (onuitgegeven licentiaatverhandeling Universiteit Gent), 1971, p. 104-105. 

9
  J. en P. Lefèvre, Inventaire des archives du Conseil des finances, Gembloux, 1938, Papiers des 

conseillers de commerce Castillon et Wouters, Affaires rélatives au Brabant, p. 220.  Het nummer 8675 beslaat 

de periode 1668 tot 1700, het nummer 8676 1707 tot 1734 en nummer 8677 1673 tot 1732. 
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Daarnaast zijn er brieven en rekwesten van het douanepersoneel. De laatste groep omvat 

documenten die betrekking hebben tot smokkelaffaires. 

 

Het gebruik van bronnen die een dagdagelijkse administratie weergeven heeft ook enkele 

nadelen. Bij een historische studie wordt een zekere verhaallijn opgebouwd uit de feiten die 

men in de bronnen en literatuur terugvindt. Bronnen die enkel dagdagelijkse feiten uit de 

administratie geven en waaruit geen structuur te halen valt zijn daarom niet bruikbaar. De 

door ons geselecteerde bronnen beperken dit nadeel omdat ze niet alleen getuigen van het 

opvolgen van de dagelijkse administratie. Ze zijn geproduceerd door twee handelsraadsleden 

die behoren tot de Raad van Financiën en zich bijgevolg op het centrale regeringsniveau 

bevinden. Deze bureaucraten hadden in zekere mate zeggenschap over de douaneadministratie 

en kunnen in staat worden geacht om niet alleen dagdagelijkse documenten, die los van elkaar 

staan, te produceren maar ook hun eigen mening te laten gelden doorheen het bronnencorpus. 

Gelukkig is dit het geval. De handelsraadsleden motiveren hun richtlijnen met inzichten en 

overpeinzingen die kenmerkend zijn voor het politieke denken van de periode. Op die manier 

slagen we er in om probleemstellingen op te stellen en een verhaal op te construeren.  

 

Het belangrijkste nadeel wordt niet alleen weggewerkt. Er zijn ook enkele duidelijke 

voordelen. Het fonds geeft ons een goed beeld van de decennia voor de brand in 1731.  Daar 

zijn twee redenen voor. Zoals al aangehaald behoren de persoonlijke documenten van 

Wouters en Castillon niet tot de eigenlijke archives de la Cour brûlée. De brand in 1731 

zorgde ervoor dat negen tiende van het archief van de Raad van Financiën in vlammen op 

ging. Daardoor is ons beeld over die beperkter. 

 

De volledigheid van het fonds is niet het enige voordeel. Over het algemeen wordt de periode 

die grofweg mijn onderzoeksperiode beslaat, de tweede helft van de 17
de

 eeuw en de eerste 

decennia van de 18
de

 eeuw, beschouwd als een tijd waarin de centrale overheidsinstellingen 

inefficiënt werken door de weigering tot uniformisering, venaliteit of ambtsverkoop, 

cumulatie van ambten, favoritisme en geringe kennis van de ambtenaren
10

. Het gebeurt niet 

                                                 
10

  P. Lenders, Ontwikkeling van politiek en instellingen in de Oostenrijkse Nederlanden. De invloed van 

de Europese oorlogen, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 64, 1981, p. 49-52; A. Vandenbulcke, Le pouvoir et 

l’argent sous l’Ancien Régime, la vénalité des offices dans les conseils collatéraux des Pays-Bas 

espagnols (econde moitié du XVIIe siècle), Standen en landen 94, Kortrijk, 1992, p. 33-39 en J.B. Windey, De 

Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 7-9. 
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zelden dat tijdgenoten de raadsheren van de Raad van Financiën bestempelden als 

onbekwaam. De memoire van de grootmeester van het hof, graaf Frederik von Harrach, 

opgesteld bij zijn aanstelling getuigt niet van veel sympathie, evenals de memoire van de 

graaf von Daun. Beiden morren ze over de onbekwaamheid, luiheid en ouderdom van de 

raadsheren
11

. Ook het handelsraadslid Dominique Wouters klaagt over de werkethiek van de 

raadsheren. In 1687 schrijft hij dat vroeger de raadsheren zich de welvaart van het land ter 

harte namen, en mi schynt nimant hem sulkx aentedraegen
12

. Door deze tekortkomingen van 

de Raad van Financiën wordt ons beeld van de onderzoeksperiode nog verder bemoeilijkt. Het 

fonds van de handelsraadsleden kan ons verder verduidelijking brengen.  

 

Ondanks de voordelen van de bronnen mag het belang van dit fonds in de historiografische 

literatuur niet overschat worden. Het werd zeer weinig gebruikt door historici, voor redenen 

die ik eerder al aangehaald heb. Doordat de bronnen vooral gericht zijn op het management 

van de douane werden ze meestal over het hoofd gezien door historici die zich bezig houden 

met institutionele en sociaal-economische geschiedenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

  De memorie van grootmeester van het hof von Harrach bij P. Lenders, Ontwikkeling van politiek en 

instellingen in de Oostenrijkse Nederlanden. p. 49-52. De memorie van graaf von Daun, interim-landvoogd 

(1724-1725), bij J. Lefèvre, De Zuidelijke Nederlanden 1700-1748, in: A. Van Houtte (J.A.), J. F. Niermeyer 

(J.F.), J. Presser (J.) ,eds. Algemene geschiedenis der Nederlanden, VII, 1954, p. 182-183. 

12
  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, brief van 11 april 1687. 
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B. Probleemstellingen. 

 

 

Centraal in deze scriptie is de vraag hoe de douaneadministratie op lager niveau in die periode 

werkt. Gebeurt dit volgens de bepalingen en ordonnanties van de wetgevende macht, in dit 

geval de Raad van Financiën? Of gaat het douanepersoneel zijn eigen gang, ondanks de 

voortdurende herhalingen van overheidswege? In de onderzoeksperiode is er een continue 

afwisseling van staatsregie en verpachting, met name de algemene admodiatie, in de douane. 

Is er een verschil tussen beide administratievormen, of is het nu en dan eigengereide optreden 

van het douanepersoneel niet gebonden aan de ontwikkelingen op hoger niveau? Een 

deelaspect van hoe de douaneadministratie werkt, is de aanpak van smokkel. Historische 

informatie is hierover vaak moeilijk te vinden. In de door mij gebruikte bronnen komen 

smokkelaffaires voor. Er wordt redelijk wat informatie gegeven over de smokkelmethodes en 

de manieren waarop de douaneadministratie en het personeel omgaat met smokkel. 

 

Behalve deze centrale vraagstelling zijn er nog probleemstellingen die als doel hebben het 

centrale thema verder te belichten. In de eerste plaats is er de vraag wie de opstellers van de 

bronnen zijn. Wie is het handelsraadslid binnen de Raad van Financiën? Hoe is zijn ontstaan 

en wat zijn zijn bevoegdheden? We weten dat hij een centrale overheidsambtenaar is, die te 

maken heeft met de douanepolitiek en administratie. Heeft hij een leidinggevende rol in de 

administratie of een veeleer adviserende functie in te vullen?  

 

In deze scriptie probeer ik ook de functies en het beleid van het handelsraadslid te vergelijken 

met functionarissen rond hem, meer bepaald de raadsheren van Financiën. De raadsheren 

hebben, zeker in mijn onderzoeksperiode, geen al te beste reputatie en gelden in de literatuur 

als typevoorbeeld voor de ambtenaar uit het Ancien Régime
13

. Om een vergelijking te maken 

kijk ik vooral naar de zogenaamde venaliteit of ambtsverkoop en de cumulatie van ambten, 

omdat hierover reeds een ruime historiografie bestaat. Valt het handelsraadslid onder deze 

typologie? Of komt hij beter overeen met de modernere opvattingen over bureaucratie? 

 

                                                 
13

  R. De Schrijver, Inflatie van ambtenaren in de Spaanse Nederlanden, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 

17, 1962, p. 220. 
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De kracht van het bronnencorpus ligt in hun vaak omstandige motivering in de adviezen. De 

handelsraadsleden leggen uit waarom ze een bepaald standpunt innemen. Ik heb al 

onderstreept dat dit me toelaat om het niveau van de dagelijkse administratie te overstijgen. 

Het stelt me in staat om een verhaal te schrijven en het dagelijkse niveau te vergelijken met 

grotere historische ontwikkelingen en economische opvattingen.  

  

In de 17
de

 en begin 18
de

 eeuw was het gangbare economische denken binnen de 

vroegmoderne staat beïnvloed door twee denkrichtingen. Ofwel wordt een  

vrijhandelsgerichte aanpak gevolgd, ofwel economische opvattingen die we gezamenlijk als 

het mercantilisme kunnen omschrijven. In de toenmalige economische visie stonden het 

mercantilisme en vrijhandelskapitalisme bekend als elkaars antipool. Het schoolvoorbeeld van 

het vrijhandelskapitalisme is de bloei van de stad Antwerpen in de 16
de

 eeuw. Hiertegenover 

staat het Frankrijk van Louis XIV, met het zogenaamde Colbertisme, als model van 

mercantilistisch beleid. In de meeste staten kwam er een mengeling van beide economische 

denkwijzen tot stand. Het is de vraag welke houding Spanje en Oostenrijk, en meer bepaald 

hun vertegenwoordiging in de Zuidelijke Nederlanden, de regering te Brussel, aannam met 

betrekking tot de douanepolitiek. Is deze mercantilistisch of eerder vrijhandelsgericht?  

 

Deze vragen zullen beantwoord worden door bronnen uit het archief van Wouters en Castillon 

te onderzoeken. De hieruit afkomstige gegevens en inzichten kunnen vergeleken worden met 

de literatuur over het onderwerp van de economische politiek, specifiek gericht op de 

douanepolitiek. Deze methode toont het contrast aan tussen de theorie en de praktijk.
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C. Algemene schets van het historische kader. 

 

 

Alvorens ik antwoordt op de vragen in de inleiding, is het aangewezen om een bondige 

samenvatting te geven van het staatkundige en sociaal-economische kader. In de traditionele 

historiografie werd de tweede helft van de 17
de

 eeuw net als de eerste decennia van de 18
de

 

beschouwd als een ongelukkige episode in de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. 

Voor de 17
de 

eeuw waren er geen noodlottige termen te klein om de periode te beschrijven. De 

eeuw werd als een ongelukseeuw of siècle de malheur aanzien
14

. R. Mousnier gewaagt voor 

de tweede helft zelfs van l’ époque d’ une crise qui affecte tout l’homme dans toutes ses 

activités et dans tout son être
15

. Het begin van de 18
de

 eeuw wordt niet met hetzelfde 

misprijzen bekeken. Historici beschouwen het toch als een verder zetten van dezelfde 

tendensen, weliswaar met  eigen lichtpunten en nieuwe problemen.  

 

De vrede van Munster (1648) geld als het begin van de malaise en de semi-perifisering van de 

Zuidelijke Nederlanden. Daar zijn diverse redenen voor. De meeste voor de hand liggende 

reden is de sluiting van de Schelde en het Sas van Gent door de Verenigde Provinciën 

waardoor er geen directe handel meer mogelijk was met Gent en Antwerpen. Het Artikel XV 

bepaalt dat de Noordzeehavens onder dezelfde belemmeringen vallen. Even zwaar wogen de 

Artikels V en VI die de overzeese handel van de Zuidelijke Nederlanden sterk 

bemoeilijkten
16

.  

 

De Zuidelijke Nederlanden werden ook zwaar getroffen door aanhoudende oorlogsvoering. 

Ze verdienen de titel “slagveld van Europa”. Veelal wordt er gewag gemaakt van twee cycli 

van oorlogen. In de 17
de

 eeuw woeden de Franse oorlogen in alle hevigheid. De Spaanse 

                                                 
14

  H. Lonchay, La rivalité de la France et de l‟Espagne aux Pays-Bas (1635-1700) : étude d‟histoire 

diplomatique et militaire, Brussel, 1886, p. 4. De term werd voor het eerst gebruikt door G. Kurth, Manuel 

d‟histoire de Belgique à l‟usage de l‟enseignement, Namen, 1905, p. 142. 

15
  Verkort citaat van R. Mousnier, Histoire générale des civilisations, dl. 4, Les XVIe et XVIIe siècles, 

Parijs, 1954, p. 142.  Volledig citaat aangehaald bij I. Van Damme, Het vertrek van Mercurius: historiografische 

en hypothetische verkenningen van het economisch wedervaren van Antwerpen in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw, in: NEHA-Jaarboek, 66(2003), p. 20-30. 

16
  P.-F. De Neny, Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens (intr. par C. Sorgeloos), 

Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1993, I, p. 94-97 en I. Van Damme, Het vertrek van Mercurius, p. 6-9. 
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monarchie is niet opgewassen tegen de Franse oorlogsmachine. De vredesverdragen volgen 

elkaar op, maar zijn steeds in het nadeel van de Zuidelijke Nederlanden en gaan gepaard met 

aanzienlijk gebiedsverlies
17

. Het tij keert voor de Zuidelijke Nederlanden met de zogenaamde 

lange 18
de

 eeuw. Het begint met de Negenjarige Oorlog die in 1698 beslecht werd met de 

vrede van Rijswijk, waarbij de aanwinsten van Frankrijk sinds de vrede van Nijmegen (1678) 

grotendeels teruggenomen werden
18

. De nog grotere Spaanse Successieoorlog zorgt voor een 

transfer van de Spaanse tak van de Habsburgers naar de Oostenrijkse onder het 

soevereinschap van Karel VI van Oostenrijk. Onder Oostenrijkse voogdij neemt de bijna 

dagelijkse regelmaat van strooptochten, oorlogscontributies en gedwongen kazernering van 

zowel vijandelijke als geallieerde troepen af
19

.  

 

De dood van Karel II op 1 november 1700 is de belangrijkste staatkundige gebeurtenis van de 

periode omdat het een dynastieke en geopolitieke molen in beweging zet. Het was voor 

Frankrijk, Oostenrijk en Spanje een dynastieke kwestie. Voor de Zeemogendheden 

daarentegen ging het om een geopolitieke kwestie. Men wilde de Bourbons van de Spaanse 

troon houden om zo het Frans-Spaanse verbond te voorkomen. Om die reden steunden ze de 

Oostenrijkse troonpretendent Karel, aartshertog van Oostenrijk
20

.  

 

                                                 
17

  De volledige geschiedenis van de Franse oorlogen in detail bij H. Lonchay, La rivalité de la France et 

de l’Espagne..., Brussel, 1886, p. 66-305. 

18
  De Negenjarige oorlog in detail bij H. Lonchay, La rivalité de la France et de l’Espagne..., Brussel, 

1886, p. 306-339. De term lange 18de eeuw bij C. Storrs (ed.), The fiscal-military state in eighteenth-century 

Europe : essays in honour of P. G. M. Dickson, Ashgate, 2009, p. 7-8. 

19
  F. Van Kalken, La fin du régime espagnol aux Pays-Bas : étude d’histoire politique, économique et 

sociale, Brussel, 1907, p. 1-2, 95-103 ; R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 95-98; H. 

Lonchay, La rivalité de la France et de l’Espagne, p. 340-350; J. A. Van Houtte, Onze zeventiende eeuw 

„ongelukseeuw‟?, in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie, Klasse der Letteren, jaargang 15, 

nr. 8, Brussel, 1953, p. 11. 

20
  R. De Schrijver, Who had sovereignty in the Southern Netherlands during the War of the Spanish 

Succession (1700-1715)?, in: Liber Amicorum Jan Buntinckx. Recht en instellingen in de oude Nederlanden 

tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, Leuven, 10, p. 483-484.; J. Lefèvre, De Zuidelijke Nederlanden 

1700-1748, in: A. Van Houtte (J.A.), J. F. Niermeyer (J.F.), J. Presser (J.), eds. Algemene geschiedenis der 

Nederlanden, VII, 1954, p. 163; H. Hasquin (ed.), Oostenrijks België, 1713-1794: de Zuidelijke Nederlanden 

onder de Oostenrijkse Habsburgers, Europalia 87 Österreich, 1987, p. 16 en A.J. Veenendaal, Het Engels-

Nederlands condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse successieoorlog 1706-1716: eerste 

deel, Utrecht, 1945, p. 2-7.  
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Landvoogd Maximiliaan Emmanuel II, keurvorst van Beieren de kant van Filips V, kiest de 

kant van Frankrijk. Dit is eveneens het geval voor de belangrijkste ambtenaar in de Zuidelijke 

Nederlanden, de thesaurier-generaal, de graaf van Bergeyck. De bevolking leek zich te 

schikken in de vestiging van het Anjouaanse regime
21

.  

 

Brabant, Mechelen en Vlaanderen worden grotendeels door de geallieerden heroverd na de 

slag van Ramillies in 1706. De periode van 1706 tot 1715 is er een van gedeeld bestuur. 

Langs de ene kant is er Karel III en de nieuwe Raad van Financiën (21 juli 1706), die in 

theorie soeverein zijn. Aan de andere kant zijn er de geallieerden en dan vooral de Verenigde 

Provinciën, die een regentbestuur installeren in de vorm van de Conferentie en bijgevolg de 

militaire, politieke en economische macht bezitten. Deze verwarring zal blijven duren tot in 

1715. De Verenigde Provinciën willen pas het bestuur overdragen aan Karel VI als deze zijn 

fiat heeft gegeven voor het Tweede Barrièretraktaat, dat er uiteindelijk komt op 15 november 

1715
22

.  

  

Voor een korte schets van de sociaal-economische toestand zal ik me concentreren op 

Antwerpen en in mindere mate Brussel, omdat deze twee steden het voorwerp zijn van deze 

studie. Het keerpunt in de sociaal-economische perceptie van de ongelukseeuw komt er met 

het artikel van J.A. Van Houtte, Onze zeventiende eeuw ‘ongelukseeuw’?. Hij vraagt zich af 

of we mogen spreken over een ongelukseeuw
23

. Hij argumenteert dat dit beeld van de 17
de

 

eeuw wordt opgehangen door een gebrek aan gegevens voor deze periode, alsook de 

opvatting dat de 16
de

 en 18
de

 eeuw bloeiperioden waren, dat niet volledig klopt.  

 

Historici baseerden zich vroeger vooral op het verval van de lakenindustrie en de Antwerpse 

stagnatie. Van Houtte schrijft dat het grootste deel van de eeuw eerder een opgang kende. De 

                                                 
21

  R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 232; R. De Schrijver, Maximiliaan 

Emanuel van Beieren. Het rusteloze leven van een barokvorst, in: Spiegel Historiael, I, 1966, p. 78-83 en A.J. 

Veenendaal, Het Engels-Nederlands condominium, p. 8-12. 

22
  P.-F. De Neny, Mémoires historiques et politiques, p. 163 en 170-171 ;R. De Schrijver, Who had 

sovereignty in the Southern Netherlands, p. 489-492 en 494 en A.J. Veenendaal, Het Engels-Nederlands 

condominium, p. 35-40 en 53. 

23
  J. A. Van Houtte, Onze zeventiende eeuw „ongelukseeuw‟?, in: Mededelingen van de Koninklijke 

Vlaamse Academie, Klasse der Letteren, jaargang 15, nr. 8, Brussel, 1953, p. 1-4. 
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eerste decennia waren nodig om de schade van op het einde van de 16
de

 eeuw te herstellen
24

. 

Tussen de jaren 1630 en 1680 zal de hoofdmoot van industriële en commerciële activiteiten 

een opgang kennen, maar niet in de mate van de Verenigde Provinciën. Van Houtte spreekt 

van een mediocritas argentea. Het zijn de laatste twee decennia en de Negenjarige Oorlog die 

de echte crisis vormen en waardoor dit eerder omschreven mag worden als een ongelukstijd
25

. 

 

Uit het bronnenmateriaal blijkt dat de economische en staatkundige crisis wordt verder gezet 

in het begin van de 18
de

 eeuw. In een groot dossier uit augustus 1711, aangevraagd door de 

meesters van de Antwerpse ambachten over de ongelijke handel naar Waals-Vlaanderen ten 

opzichte van de Verenigde Provinciën, komt er een interessant standpunt van de Waals-

Vlaamse handelaars naar voor
26

. De handelaars klagen dat ze tussen twee vuren geklemd 

zitten. Enerzijds worden ze door de geallieerden nog steeds beschouwd als Franse 

onderdanen, ondanks dat het gebied grotendeels heroverd is in 1711. Anderzijds worden ze 

door Frankrijk niet gelijk behandeld. Waals-Vlaanderen hoort immers niet tot de Franse 

gewesten waar de cinq grosses fermes van kracht zijn
27

.  

 

Een extract van brieven van Rijselse handelaars, gericht aan een Antwerpse koopman, getuigt 

van slechte commerciële omstandigheden. De Rijselaars vrezen dat ze, net als de 

Antwerpenaars, door Staatse handelaars uit de markt worden geprijsd. De goederen uit de 

Verenigde Provinciën mogen immers vrijgesteld worden van invoertarieven in Waals-

Vlaanderen, waar de Antwerpenaars en Rijselaars de tarieven van 1680 moeten respecteren. 

De Rijselse handelaars vrezen que nous foudra fermer nôtre Bottique.  Het antwoord van 

Castillon op deze problematiek van Antwerpen en Waals-Vlaanderen getuigt van het 

economisch denken enerzijds, en de economische politiek anderzijds. Hij beklaagt de 

ongelijke situatie ten opzichte van de Verenigde Provinciën. Om deze situatie te corrigeren 

overweegt hij protectionistische maatregelen. Karel III en Oostenrijk kunnen geen 

retorsiemaatregelen invoeren door de dominantie van de Zeemogendheden in de Zuidelijke 

Nederlanden. En al helemaal niet in Waals-Vlaanderen dat onder militair bestuur van de 

Verenigde Provinciën staat. Als besluit van het dossier stelt Castillon dat de Raad van State 

                                                 
24

  J. A. Van Houtte, art. cit., p. 4-8 en 10-11; E. Aerts, Welvaart en welzijn in de zogenaamde 

„ongelukseeuw‟, p. 434-439; D. Morsa, Een ongelukseeuw?, p. 119. 

25
  J. A. Van Houtte, art. cit., p. 15-23. 

26
  ARA, Conseil des Finances, n°8676, verzoek van 30 augustus 1711. 

27
  R. De Schrijver, id., p. 248-251.  
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het dan ook niet raadzaam acht om een gelijkwaardige handel na te streven
28

. Dit ene dossier 

toont duidelijk de problemen aan van de Zuidelijke Nederlanden, evenals de visie van het 

handelsraadslid Castillon. Hij is voorstander van gelijke handel, al dan niet met 

protectionistische maatregelen. Tegelijkertijd is hij zich bewust van de ongunstige 

oorlogsconjunctuur en de afhankelijkheid van het buitenland.  

   

De studie van R. Baetens over de nazomer van Antwerpen in de eerste helft van de 17
de

 eeuw 

toont aan dat de stad zijn commerciële en financiële positie in Noordwest-Europa nog niet 

volledig was kwijtgespeeld. Hoewel Antwerpen een sterke demografische achteruitgang 

kende, herpakte de Scheldestad zich vlug. Zeker tijdens het Twaalfjarig Bestand was de stad 

aan een stevige opmars bezig
29

. Antwerpen zal in de eerste helft een bloei kennen van de 

luxe- (diamant, kunst), en textielnijverheid (kant, tapijt, zijde) die gestimuleerd werd door de 

Contrareformatie. Dat valt stil in de tweede helft van de 17
de

 eeuw door het buitenlandse 

mercantilisme, invoer uit het Verre Oosten en de veranderende smaakopvattingen
30

. 

 

Als gevolg van opstand was er een aanzienlijk deel van de Antwerpse handelaars de stad 

ontvlucht richting de Verenigde Provinciën, het Iberische schiereiland en Italië. Deze 

Antwerpse diaspora zorgde paradoxaal voor de tweede jeugd van de Scheldestad. 

Achtergebleven Antwerpse handelaars konden gebruik maken van het nieuwe en uitgebreide 

handels- en communicatienetwerk. Immers de echte kracht van handelaars lag in een snelle 

correspondentie, een goede kennis van het handelsklimaat en vertrouwelijkheid van de 

handelscontacten. Zo werd Antwerpen het centrum van de dispositie- en participatiehandel 

(Dispositionplatz). De goederen werden niet meer naar Antwerpen gebracht. Ze worden 

vanuit hun productieplaats door Antwerpse firma‟s rechtstreeks naar de bestemming gevoerd. 

                                                 
28

  ARA, Conseil des Finances, n°8676, verzoek van 30 augustus 1711. Extract uyt eenen Brieve 

geschreven uyt Rijssel op 17 Novembris 1710 aen eenen Coopman van Antwerpen.  

29
  R. Baetens, De nazomer van de Antwerpse welvaart. De diaspora en het handelshuis De Groote tijdens 

de eerste helft van de 17
de

 eeuw, Brussel, 1986, Gemeentekrediet van België, p. 33-36 en 98-102 en A.K.L. 

Thijs, The river scheldt closed for two centuries, 1858-1790, in: F. Suykens (ed.), Antwerp: a port for all 

seasons, Deurne, 1986, p. 184-186.  

30
  E. Aerts, Welvaart en welzijn in de zogenaamde „ongelukseeuw‟, in R. Uytven (ed.): De 

geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004, p. 434-439 en D. Morsa, Een 

ongelukseeuw? in P. Janssens (ed.), België in de zeventiende eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom 

Luik, Brussel, Dexia, 2006, p. 119. 
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De handelshuizen controleerden op de manier de facto de aankoop- en afzetmarkt
31

. Het 

negatieve gevolg hiervan is dat er in Antwerpen in de 17
de

 eeuw en het begin van de 18
de

 

eeuw weinig directe handel is. Dat heeft gevolgen op de exportnijverheid en scheepvaart.  

 

Een echte kentering kwam er in de jaren veertig en vijftig van de 17
de

 eeuw. Antwerpen 

evolueerde van een handelsmetropool naar een niet onbelangrijke provinciestad. Het aantal 

vreemde handelshuizen ging er sterk op achteruit. Na de Vrede van Munster verplaatsten de 

meeste van deze ondernemingen immers hun zetel naar een andere Europese hoofdstad. De 

grote handelshuizen werden vervangen door firma‟s van middelmatig of klein formaat. Een 

structurele trend in het Ancien Regime is de wil van latere generaties in de burgerij en 

handelmilieus om in de adel te worden opgenomen. Daarom beleggen de families van 

handelaren hun kapitaal in onroerende goederen en nemen ze een adellijke levensstijl over
32

.  

 

Er zijn ook economische indicatoren voor de havenactiviteit van Antwerpen. Ondanks de 

ongunstige Artikels van de Vrede van Munster ging de havenactiviteit er niet op achteruit. 

Integendeel zelfs, de handel langs de Schelde overtrof in de periode 1649-1650 zelfs de 

economische bloei van voor het Bestand. Hiervoor zijn er drie oorzaken aan te geven. Er is 

het verlies van Duinkerken aan Frankrijk. Door de aanvankelijk beperkte mogelijkheden van 

de Oostendse haven zorgde dit voor een nieuwe opbloei van de Antwerpse haven. En de 

Vrede van Munster is ook een belangrijke factor voor gunstige havenactiviteiten. Hollandse 

schepen konden nu immers onbelast naar Antwerpen varen. Door een tijdelijke intrekking van 

de licenten in 1648 moest er enkel in Vlissingen en Arnemuiden overgeladen worden
33

. 

Schepen afkomstig uit de Verenigde Provinciën of die moeilijk overlaadbare producten zoals 

bulkgoederen bezaten, moesten zelfs helemaal niet lastbreken. Hierdoor was er een plotse 

verhoging van de scheepvaart langs de Schelde waarneembaar, die in latere decennia afzwakt 

maar stabiel blijft.  

 

                                                 
31

  R. Baetens, De nazomer van de Antwerpse welvaart, p. 98-102 en R. Craeybeckx, Les industries 

d‟exportation dans les villes flamandes du XVIIe siècle, particulièrement à Gand et Bruxelles, in: Studi in onore 

di Amintore Fanfani, deel IV, Milaan, 1962, p. 414-417.  

32
  R. Baetens, ibid., p. 312-316 en B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden 

in de opbouw en de ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790), p. 98-104. 

33
  I. Van Damme, Het vertrek van Mercurius, p. 7-12.  
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Heel wat statistische bronnen geven ons een beter beeld van de havenactiviteiten. Ten eerste 

is er de Brabantse Watertol. Deze werd geïnd op goederen die via de Schelde van en naar 

Antwerpen verhandeld werden. Het is de enige betrouwbare statistische bron voor de tweede 

helft van de 17
de

 eeuw. Enkel is er een hiaat voor de periode 1683-1688. Deze tol toont aan 

dat na een korte opbloei direct na de Vrede van Munster de bedrijvigheid in de Antwerpse 

haven gevoelig hoger was in de tweede helft van de zeventiende eeuw dan in de eerste helft. 

In de periode 1650-1682 blijft de omzet van de tolontvangsten schommelen tussen 3000 en 

4000 fl. per jaar, met pieken in 1666 en 1675-1677. Dieptepunten van de haven zijn de jaren 

1689 en 1700, die omwille van oorlogsredenen zeer zwak waren. De periode ertussen zag wel 

een redelijke groei
34

. 

 

Ten tweede is er de Riddertol, een seriële bron die vooral de handel met de Verenigde 

Provinciën weergeeft. Aan het einde van de 17
de

 eeuw leverde de pacht 20.000 fl. op. Dit zal 

gevoelig dalen vanaf 1701-1702. Het absolute dieptepunt wordt bereikt in 1703-1704, de 

pacht levert dan slechts 1.300 fl. op. Een en ander heeft te maken met oorlogsomstandigheden 

en de bezetting van de Zuidelijke Nederlanden door Frans-Beierse legers. De handel met de 

Verenigde Provinciën, en ook met Engeland, valt bijna compleet weg. Vanaf de herovering in 

1706 is een korte stijging tot het niveau van eind vorige eeuw waarneembaar, gevolgd door 

een continue daling van de ontvangsten tot de jaren dertig en veertig. Naar het einde van de 

eeuw valt er een stabilisatie te constateren, ondanks het spectaculaire verval gedurende de 

Oostenrijkse Successieoorlog.  

 

Ook de verpachting van het Kraangeld, de betaling voor de verwerking van goederen in 

Antwerpse haven, stort ineen rond de eeuwwisseling. Deze last toont aan dat er structurele 

problemen zijn in de haven. Vanaf 1725 wordt beslist dat de inning van het Kraangeld 

toevertrouwd wordt aan de voerlieden van de kraan, mits 25% van de bruto-opbrengsten
35

. 

 

Ondanks de relatieve stabilisatie in de tweede helft van de 18
de

 eeuw is het duidelijk dat in de 

18
de

 eeuw de Antwerpse haven klappen krijgt. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in de 

neergang van de Hollandse stapelmarkt en de algemene achteruitgang van de Verenigde 
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  De grafiek bij R. Baetens, De nazomer van de Antwerpse welvaart, p. 52-54.  

35
  B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling 

van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790), p. 210-213.  
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Provinciën onmiddellijk na de uitputtende Spaanse Successieoorlog
36

. De economische 

politiek van de staat, de uitbouw van de haveninfrastructuur van Oostende, het graven van het 

kanaal van Leuven naar de Rupel zorgen voor een verdere verwatering van de handel in 

Antwerpen, net als de algemene verschuiving van het economische zwaartepunt van 

Vlaanderen en Brabant naar het Waalse bekken.  

 

De overgang van handelsmetropool naar een belangrijk regionaal centrum was niet alleen 

voordelig voor het buitenland, maar ook voor enkele Brabantse steden. Mechelen nam steeds 

meer de Hollandse handel over door tolvrijdommen, het Mechels entrepot en de uitbouw van 

de steenweg naar Leuven. Het Mechelse overwicht wordt duidelijk bij een vergelijking van de 

schippersambachten van beide steden. In 1738 had Antwerpen zevenenzeventig meester-

schippers, van wie slecht drieëndertig beschikten over een boot, Mechelen had in datzelfde 

jaar maar liefst 199 leden in het schippersambacht
37

. Ondanks dit bleef Antwerpen wel 

belangrijk omwille van haar socio-culturele en residentiële functies.  

 

Blondé stelt dat in de eerste helft van de 18
de

 eeuw het belang van de plattelandseconomie en 

rurale bevolking toeneemt, maar de Brabantse stedelijke hiërarchie zijn toch grotendeels inert 

aan deze conjuncturele verschuivingen door hun centraliteit, de mate waarin steden aan 

bevolking en hinterland gespecialiseerde, centrale goederen en diensten aanbieden. 

Antwerpen had zijn positie binnen het Brabantse stedelijk netwerk te danken aan de 16de 

eeuw. Die positie bleef op meerdere vlakken gehandhaafd tot in de 18
de

 eeuw
38

.  

 

Een stad die qua centraliteit binnen Brabant sterk naar voren komt is de hoofdstad Brussel. 

Brussel profiteerde van de conjuncturele verschuivingen en werd in de 18
de

 eeuw de 

belangrijkste stad in Brabant, en bij uitbreiding de Zuidelijke Nederlanden. In de eerste plaats 

had Brussel dit te danken aan een sterk demografische groei in het arrondissement Brussel en 

                                                 
36

  De problemen van de Republiek in het begin van de 18
de

 eeuw worden als voorbeeld gegeven voor een 

falende fiscaal-militaire staat bij C. Storrs, The Fiscal-Military State, p. 33-36. 

37
  B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling 

van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790), p. 210-213 en A.K.L. Thijs, The river scheldt closed 

for two centuries, p. 190-192. 

38
  B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling 

van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790), p. 210-213 en A.K.L. Thijs, The river scheldt closed 

for two centuries, p. 36-37, 117
 
en 228-229. 



 22 

aan zijn administratieve en hofstedelijke functies. Recent onderzoek toont aan dat er in 

Brussel een relatief grote burgerij aanwezig was, wat de luxe-, maar vooral de verzorgende 

sector stimuleert. Op het vlak van handel en nijverheid is er een duidelijke stijging vast te 

stellen. Dit komt zoals eerder aangehaald door de asverschuiving van het economische 

overwicht naar het Waalse bekken. Een betere verkeersontsluiting en de economische en 

douanepolitiek - de oost-west politiek - van de regering zorgen er voor dat het grote potentieel 

van Wallonie op economisch vlak eindelijk kan worden aangeboord. Leuven via de vaart en 

de steenwegen en Brussel via haar centrale positie en lobbywerk zullen een belangrijke rol 

spelen in de internationale en transitohandel
39

. De centrale rol van Antwerpen in de 

traditionele noord-zuidverbinding van Brabant wordt hierdoor aangetast.  
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  B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling 

van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790), p. 210-213 en A.K.L. Thijs, The river scheldt closed 

for two centuries, p. 98-104 en 214-219. De ontsluiting van het Waalse bekken vindt men voor respectievelijk de 

steenwegenaanleg bij de hier voor vermelde studie en voor de kanaalpolitiek bij Y. Urbain, La formation du 

réseau des voies navigables en Belgique, in: Bulletin de l'institut de recherches économiques de Louvain, 1939, 

X, p. 272-314. 
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II. De functie tegenover het beleid van de handelsraadsleden. 

 

 

A. Hun werking binnen de overkoepelende centrale instelling: De 

Raad van Financiën. 

 

 

Voor een goede kennis van wat de praktijk in de douaneadministratie ons kan, is het 

aangewezen dat ik eerst en vooral de rol van de opsteller van het bronnenmateriaal duid, 

namelijk het handelsraadslid. De functie en werking van het handelsraadslid staat echter niet 

alleen binnen de staatswerking. Het handelsraadslid is een ambtenaar. Dit wil zeggen dat hij 

aan een organisatie of instelling verbonden is: de Raad van Financiën. Het is dan ook 

aangewezen dat ik de functie en werking van deze Collaterale Raad binnen het ruimere 

staatsbestel, maar ook ten opzichte van het handelsraadslid, duid.  

 

De Raad van Financiën werd in 1531 opgericht door Karel V. Deze instelling vormde samen 

met de Raad van State en de Geheime Raad de Collaterale Raden, of de eigenlijke regering.  

Het college van de Raad bestond uit drie hoofden van Financiën, de thesaurier-generaal en de 

raadsheren-commiezen. Tussen 1660 en 1665 wordt de functie van hoofd van Financiën 

afgeschaft. Dit de reden hiervan is datde ambtenaren van adellijke afkomst te veel betaald 

werden. Vanaf 1664 wordt de thesaurier-generaal de leidinggevende figuur in de Raad van 

Financiën. Hij zat de zittingen voor, controleerde de werking en rapporteerde aan de 

landvoogd
40

.  

 

De Raad was in feite ondergeschikt aan de andere Raden. Dit heeft vooral te maken met het 

hogere belang dat gegeven wordt aan staatkundige en buitenlandse bestuurzaken. Het beheer 

van de financiën was lange tijd onderworpen hieraan. De afschaffing van de hoofden van 

Financiën was niet alleen een budgettaire kwestie. We zien dat deze leidinggevende 

bestuurders vaak afwezig waren op zittingen van de Raad van Financiën. Ze gaven de 

                                                 
40

  E. Aerts, M. Baelde, H. Coppens, H. De Schepper, H. Soly, A.KL. Thijs en K. Vanhonacker, (eds.), De 

centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 1482-1795, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 

1994, p. 497-522 en R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 40-46. 
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voorkeur aanwezig te zetelen in de Raad van State om zich daar bezig te houden met 

staatszaken
41

.  

 

Het personeelsbestand in de Raad varieerde zeer sterk gedurende de 17
de

 en 18
de

 eeuw. Er is 

vooral een toename van het aantal raadsheren van Financiën, de conseillers et commis. In 

1615 waren er vier raadsheren. Begin van 1664 was dit al opgelopen tot vijftien. Deze nieuwe 

raadsheren worden de buitengewone raadsheren, of de zogenaamde supernuméraires of 

expectants genoemd
42

. Ze zijn er veelal gekomen door oorlogsomstandigheden. Dit is niet 

vreemd. Sinds 1668worden op provinciaal niveau ook buitengewone intendanten aangesteld, 

die toezien op orde, het leger en de financiën. Na de vrede worden ze opnieuw verwijderd.
43

. 

Het verschil met de intendanten is dat nieuwe raadsheren na de vrede niet verwijderd worden. 

Die veelheid of inflatie van ambtenaren is nefast voor de overheidswerking. Niet alleen 

betekent het uitbetalen van hun lonen een serieuze aderlating voor de weinig rooskleurige 

financiën in de 17
de

 eeuw. Het leidt ook tot andere misbruiken, zoals nalatigheid en het niet 

actief deelnemen aan de werking van de Raad.  

 

Daarom wordt er op 7 juli 1664 via een hervormingspoging geprobeerd om het aantal 

ambtenaren te reduceren door middel van een statuutwijziging. Dit betekent dat het geheel 

van regels, die door de overheid of gewoonten vastgesteld zijn voor het overheidspersoneel 

betreft (rechten, tucht, bezoldiging, taken en bevoegdheden, enz.) veranderd. De hervorming 

komt er door oorlogsomstandigheden. De inkomsten zijn gedaald, waardoor het uitbetalen van 

wedden zwaarder doorweegt. Daarom wordt er beslist om slechts zes gewone raadsheren, de 

anciens et ordinaires, te behouden. Dit ten opzichte van de buitengewone leden -nu de 

réformés genoemd- die afgeschaft worden
44

. Deze hervormingspoging, een juridische vehikel 

                                                 
41

  E. Aerts, M. Baelde, H. Coppens, H. De Schepper, H. Soly, A.KL. Thijs en K. Vanhonacker, (eds.), De 

centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 1482-1795, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 

1994, p. 497-522 en R. De Schrijver, Inflatie van ambtenaren, p. 214. 

42
  R. De Schrijver, Inflatie van ambtenaren in de Spaanse Nederlanden, p. 215. 

43
  H. Hasquin, Les intendants et la centralisation administrative dans les Pays-Bas méridionaus aux XVIIe 

et XVIIIe siècles, in: Standen en Landen, 47, 1968, p. 174. Meestal werden ze gekozen uit de rangen van de 

raadsheren 

44
  A . Vandenbulcke, Le pouvoir et l’argent, p. 33-35 en A. Vandenbulcke, Trois ordonnances concernant 

la réduction de l‟effectif et les gages du personnel des institutions centrale et régionale des Pays-Bas, seconde 

moitié du XVIIe siècle, in : Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 155, 1989, p. 134-141. De réformés 
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om het getal van zes raadsheren niet te overschrijden mislukt door toedoen van de landvoogd, 

de markies de Castel-Rodrigo en de Madrileense regering. Het aantal buitengewone 

raadsheren neemt opnieuw toe. In 1676 werd het verzoek, in de vorm van een don gratuit, van 

Alexander Schockaert om buitengewoon raadsheer te worden door de Raad afgewezen. In de 

motivering stelt de Raad dat er al achttien raadsheren zijn
45

. De Raad is overduidelijk zélf 

gekant tegen deze inflatie. Deze houding kwam er niet zozeer vanuit staatkundige 

overwegingen, namelijk een toegenomen inefficiëntie van het bestuur. Haar weigering ten 

opzichte van andere raadsheren kwam er vooral uit financiële overwegingen. Meer 

ambtenaren betekende een verminderd inkomen voor zetelende ambtenaren. 

 

In 1681 volgt een nieuwe poging. Landvoogd Alexander Farnese moet het ambtenarenkorps 

uitdunnen, proportionné et tollerable aan de problemen van de gewesten en „aanpassing aan 

de nieuwe oppervlakte‟. Alle buitengewone raadsheren worden afgeschaft. Hun aantal wordt 

opnieuw tot zes teruggebracht. In 1684 moet Karel II dit herroepen omdat de staat de 

officieren (réformés) die hadden betaald voor hun ambt niet kon terug betalen. Alle andere 

inkomsten waren al aangewend 
46

. In de laatste decennia onder het Spaanse regime steeg het 

aantal opnieuw op tot zes buitengewone raadsheren
47

. Naar het eind van het Spaanse regime 

toe is de gebrekkige staatswerking en financiën te wijten aan het opstapelen van financiële 

problemen, vooral de laattijdige uitbetalingen gecombineerd met intresten. De hervormingen 

zijn niet doeltreffend omdat de staat gebonden is aan vroegere oorkonden en juridische 

verworvenheden van bureaucraten. Traditie werkt in dit geval belemmerend
48

. 

 

In de loop van de 18
de 

eeuw wordt de trend die in de tweede helft van de 17
de 

eeuw ingezet is 

duidelijk. De positie van raadsheer van Financiën is qua status afgezwakt. Het ambt wordt 

weliswaar nog begeerd uit financiële overwegingen. Ook het sociale aspect en een zucht naar 

eretitels speelt een rol. Een hoger overheidsambt gaat vaak gepaard met het verlenen van 

                                                                                                                                                         
worden afgeschaft na de terugbetaling door de staat van hun aankoop van het ambt, plus een intrest van 20 

denier.  

45
  R. De Schrijver, Inflatie van ambtenaren in de Spaanse Nederlanden, p. 216. 

46
  A. Vandenbulcke, Le pouvoir et l’argent sous l’Ancien Régime, p. 35-38 en A. Vandenbulcke, Trois 

ordonnances concernant la réduction..., p. 415-419 

47
  R. De Schrijver, Inflatie van ambtenaren in de Spaanse Nederlanden, p. 220. 

48
  P. Lenders, De ambtenaar en zijn statuut, p. 76-79 en A. Vandenbulcke, Le pouvoir et l’argent sous 

l’Ancien Régime, p. 40-45. 
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adellijke titels. Zo een ambt wordt veelal niet verleend op basis van inzet en competentie, 

maar het wordt verkocht, of beter verpacht, aan de hoogst biedende. C. Loyseau stelt dat de 

officie van een overheidsambtenaar est une dignité avec une fonction publique
49

.  

 

De slechte situatie blijft behouden in het begin van de 18
de

 eeuw. Wat wel verandert is de 

Raad zelf. In 1702 wordt hij kortstondig vervangen door de Koninklijke Raad. Met de 

aantreding van de Conferentie en oprichting van de nieuwe Raad van State wordt tevens de 

Raad van Financiën heropgericht, hetzij ondergeschikt aan de Raad van State. De Raad telt 

zes leden
50

. Op 2 januari 1718 verandert de hele situatie door toedoen van de gevolmachtigde 

minister en plaatsvervangend landvoogd, de markies van Prié. De gevolmachtigde minister 

wil een regeringscollege in plaats van drie en kiest hiervoor de Raad van State. De Geheime 

Raad wordt vermengd met de Raad van State, waarin de hoge adel een overwicht heeft. De 

Raad van Financiën wordt een administratief aanhangsel. Haar bevoegdheden worden 

overgenomen door de directeur-generaal van Financiën, die lid is van de Raad van State. In de 

tussentijd werden allerlei taken voortgezet door voormalige raadsheren, nu genaamd les 

Conseillers Directeur Général et Intendans Provisionnels des Domaines et Finances
51

. De 

raadsheren blijven wel functioneren, evenwel onder een ander statuut en binnen een 

ondergeschikte organisatie. Ze houden zich voornamelijk bezig met de meest belangrijke en 

lopende zaken.  

 

                                                 
49

  Verkort citaat van C. Loyseau bij R. Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 

Parijs, 1971, p. 7 en teruggevonden bij P. Lenders, De ambtenaar en zijn statuut, p. 67-69. 

50
  J. Lefèvre, De Zuidelijke Nederlanden 1700-1748, p. 172-173 en J. Lefèvre, Documents sur le 

personnel supérieur des conseils collatéraux du gouvernement des Pays-Bas pendant le dix-huitième siècle, 

Brussel, Koninklijke Belgische academie. Koninklijke commissie voor geschiedenis, 1941, p. 8 en J.B. Windey, 

De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 5-6. 

51
  ARA, Conseil de Finances, n° 8676, 1722; E. Aerts, M. Baelde, H. Coppens, H. De Schepper, H. Soly, 

A.KL. Thijs en K. Vanhonacker, (eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 

1482-1795, p. 497-522; P.-F. De Neny, Mémoires historiques et politiques, p. 94-97; R. De Schrijver, Inflatie 

van ambtenaren in de Spaanse Nederlanden, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 17, 1962, p. 499-500 en J.B 

Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 7-9. Naast de 

directeur-generaal van Financiën moeten er ook drie intendanten van Financiën komen te Brussel en enkele 

intendanten en subdélégués in de provincies. Deze worden echter nooit benoemd, bij H. Hasquin, Les intendants 

et la centralisation, p. 189-190.  
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Deze ambitieuze centralisatiepoging en het zoeken naar een meer geschikte bestuursvorm was 

van in het begin gedoemd om te mislukken. Er was tegenwerking van bureaucraten, zelfs 

leidinggevende figuren als Pierre van der Goten. Het overhevelen van de economische 

bevoegdheden naar juristen en hoge adel was niet zo‟n verstandige beslissing. Ze laken de 

nodige kennis, behalve dan de directeur-generaal de Fraula, en bovendien was er een twist 

met de gevolmachtigde minister over de rol van de Raad
52

. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat in 1725, direct na het ontslag van de markies van Prié, de oude Collaterale Raden hersteld 

worden op 19 september 1725. De taken worden herverdeeld om een verbetering van de 

werking te garanderen. Het ambt van thesaurier-generaal wordt opnieuw ingevoerd en de 

Raad bestaat uit vier raadsheren, ook al zullen dat er altijd meer zijn
53

.  

 

De Raad van Financiën blijft de regering zorgen baren. De memoires van de graven von Daun 

en von Harrach (cfr. supra p. 9) geven dit aan. Ook de landvoogdes Maria-Elisabeth doet haar 

beklag over de Raad. Vooral de ouderdom en aantal brengen de werking in gevaar. Daarom 

volgt er een nieuwe hervorming op 28 januari 1733. Deze bekrachtigt de voorgaande. Er 

wordt een systematisering doorgevoerd, samen met nieuwe richtlijnen. Een betere controle 

van de rekeningen is hiervan het resultaat. Te vaak zullen ondergeschikte ambtenaren hun 

rekenschap verwaarlozen omdat er enkel controle is op de optelling (l‘ adition)
54

. Er komen 

vier departementen, waaronder douane en handel, die geleidelijk zullen versmelten. 

Belangrijk voor de douaneadministratie is dat het nieuwe departement vanaf 1733 zal 

bijgestaan worden door het Bureau voor het Beheer van In- en Uitvoerrechten
55

.  

 

In de literatuur wordt het jaar 1735 vaak als het begin gezien van rationalisering en 

modernisering van de ambtenarij. In hetzelfde jaar wordt vanuit Wenen een reformerend 

regeringsprogramma naar Brussel gezonden. Het bevat een uitzonderlijk uitgewerkt technisch 
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  J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 

7-9. Men kan zich zelfs vragen stellen bij de directeur-generaal van Financiën de Fraula omdat deze bij zijn 

benoeming al van bejaarde leeftijd was.  

53
  P.-F. De Neny, Mémoires historiques et politiques, p. 87-90 en 94-97 en J. Lefèvre, Inventaire des 

archives du Conseil des finances, p. 9. 

54
  J. Lefèvre, Documents sur le personnel supérieur des conseils collatéraux, p. 18-19 en P. Moureaux, , 

Un organe peu connu du gouvernement des Pays-Bas Autrichiens: le Bureau de Régie des droits d‟entrée et de 

sortie, in : Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 44, 1966, p. 483. 
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  P. Moureaux, Un organe peu connu du gouvernement des Pays-Bas Autrichiens: le Bureau de Régie des 

droits d‟entrée et de sortie, in : Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 44, 1966, p. 479-499. 
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uitgewerkte karakter, wat voor die tijd zelden voorkomt. Zo voorzag het in de uitvoering van 

een 24-punten tellend noodprogramma (Expédients) in verband met besparingen en nieuwe 

inkomsten, die grootmeester van hof von Harrach het jaar daarvoor had opgesteld
56

. Mijn 

onderzoeksperiode valt dus net voor wat de meeste historici beschouwen als het begin van de 

moderne financiën.  

 

Vanaf haar oprichting had de Raad van Financiën hoofdzakelijk een adviserende functie. Het 

beslissingsrecht ligt in de meeste gevallen bij de vorst, landvoogd en Geheime Raad. De Raad 

kon dit sturen via haar adviezen en aanmerkingen. Haar werking was hierop 

afgesteld.Alvorens een advies of consult tot stand kwam, was er een verzoek nodig. Dit wordt 

de introductie genaamd. Dit konden decreten van overheidswege van de vorst of landvoogd 

zijn. Of brieven en rekwesten van ambtenaren of particulieren en steden. Normaliter kwamen 

de decreten eerst terecht bij de griffier, die ze dan aan de thesaurier-generaal bezorgde. 

Brieven en rekwesten kwamen veelal rechtstreeks bij de raadsheren. 

 

De thesaurier-generaal verdeelde de taken. Tijdens de distributie werd een raadsheer 

aangesteld die het vooronderzoek moest leiden, de zogenaamde raadsheer-rapporteur. Het 

onderzoek was afhankelijk van de bekwaamheid van de raadsheer, net als de maatregelen die 

hij nam. De raadsheer-rapporteur bepaalde zelf welke instellingen of personen hij advies 

vroeg. Net als de Raad bij het opstellen van het formele consult had hij vrijheid van handelen. 

Het inwinnen van adviezen was niet alleen voor de degelijkheid van het onderzoek, maar ook 

uit zorg over het voorkomen van frustraties bij subalterne instellingen en stedelijke instanties. 

Na het opstellen van het rapport en zijn persoonlijke advies, legde de raadsheer-rapporteur het 

voor tijdens de vergaderingen en kabinetsjointes van de Raad. Tijdens deze besprekingen 

werd het eigenlijke consult geredigeerd. Veelal lag het formele consult, dat gesteund werd 

door de meerderheid, in de lijn van de mening van de raadsheer-rapporteur. Het consult ging 

vervolgens naar de landvoogd die het al dan niet goedkeurde via een apostille
57

.  
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  P. Lenders, Ontwikkeling van politiek en instellingen in de Oostenrijkse Nederlanden, p. 40-43. 

57
  De werkwijze om tot een consult te komen vindt men gedetailleerd terug bij J.B. Windey, De Raad van 

Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 107-130. Een korte, maar degelijke 

beschrijving vindt men ook bij E. Aerts, M. Baelde, H. Coppens, H. De Schepper, H. Soly, A.KL. Thijs en K. 

Vanhonacker, (eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 1482-1795, p. 497-522 

en R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 40-46. 
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De Raad had niet enkel een adviserende rol in het staatsbestuur, ze had ook wetgevende 

macht. Grosso modo kan men een lijn trekken tussen zaken van bestuurlijk en staatsbelang, 

waarin de Raad consulten verleende aan hogere instanties, en de financiële administratie, 

waar ze in grote mate eigen gezag genoot. Haar wetgevende en beslissende macht was in de 

17
de

 eeuw in hoofdzaak gekomen door de douanepolitiek. De Raad kon bijna eigengereid 

ordonnanties afkondigen met betrekking tot de heffing van douanerechten. De landvoogd had 

hier nog altijd de grootste beslissingsmacht. In vele gevallen „stuurde‟ de Raad naar eigen 

goeddunken. Vanaf 1735 werden paspoorten en uitvoervergunningen zelfs niet meer getekend 

door de landvoogd
58

.  

 

Een laatste punt over de Raad vormt een interessante bemerking uit de thesis van J.B. Windey 

wat de graad van aanwezigheid van raadsheren van Financiën bij vergaderingen betreft. 

Windey stelt dat dit niet rechtstreeks te meten valt. Er zijn geen presentielijsten. Daarom doet 

hij een beroep op het aantal handtekeningen op consulten en ordonnanties. Die werden 

aangebracht bij de opstelling van de akten door de griffier. Toch moet dit een vrij accuraat 

beeld geven van de vergaderingen zelf. Zo vindt Windey dat er tijdens het opstellen van 

akten, en ter uitbreiding de vergaderingen, meestal drie raadsheren aanwezig zijn. Meer of 

minder is veeleer een uitzondering
59

. Dit valt alleszins niet af te leiden uit de handtekeningen 

die ik aantrof. Meestal vind ik maar een handtekening aan in de 17
de

 eeuw. In de 18
de

 eeuw 

zijn er vaak twee, drie en meer handtekeningen aan, inclusief die van de thesaurier-generaal. 

Op basis van dit alles valt dus niet direct een duidelijk beeld te schetsen van de presentie, 

maar het lijkt me dat in de 18
de

 eeuw de graad hoger lag.  
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  P.-F. De Neny, Mémoires historiques et politiques, p. 111-112 en J.B. Windey, De Raad van Financiën 

in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 19-20. 

59
  J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 

79.  
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B. De functie en werking van het handelsraadslid. 

 

 

Het handelsraadslid verschijnt voor het eerst in de tweede helft van de 17
de

 eeuw door de 

regering om nieuwe administratieve kaders op te richten en om de handel in goede banen te 

leiden. De administratie moest op de hoogte zijn van de verrichtingen van afzonderlijke 

handelaars, alsook de globale handel.  

 

Ook voorheen bestond die noodzaak. We kunnen de voorloper van het handelsraadslid in de 

eerste helft van die eeuw situeren: de proveedor du commerce. Het ambt van proveedor du 

commerce was er al in 1603, op aandringen van de surintendant générale du commerce don 

Juan de Gauna. Hij is ook de man die het systeem van de licenten invoerde. Om dit te 

administreren begon hij het nieuwe ambt. Tijdens en na het Twaalfjarige Bestand blijft het 

oningevuld tot 1625. In 1632 wordt het ambt hervormd. De functionaris krijgt voortaan de 

titel sécretaire générale, of secretaris-generaal voor handel
60

.  

 

Het was de taak van de proveedor om een lijst van de officiële licenten bij te houden (tenir le 

régistre de Flandre). Hiervoor moest hij certificaten verlenen. Kopieën van de certificaten en 

licenten werden ter controle naar Spanje gestuurd om fraude te vermijden. Het verlenen van 

licenten gebeurde in samenspraak met de députés du commerce en de sécretaire particulier 

die in de belangrijkste handelssteden gevestigd waren. Deze ambtenaren zijn verkozen uit de 

stadsmagistraten en komen vooral uit handelskringen. Zij vormen de tussenschakel in het 

systeem. Het was de taak van de sécretaire générale om controle op hen uit te oefenen
61

. Dit 

systeem kan beschouwd als een toegeving aan de economische vereisten van de steden, al 

waren deze niet helemaal tevreden. Met het uitbreken van de Negenjarige Oorlog in 1689 

uitten de steden hun ongenoegen. Het bracht de regering ertoe om in Antwerpen, Oostende en 

                                                 
60

  H. Hasquin, Sur l‟administration du commerce dans les Pays-Bas Méridionaux aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1973, 20, p. 431-434. De eerste uitvoerder van het ambt 

was Hurtuno de Urizar (1603-1604), opgevolgd door ondermeer Antoine de Jauregui, Jean Coosmans en Pierre 

de Brecht. De proveedor was tot 1632 in Duinkerken gevestigd, daarna in Brussel. 

61
  H. Hasquin, id., p. 435-436. De eersten stelden de aanvraag voor de licenten op, de sécretaire 

particulier stuurde het origineel naar de sécretaire générale, die dan een kopie naar zijn overste verzond. De 

vergoeding bedroeg 48 schellingen per colli, te verdelen onder hun vieren.  
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Nieuwpoort controleurs aan te stellen. De steden kregen meer zeggenschap over het aanstellen 

van de ambtenaren. Met als direct gevolg de afschaffing van de sécretaire générale in 1690
62

. 

 

Komen we nu tot het ontstaan van het handelsraadslid zelf. Het ambt wordt in 1673 in het 

leven geroepen. Dominique Wouters is de eerste die het uitoefent. De officiële betiteling luidt 

conseiller délégué pour les affaires du commerce et de la levée des droits et d’entrée et sortie  

e.a. appartenant au Souverain. Een andere omschrijving id soms ook conseiller député au fait 

du commerce et de la levée des droits et d’entrée et sortie
63

.  

 

Het meest merkwaardige aspect aan mijn bronnenmateriaal is dat er reeds documenten aan 

Wouters gericht zijn, alvorens hij was aangesteld als handelsraadslid. In de titel staat duidelijk 

vermeld dat het onderzoek begint vanaf 1669, het jaar waarin ik het eerste document las dat 

gericht is aan Wouters. De reden voor dit anachronisme blijft me onduidelijk. Het lijkt er op 

dat Wouters reeds actief was binnen de Raad. In welke hoedanigheid hij dit deed, heb ik niet 

kunnen terugvinden.  

 

Er is een patent bekend voor Wouters en Castillon, echte benoemingen zoals andere 

ambtenaren hebben ze niet. Ze werden wel aangesteld, maar de omschrijving van hun 

bevoegdheden blijft achterwege. Daarom is het op het eerste zicht moeilijk om hun rol binnen 

de Raad te achterhalen. In de literatuur worden hun bevoegdheden altijd omschreven als 

ongeveer dezelfde als die van de raadsheer voor het departement handel. Er is geen duidelijke 

scheiding te merken tussen beiden. Behalve dan dat het handelsraadslid een ondergeschikte 

ambtenaar is die geen zitting heeft tijdens de vergaderingen.  

 

Ondanks het gebrek aan een benoeming kunnen we hun takenpakket wel definiëren. Het 

handelsraadslid moet een goede kennis bezitten van zowel de interne als externe handel. Zijn 

bevoegdheden bestrijken het hele terrein van de Raad, met nadruk op de het domein van de 

douane. Het omvat het opstellen en de naleving van douanetarieven, de naleving van 

buitenlandse verdragen, octrooiverleningen voor manufacturen, begunstiging van de 

nijverheid en buitenlandse handel, aanpak van fraude en smokkel, enzovoort. Het takenpakket 

duidt erop dat het handelsraadslid een brede waaier aan bevoegdheden bezit die een duidelijk 
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   H. Hasquin, id., p. 435-436. 

63
  H. Hasquin, id., p. 436. 
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uitgesproken financieel en technisch karakter hebben. Waarschijnlijk is dat de reden waarom 

het ambt in het leven geroepen is
64

. 

 

Omwille hiervan wordt Wouters uit stedelijke handelskringen gekozen. Opnieuw hebben we 

hier alleen indirect bewijs voor. R. De Schrijver vermeldt een patent van de zoon van 

Wouters, Dominique Jacques Wouters. Hierbij vernemen we dat zijn zoon een handelaar is. 

Bovendien wordt Dominique Jacques benoemd tot sécretaire générale, de laatste in functie. 

Een tweede bewijs zien we bij de opvolging van Castillon door Pietro Proli, de vader van de 

meer bekende Charles Proli
65

. Hij wordt uiteindelijk niet benoemd, maar de magistraat van 

Brugge en Antwerpen hebben bemiddeld in zijn belang. Dit is verre van een afdoend bewijs, 

maar het geeft toch aan dat de stedelijke elite belang had bij iemand die hen gunstig gezind 

was
66

.  

 

De vraag of hij een leidinggevende, beslissende rol heeft of veeleer een adviserende is 

moeilijker op te lossen, mede door een gebrek aan een degelijke benoemingsbrief. Alles wijst 

erop dat hij een adviserende en ondersteunende rol had in de ruimere werking van de Raad. 

Hij is dan ook een ondergeschikte ambtenaar, die geen beslissende macht heeft, zoals de 

raadsheren. Maar zijn rol beperkt zich echter niet tot een adviserende, omwille van twee 

redenen. Ten eerste is er de vermoedelijke achtergrond van de handelsraadsleden. Er zijn 

sterke vermoedens dat ze uit stedelijke kringen van handelaren komen. Dit bracht 

commerciële en financieel-technische kennis met zich mee. Het tweede argument is de zaken 

die ze behandelen. Deze behoren tot de sfeer van de douane en hebben daarom een 

uitgesproken technisch, financieel, commercieel en zelfs juridisch karakter. Personen die zich 

gespecialiseerd hebben in dergelijke materie, genieten dan ook het hoogste vertrouwen van 

hun medewerkers en oversten. 
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  R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 32; H. Hasquin, Sur l‟administration du 

commerce, p. 437-438 en J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI 

(1725-1740), p. 104-105. 

65
  H. Houtman-Desmedt, Charles Proli, Antwerps zakenman en bankier, 1723-1786 : een biografische en 

bedrijfshistorische studie, Brussel, AWSLK, Klasse der Letteren, Jaargang 45, 1983, p. 19-21. Pietro Proli was 

zelf een belangrijke groothandelaar en bankier met vestiging in Antwerpen.  

66
  R. De Schrijver, Inflatie van ambtenaren in de Spaanse Nederlanden, p. 218; H. Hasquin, Les intendants 

et la centralisation administrative, p. 434 en J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse 

Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 105.  
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Ik heb al vermeld dat in douanedossiers vaak adviezen van raadsheren en anderen, zoals de 

handelsraadsleden, overgenomen worden. Dit is de reden dat raadsheren ook in andere zaken 

dan het dagdagelijkse bestuur een beslissende macht hebben. De adviezen van Wouters en 

Castillon worden vaak door de raadsheer-rapporteur, de vergadering van de Raad, en de 

landvoogd nagevolgd, in de raadsconsulten
67

. De werking van een ambtenaar wordt bepaald 

door zijn functies. We weten dat de handelsraadsleden een adviserende rol hadden binnen de 

Raad en een meer leidinggevende voor de douaneadministratie. Over het algemeen is zijn 

werking ondergeschikt aan de thesaurier-generaal, raadsheren en zelfs aan de griffiers. Hij 

verstrekt adviezen als ze hem gevraagd worden door andere ambtenaren. Meestal wordt hij in 

de inleiding van het verzoek aangesproken met Tres cher Sre (seigneure) et especial Amy, 

Dieu vous ait en Sa Ste (Sainte) Garde
68

. 

 

In mijn bronnencorpus vind ik vragen voor advies die zowel van de thesaurier-generaal, 

raadsheren als griffiers afkomstig zijn. We weten dat de aanvragen, zowel decreten van 

overheidswege als brieven van ambtenaren en particuliere rekwesten, eerst bij de griffier 

terechtkomen. Deze stuurt klaarblijkelijk de aanvragen persoonlijk door naar de 

handelsraadsleden, waarschijnlijk met het medeweten en goedkeuring van de thesaurier-

generaal. Vooral griffier Francquen schijnt op deze manier te werk te zijn gegaan
69

. 

Vervolgens belanden ze op het bureau van de leidinggevende ambtenaar van de Raad, de 

thesaurier-generaal. Tijdens de tussenperiode onder de Raad van State, kwamen ze in handen 

van de direkteur-generaal van Financiën. Deze groep van aanvragen voor het handelsraadslid 

is het kleinst. Er zijn maar enkele terug te vinden, altijd weer te traceren naar de thesaurier-

generaal van Brouckhoven, beter bekend als de graaf van Bergeyck
70

. Veruit de grootste 

groep van aanvragen voor de handelsraadsleden kwamen er van de raadsheren. Als raadsheren 

tijdens de introductie aangesteld werden tot raadsheer-rapporteur, stond het hen vrij om 
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  R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 32 en J.B. Windey, De Raad van 

Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 104-105. 
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, rekest van 12 september 1689.  

69
  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, rekwest 30 augustus 1711 en decreet 6 februari 1734 ; n° 8677, 

rekest 18 mei 1714.  

70
  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, brief van 27 oktober 1688 en brief van 14 april 1689. Jan van 

Brouckhoven, graaf van Bergeyck, werd op 5 mei 1688 aangesteld als “raadsheer en thesaurier-generaal van 

Financiën”, in R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 66-69. 
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informatie in te winnen bij andere instellingen, ambtenaren en steden. In deze hoedanigheid 

zullen de raadsheren van Financiën Wouters en Castillon hebben aangeschreven, om hun licht 

te laten schijnen op een pléiade van zaken.  

 

Als aanvulling op de vorige alinea wil ik een speciale vermelding geven van de verzoeken van 

een bijzonder lid van de Raad van Financiën, de heer Corneille-Florent Michel. Tijdens de 

vergaderingen of kabinetsjointes van de Raad was het mogelijk dat ambtenaren van buiten de 

Raad aanwezig waren. Zo konden de grootmeester van het hof en de hoofd-voorzitter van de 

Geheime Raad zittingen bijwonen. Zo ook Corneille-Florent Michel. Hij was de raadsheer-

fiscaal van de Geheime Raad. In deze hoedanigheid stond hij, als lid van de Staatsraad, in 

rang boven de raadsheren van Financiën. Dat wil zeggen dat hij als eerste om adviezen kon 

vragen aan ondergeschikten. Uit documenten en handtekeningen blijkt dat Michel vaak 

aanwezig was. Zo vind ik een aantal verzoeken van hem terug aan Wouters
71

.De 

aanwezigheid van Michel bewijst nog niet dat de Geheime Raad beslissingsrecht had over de 

Raad van Financiën. We vinden geen enkel spoor terug dat Michel in zijn hoedanigheid van 

raadsheer-fiskaal van de Geheime Raad dossiers zich toeëigende. Hij trok wel dossiers naar 

zich toe, maar deze interventies waren louter van technische aard
72

.  
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, brief 14 april 1689 en n° 8677, brief van 6 oktober 1689 en brief 

van 18 oktober 1697  

72
   J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 

61-65 en J. Lefèvre, Documents sur le personnel supérieur des conseils collatéraux, p. 11-12. Michel was eerst 

raadsheer van Staten van Vlaanderen.  
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C. Dominique Wouters en Jacques Ernest Castillon: Een schets van 

hun carrière. 

 

 

Een uiteenzetting van de functie en werking van de handelsraadsleden is voldoende om een 

beter beeld te krijgen van de personen die het ambt uitoefenden. Voor dit doeleinde is het 

beter om literatuur te raadplegen om meer gegevens terug te vinden over Wouters en 

Castillon. In de klassieke literatuur over de Raad van Financiën, wordt het ambt slecht 

kortstondig vermeld. Ook in studies over gebruiken van vroegmoderne ambtenaren, zoals 

venaliteit, komen ze niet aan bod. Gelukkig werden er in studies waar het ambt wel werd 

beschreven meer informatie verschaft, die ik hier zal herwerken per persoon en in een 

chronologische volgorde. 

 

Zoals reeds vermeld is Dominique Wouters volgens een patent uit 1674 benoemd op 10 

januari 1673 tot conseiller député au fait du commerce et de la levée des droits et d’entrée et 

sortie
73

. Dit is de eerste aanwijzing die men over deze persoon aantreft. Waarschijnlijk was 

hij daarvoor al werkzaam binnen de Raad. Men kan hem terug traceren tot 1669
74

. Wouters 

komt vermoedelijk uit stedelijke handelskringen, al valt dit niet met zekerheid te zeggen. We 

weten alleen dat zijn zoon, Dominique Jacques Wouters, een handelaar was. Waar Wouters 

vandaan kwam, kan ik niet zeggen. Hiervoor ontbreek ik de nodige gegevens. 

 

Kort na de Hollandse Oorlog (1672-1679) vinden we Wouters terug in een jointe, samen met 

van Brouckhoven en Jean François Roelants. Het doel was om naar Frankrijk toe een strenger 

tarief op te stellen, dat getuigde van een anti-Frans protectionisme. De redenen hiervoor 

waren de oorlog met Frankrijk, maar vooral de houding van Frankrijk naar de Verenigde 

Provinciën toe. Frankrijk bood immers aan om het veel gunstigere tarief van 1664 in te voeren 

in plaats van het in voege zijnde tarief van 1667. Uiteindelijk komt er niets terecht van de 

jointe
75

.  
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  H. Hasquin, Sur l‟administration du commerce, p. 436. Patent voor raadsheer voor handelszaken 

Wouters, 10 januari 1673, in ARA, Rekenkamer, rekenningen van de Algemene Ontvangerij van 1674. n°1940B, 

g° 517 v°, en 519 v°. 
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, Pointen ende propositien 9 mei 1669. 
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  R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 57. 
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Wouters wordt ook vaak vermeld bij verzoeken van Jean Van der Meulen en Joachim Croese 

aan de regering. Van der Meulen, een Brussels jurist, en Croese, een bekeerde Jood, hadden in 

de laatste decennia vele commerciële plannen voor ondermeer het versterken van de handel en 

het oprichten van een handelscompagnie. Beiden behoorden tot het kamp van de 

mercantilistische denkers. De Raad van State, een instelling waar Van der Meulen zich 

hoofdzakelijk naar richtte, stuurde de voorstellen naar Wouters. Deze reageerde hierop 

steevast schertsend. Ze worden verweten dat ze zich niet tot de Raad van Financiën richten. 

Wouters vermoedt dat het vertrouwen van de Raad van State misbruiken voor hun 

“verderfelijke plannen”. Hij beschrijft hen als ces fameux promoteurs du chimérique: Don 

Juan Van der Meulen et sa cabale
76

. Waarom Wouters die houding aanneemt is niet duidelijk. 

Het is mogelijk dat hij een persoonlijke afkeer had tegenover hen. Of hij kan het hen kwalijk 

genomen hebben dat ze niet de geijkte paden bewandelden om hun verzoeken in te dienen.  

   

Uiteraard had Wouters, evenals Castillon en hun opvolgers, een eigen opvatting van hoe de 

staat de economie en financiën moest aanpakken. Daarom formuleert hij in 1695 zijn eigen 

voorstellen voor het herstel van de handel. Het is duidelijk dat zijn ontwerp veel realistischer 

is dan die radicaal mercantilistische denkers. Voor de uitwerking vertrouwt hij de graaf van 

Bergeyck. Bergeyck en Wouters zaten min of meer op dezelfde lijn met hun economisch 

denken. Ook Bergeyck was geen voorstander van radicale mercantilisten, die hij de zéleux 

noemde. Zo liet Bergeyck Van der Meulen oppakken bij de onlusten die uitbraken na het 

falen van de conferenties van 1699, en die leidden tot diens ontslag
77

. En Bergeyck doet ook 

een beroep op adviezen van Wouters, zoals al vermeld. 

 

Wouters reageert kregelig als de soeverein en de Collaterale Raad voor schut wordt gezet. In 

mei 1698 richtten handelaars van de voornaamste steden zicht tot de Raad van Financiën om 
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  De voorstellen werden uitgebreid beschreven bij R. De Schrijver, id., p. 142-145 en 155-156 en L. 

Galesloot, Troubles des Bruxelles de 1698 et 1699. L‟ avocat Vander Meulen et les doyens des métiers traduits 

devant le conseil de Brabant, in: Annales de l’ Academie d’ archéologie de Belgique, Reeks 2, Bruxelles, 1870, 

p. 7-14. Van der Meulen was ook betrokken bij het beleid, eerst in de Rekenkamer van Brabant en dan als vice-

president van het douanedepartement van Brussel. Later wordt hij ook nog raadsheer-fiscaal van de Admiraliteit. 

Hij was betrokken bij de besprekingen van het economische luik van de vrede van Nijmegen.  
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  M. D‟Hoker, De economische conferenties te Brussel in 1699. Bijdrage tot de geschiedenis van de 

economische politiek in de Zuidelijke Nederlanden‟, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis 

der Nederlanden (BMGN), dl. 85, 1970, p. 197-207 en L. Galesloot, Troubles des Bruxelles de 1698 et 1699, p. 

7-14. Door het uitbarsten van de Spaanse Successieoorlog een jaar later worden ze vervroegd vrijgelaten. 
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zwaardere handelsverboden op te leggen ten opzichte van Engeland. Engeland had immers het 

jaar daarvoor de protectionistische akte for rendring the Laws more effectual for preventing 

the importation of Foreign Bone-Lace, Loom-Lace, Needle-work, Point and Cut-work 

uitgevaardigd. Wouters stelt dat de houding van de handelaars niet constructief is. Deze bons 

zéleux moeten hun standpunt matigen. Hij ziet veeleer een oplossing in dialoog
78

.  

 

Wouters is vooral bekend in de literatuur als raadsheer voor handelszaken. Hij bekleedde ook 

andere functies. Typisch voor dit tijdsgewricht, kunnen we hier gewagen van ambtscumulatie. 

Een jaar na zijn aanstelling tot handelsraadslid vinden we een patent terug van 20 oktober 

1674. Hij werd benoemd als sécretaire générale. Daarmee volgde hij Pierre de Brecht op. In 

feite is het niet verwonderlijk dat hij beide ambten cumuleerde, aangezien ze in dezelfde lijn 

lagen. Allebei waren ze ingesteld om een acuut gebrek aan specifieke kennis in de Raad op te 

vangen, om zo de commerciële en financiële problemen aan te pakken. Opmerkelijk is dat 

zijn zoon, Dominique Jacques, hem opvolgde als sécretaire générale
79

. Het bleef echter niet 

bij deze functies. Dominique Wouters had ook een ambt in Brussel als certificateur de la 

franchise compétente. Dit versterkt het vermoeden dat hij uit een stedelijke handelselite 

kwam. Dat hij daarbij ook afkomstig is uit Brabant zou een voorbarige conclusie zijn
80

.  

 

Het werk van Wouters als raadsheer voor handelszaken werd duidelijk geapprecieerd door 

tijdgenoten en de latere literatuur. Dit weerhield de regering niet om het ambt in de 

hervorming 1681, gericht tegen de inflatie van ambten, af te schaffen. Volgens Hasquin 

duurde het tot 1685 dat de het ambt werd afgeschaft. Hiervoor vind ik geen bewijs. Er is wel 

een duidelijk hiaat in de bronnen tussen 1680 en 1687. Waarom hij opnieuw aan het einde van 

de tachtig werd benoemd is me onduidelijk. Het gebrek aan archiefmateriaal speelt hier 

opnieuw mee. Vermoedelijk werd zijn specifieke kennis gemist in de Raad. Ook het einde van 

zijn carrière is gehuld in mist. Wel staat vast dat hij tot 1702 is blijven functioneren. De 

laatste betaling dateert van 4 november 1702. Omdat de meeste functionarissen vast benoemd 

bleven tot het einde van hun leven, zal zijn overlijden niet lang daarna hebben plaatsgehad
81

. 
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  R. De Schrijver, Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 167-168. 
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  H. Hasquin, Sur l‟administration du commerce, p. 436. Hij werd voorgedragen door ondermeer 
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Een andere mogelijkheid is dat hij het “eervol“ ontslag kreeg, wegens ouderdom of ziekte, 

ook wel jubilarisation genoemd. Hierbij werd de titel en de helft van de wedde behouden
82

.  

 

Of hij nu overleed kort na november 1702 of “gejubilariseerd” werd, de opvolging van 

Wouters was niet zeker. Een en ander was het gevolg van het uitbreken van de Spaanse 

Successieoorlog en het Anjouaans regime. Met de vestiging van de Koninklijke Raad wou 

Filips V duidelijk maken dat de Spaanse periode voorbij was. Het vrijkomen van oude, 

Spaanse ambten zoals dat van het handelsraadslid was geen prioriteit voor de nieuwe 

regering. Uit het verzoek van Jacques Ernest Castillon van 1706 blijkt dat ook. De post bleef 

na het overlijden van Wouters vacant. Castillon schrijft dat het belangrijk is deze functie in te 

vullen pour assister au dressement du réglement et tarif de commerce à faire entre Sa Majesté 

et les Provinces-Unies. Zijn verzoek gaat niet ongehoord. Kort na de vestiging van de 

Conferentie op 21 juli 1706 werd Castillon benoemd tot raadsheer voor handelszaken. Dit 

geschiedde op 25 oktober 1706
83

.  

 

Castillon was actief in de konvooivaart voor hij handelsraadslid werd. Dit klopt met wat we 

weten van Wouters. Ook Castillon komt uit commerciële kringen. Zijn vroegere commerciële 

bezigheden vinden we ook terug in zijn andere functie. Zoals Wouters, Van der Meulen en 

andere ambtenaren uit de 17
de

 en 18
de

 eeuw was hij vertrouwd met ambtscumulatie. Voor dat 

hij in 1706 benoemd werd was hij al intendant des navires du convoy des ports de Flandres
84

. 

Net als bij Wouter vormt zijn functie geen bewijs voor zijn afkomst. Ik kan niet met zekerheid 

beweren dat hij uit Vlaanderen afkomstig was. 

 

Zoals we weten waren de konvooirechten of veylgeldt bedoeld om de konvooischepen te 

onderhouden die de koopvaardij op de Spanjevaart moesten beschermen tegen kapers. In 1683 

krijgen de Staten van Vlaanderen het onderhoud van de konvooischepen toegewezen door de 
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  J. Lefèvre, Documents sur le personnel supérieur, p. 16-18 en J.B. Windey, De Raad van Financiën in 

de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 69-70. 
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  H. Hasquin, Sur l‟administration du commerce, p. 438. Patent voor Castillon 25 oktober 1706, ARA, 

Rekenkamer, Recette Générale, n° 1974 f°143.  
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  J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 
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Raad van Financiën
85

. Ik vermeld de konvooirechten omdat Castillon hier ook in zijn functie 

van handelsraadslid mee te maken had. Na de Vrede van Utrecht in 1713 werd een conventie 

georganiseerd voor wederzijdse handel tussen de Zeemogendheden en de Oostenrijkse 

Nederlanden. Castillon was daar een van de afgevaardigden.  

 

Aan het einde van de conventie worden er voorlopige maatregelen genomen. Een ervan was 

de bepaling dat konvooirechten naar de Zeemogendheden gaan à voir rétablir les vaisseaux 

convoi. Deze voorlopige maatregel blijft van kracht, ondanks het latere Barrièretraktaat. De 

Zeemogendheden investeren evenwel zeer weinig in de Zuid-Nederlandse konvooischepen. In 

1729 zijn er nog maar vijf of zes konvooiers over, deels verrot en ongewapend. Zonder 

bescherming schakelen de Vlamingen over op investeringen in Britse en Staatse 

ondernemingen
86

. In deze zaak zal Castillon niet gelukkig geweest zijn met de uitkomst. In 

1730 wil Castillon een herstel van de Vlaamse konvooiers. Hij vond dat ook de Staten van 

Vlaanderen te weinig deden voor de uitrusting. Zijn pleidooi vindt gehoor. Karel VI, de 

landvoogdes en de Raad van Financiën zoeken naar kapitaal. In 1740 was nog steeds geen 

sprake van verbetering
87

. 

 

Het einde van de carrière van Castillon is beter gedocumenteerd dan die van Wouters. 

Castillon sterft in 1737. Hij is zo goed als zeker blijven functioneren in de Raad. We kunnen 

ons vragen stellen bij deze beslissing. Ouderdom van een ambtenaar staat vaak de efficiënte 

werking van de Raad in de weg. In 1730 werd hij aangemaand om adjuncten aan te nemen die 

hem konden bijstaan, maar hij weigerde resoluut
88

. Na zijn dood was het ambt vacant. In 1738 

vinden we een reeks rekwesten terug van mogelijke opvolgers voor Castillon
89

. Namen 

worden er niet vermeld. De rekwesten bleven onbeantwoord en het ambt werd niet ingevuld. 

Het duurt tot 20 maart 1754 dat de gevolmachtigde minister, graaf Cobenzl en de landvoogd 
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  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, Leuven, 1900, p. 256-257 en H. 
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  J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 
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Maria-Elisabeth aan de Raad van Financiën. Secretarie van State en Oorlog, register 1654, fol. 71. 
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het aangewezen vinden om Karel van Heurck, schepen en thesaurier van Antwerpen, aan te 

stellen als raadsheer voor handelszaken. Cobenzl wou een handelaar, en Van Heurck had de 

ervaring en goede kennis van de economische principes die nodig waren
90

.  

 

Een reden voor het hiaat in de besteding van het ambt ligt bij de raadsheer voor douane en 

handel Capon. Hij cumuleerde de ambten van raadsheer en handelsraadslid. Dit is eigenlijk 

niet zo vreemd, aangezien de functies van beide betrekkingen vrij dicht bij elkaar liggen
91

. Na 

Castillon en Van Heurck bleef de betrekking bestaan, hetzij in een aangepaste vorm. In plaats 

van één handelsraadslid voor de Zuidelijke Nederlanden, kwamen er nu een regionalisatie en 

specialisatie. Ieder wordt aangewend op de plaats waar hij het meest competent is. In 1760 

werden er vier functionarissen aangesteld, naast Van Heurck die op post bleef. Nicolas Bacon 

was een van de functionarissen. Hij werd op 21 augustus 1761 aangesteld, bevoegd voor 

Brabantse aangelegenheden. Bacon is in de historische literatuur vrij goed gekend omwille 

van zijn memoire Les Réflexions sur l’état présent du commerce, fabriques et manufactures 

des Païs-Bas autrichiens uit 1765. In deze memoire verduidelijkt Bacon zijn economisch 

denken.  Hij geeft richtlijnen voor de economische politiek. Ondanks duidelijke nuances, is 

Bacon een voorstander te noemen van vrijhandel. Wat dit betekent deel ik mee in het 

hoofdstuk over het mercantilisme en vrijhandelskapitalisme
92

.  

 

In de tweede helft van de eeuw zien we een wijziging in de opvattingen over het ambt van 

handelsraadslid. Bedrijvige handelaars en ambtenaren worden aangesteld om hen te honoreren 

en vergoeden voor bewezen diensten. Tegelijkertijd wordt het ambt opgevat als een eretitel 

voor figuren die fin de carrière zijn. Het heeft een deel van zijn prestige verloren. Door een 

toenemende efficiëntie van de Raad van Financiën op het gebied van commerciële en 

douanepolitiek – denken we hier aan het Bureau voor het Beheer van In- en Uitvoerrechten en 

aan de statistische aanpak van de Raad- is het oude handelsraadslid minder geschikt
93

. Dit 

manusje-van-alles was uiterst geschikt in de 17
de

 en 1
ste

 helft van de 18
de

 eeuw, maar met het 
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efficiënt worden van de douanepolitiek in de tweede helft van de 18
de

 eeuw, en nieuwe 

ondergeschikte instellingen is zijn werking toch wat afgebot. 
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D. Verschillen en gelijkenissen tussen de raadsheer van Financiën 

en het handelsraadslid. 

 

 

Tijdgenoten en de literatuur getuigen van wezenlijke verschillen tussen het handelsraadslid en 

de raadsheer van Financiën, het typevoorbeeld van de vroegmoderne ambtenaar. Algemeen 

kan ik stellen dat de gelijkenissen liggen bij traditionele gebruiken en de verschillen bij 

werkethiek en bekwaamheid van de handelsraadsleden. Laten we eerst kijken naar de 

overeenkomsten, en dan vooral op het vlak van venaliteit en cumulatie. 

 

Venaliteit is in het Ancien Régime dé vorm van aanwerving in een staat. Filips IV verbood de 

verkoop van ambten en officies op 2 mei 1626. Dit was echter niet gericht tegen wat we de 

venaliteit noemt, wel tegen collatie van ambten en de verkopen tussen privé-personen. Het 

werd stilzwijgend gedoogd
94

. Venaliteit is niet de verkoop van ambten, zoals soms wordt 

beweerd. Het is het verpanden of verlenen, waarbij de staat en de soeverein een deel van haar 

patrimonium afstaat. Daardoor vermomt de soeverein de verkoop (une vente déguisée). Dit 

gebruik was sterk verspreid bij alle regeringen van de Zuidelijke Nederlanden. Het getuigt 

van de noden op korte termijn van staten om kapitaal te vergaren. In de meeste gevallen geeft 

een gegadigde voor een functie een lening of engagère aan de staat. In ruil krijgt hij alle 

vergoedingen, emolumenten en titels die bij de functie horen. Voor de hogere functies, zoals 

dat van raadsheer van Financiën, wordt de lening door de staat terugbetaald, met een intrest 

erboven op. Een andere mogelijkheid is de zogenaamde don gratuit, een vast bedrag dat de 

gegadigde doneert. Dit wordt door de staat niet terugbetaald. 

 

De venaliteit is een middel om meer macht te verkrijgen over zowel de oude en nieuwe adel, 

als de burgerlijke elite. Deze hebben baat bij het verlenen van steun aan de vorst in tijden van 

crisis, of als er sprake is van persoonlijk gewin. Daardoor is er een redelijk hoge 

participatiegraad aan het bestuur. Het is een manier om de basis van de vorstelijke macht te 

versterken. In de Spaanse Nederlanden leidde een uitgebreide venaliteit tot onvrede bij de 

bestaande ambtenarij en uitstel van betaling. De kosten van de lonen, leningen en intresten 

wogen als een molensteen op de overheidsfinanciën. De weigering van de Raad van Financiën 
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om tot Alexander Schockaert supernuméraire te benoemen moet in dit licht gezien worden
95

. 

Ook de leiders van de Conferentie en van de Verenigde Provinciën maakten zich zorgen over 

de Spaanse gebruiken. De raadspensionaris van Holland, Anthonie Heinsius, verklaarde in 

een brief van Jacob Hop dat dit arme landt, door de overtollicheit van officianten en 

bedienden (d.z. ambtenaren) en door extravagantie van haere tractementen is opgegeten, en 

daarom geen figuur heeft connen maeken tegens haer vijanden; en dat het al wederom soos al 

gaen, soo men niet toesiet
96

. 

 

Door een gebrek aan informatie over de benoeming van Wouters en Castillon kan ik geen 

definitief besluit trekken of ze via het systeem van de venaliteit zijn benoemd. Het enige dat 

we weten is dat in de grote hervorming van 1681, gericht tegen de inflatie van ambten en 

wedden, het handelsraadslid werd afgeschaft. Hij werd dus gerekend bij de ambtenaren die als 

overbodig werden beschouwd. Wouters en Castillon zijn waarschijnlijk op de typische manier 

benoemd, en op dat vlak is er alvast continuïteit met andere bureaucraten. 

 

Een tweede punt waar er een overeenkomst valt aan te treffen is de cumulatie van ambten, 

waar zowel Wouters en Castillon zich aan “bezondigen”. De cumulatie krijgt een pejoratieve 

connotatie omwille van het feit dat het ook als een reden beschouwd wordt voor de slechte 

werking van de staat. Op 24 oktober 1678 wordt door landvoogd Villa-Hermosa een plakkaat 

geordonneerd om de cumulatie tegen te gaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 

wedden niet overeenkomen met de functies
97

. Dit hield ambtenaren niet tegen om meerdere 

betrekkingen tegelijkertijd te combineren. Als het ze alleen ambiëren voor vergoedingen is dit 

negatief, maar als ze hun ambten zinvol invullen, dan is dit beter dan het ambt overlaten aan 

mindere enthousiaste en bekwame ambtenaren.  
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Dit laatste punt is belangrijk voor de beoordeling van Wouters en Castillon. Ondanks 

duidelijke overeenkomsten met bestaande gebruiken in de ambtenarij, vertonen ze opvallende 

verschillen met de doorsnee raadsheer van Financiën. Beiden vertonen een werkethiek die 

zonder meer hoger ligt dan de meeste raadsheren. Het fonds van de handelsraadsleden is een 

enorm grote aanvulling op het eigenlijke archief van de Raad van Financiën. We moeten 

echter oppassen om hier conclusies uit te trekken. Veel archiefmateriaal van voor 1731 is 

verloren gegaan. Zonder een vergelijking te willen maken, is een blik op het geproduceerde 

bronnenmateriaal een eerste aanwijzing van hun ijver. 

 

De handelsraadsleden getuigen van een zekere bekwaamheid in hun specifieke activiteiten. Ze 

kregen dan ook doorgaans een positieve beoordeling door tijdgenoten. In een consult uit 1730 

staat que le conseiller de commerce comme celui d’aujourd’hui toutes les connoissances et 

expériences requiser pour la conservation et le faire fleurir autant qu’il sera possible
98

. In de 

weinige literatuur die het handelsraadslid vermeldt zien we ook dezelfde positieve 

beoordeling. Dit mag natuurlijk niet overschatten worden. De periode waarin het zwaartepunt 

van de functie is de minst rooskleurige episode van de Zuidelijke Nederlanden. Het gevaar is 

reëel dat de weinige ambtenaren die, naar moderne opvattingen, wel goed werk leverden, een 

te positieve evaluatie kregen. Ondanks deze bedenkingen, kan gesteld worden dat de 

handelsraadsleden Wouters en Castillon niet vreemd waren aan de courante gebruiken in de 

ambtenarij. Maar door hun kennis en achtergrond waren ze in staat om specifieke problemen, 

waarvoor het ambt was gecreëerd, aan te pakken op een vrij accurate manier.  
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III. Het mercantilisme en vrijhandelskapitalisme. 

 

 

De handelsraadsleden bleken voldoende deskundig om adviezen te verlenen in financieel-

technische en commerciële dossiers. Om dit op een grondige manier te doen was er een 

zekere ervaring van de interne en externe economie noodzakelijk. Dit op zijn beurt vereiste 

een goede kennis van economische doctrines. De gangbare doctrines in deze 

onderzoeksperiode zijn het mercantilisme en vrijhandelskapitalisme.  

 

Ik heb al duidelijk gemaakt dat de kracht van het bronnencorpus ligt in de motivering die 

Wouters en Castillon geven. Het is de bedoeling hun bevindingen uit de praktijk te toetsen 

aan algemene economische stelsels. Is er sprake van een mercantilistische of 

vrijhandelsgerichte aanpak? Of van een pragmatische benadering van elk dossier 

afzonderlijk? Om een goed begrip te krijgen van dit alles is het nodig om de grote theorieën te 

duiden. Daarnaast is het ook belangrijk om in grote lijnen het economisch denken in de 

Zuidelijke Nederlanden te kaderen. In welke mate namen de centrale regering en de steden, 

toch de belangrijkste economische krachten, die theorieën over? 
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A. Het mercantilisme: Algemene beschouwingen en aspecten. 

 

 

In de vroegmoderne tijden was die term niet bekend. Hij werd bedacht door 18
de

 eeuwse 

fysiocraten die het beschouwden als het omgekeerde van hun theorie (landbouw tegenover 

bullionisme). Vervolgens werd hij door de klassiek liberale school van Adam Smith 

overgenomen en gebruikt om de dominante economische stroming van die tijd te 

beschrijven
99

. Ze definieerden het als een -isme. Voor hen was het een naïeve stroming die 

geen rekening hield met de voor klassieke liberalen logische marktmechanismen. Alleen al 

het ontstaan van de terminologie wijst er op dat er geen gangbare doctrine was
100

. 

 

In de 20
ste

 eeuw wordt het veeleer beschouwd als een denkrichting –een geheel van theorieën 

en gedachten- dan een doctrine, want de elementen van deze stroming werden niet overal 

rigoureus doorgevoerd. Er bestaat wel degelijk een verschil tussen de Europese staten, zoals 

het Colbertisme in Frankrijk en de “vrijhandelspolitiek” van de Verenigde Provinciën
101

. Eli 

F. Hekscher, de belangrijkste 20
ste

 eeuwse historicus over dit onderwerp, vindt dat het een 

onderdeel is van staatsvorming, al mislukt de creatie van nationale eenheid doordat 

Laatmiddeleeuwse verworvenheden, corporatisme en particularisme, niet volledig doorbroken 

werden. Coleman gaat nog verder. Hij stelt dat het mercantilisme zorgt voor een 

schaalvergroting van het middeleeuwse netwerk. De eenheidsvorming zal pas gebeuren onder 
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invloed van klassiek liberalen. Dit zal vooral gevolgen hebben voor de nijverheid, omdat door 

de bescherming van stedelijke nijverheid geen massaproductie tot stand kan komen
102

.  

 

Over het algemeen wordt mercantilisme nu beschouwd als een staataangelegenheid, waar 

economische en politiek-militaire macht hand in hand gaan. Sterke financiën in wisselwerking 

met een sterk militair apparaat zorgen voor een zelfbedruipende staat. In essentie is het een 

element in vroegmoderne staatsvorming
103

. Dit is een zeer algemene definitie van de term 

bedoeld om het ontstaan van de term te beschrijven, alsook de grote lijnen van de historici. 

Het bewijs leveren dat het een denkrichting is kan alleen maar door bepaalde aspecten te 

beschrijven. 

 

De fysiocraten begrepen dat het belangrijkste kenmerk van mercantilisme het bullionisme en 

de handelsbalans was. Bullionisme houdt in dat de enige bron van welvaart de hoeveelheid 

edelmetaal in de eigen schatkist is
104

. Het enige doel van de staat is bijgevolg het verwerven 

van edelmetaal en het te verbieden om uit te voeren, behalve voor de handel met het Oosten. 

Intern verhandelen mocht, want statisch kapitaal in een schatkist zorgt voor geen interest
105

.  

 

Om edelmetaal te verwerven moest er een positieve handelsbalans zijn met het buitenland. De 

waarde van export moet met andere woorden groter zijn dan de waarde van import. 

Geëxporteerde goederen kunnen zowel vergoed worden door edelmetaal als door waardevolle 

goederen, die dan op hun beurt in het binnenland verkocht worden. Aan de basis van deze 

opvatting lag het idee dat de rijkdom van de wereld statisch is, een “zero sum game”
106

. Zo 

kan de handelsbalans positief zijn door ervoor te zorgen dat de balans van de vijand negatief 

is, via maritieme oorlogsvoering en het verwerven van zoveel mogelijk kolonies, die dienen 
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als leverancier en afzetmarkt. Een verbetering van de eigen inkomsten is dus maar één manier 

om een positieve balans te verwerven
107

. 

 

 De economische oorlogsvoering werd gevoerd aan de grenzen via de douane maar evenzeer 

ook op zee. De vroegmoderne staat had een sterke marine nodig, voor oorlog, handel en 

visserij. Voor orthodoxe mercantilisten is “wealth is power and power is wealth”
108

. Viner 

vindt dat er op dit vlak een verschil was tussen absolutistische staten en maritieme landen, 

waar welvaart ook een doel op zich was. Dit komt doordat in deze landen de burgerij sterker 

stonden en hun belangen beter konden doordrukken
109

. 

 

De elementen die echter voor mijn scriptie het meest van belang zijn is het protectionisme en 

de centrale ambtenarij. Protectionisme is een manier om het goederenverkeer in eigen 

voordeel te bepalen. Aan de basis daarvan lagen protectionistische douanetarieven, die 

dienden om invoer van buitenlandse afgewerkte goederen en uitvoer van eigen grondstoffen 

zwaarder te belasten, waardoor deze handel werd ontmoedigd. Omgekeerd werd de invoer 

van buitenlandse grondstoffen en uitvoer van eigen afgewerkte goederen minder belast, 

waardoor de positieve handel werd gestimuleerd
110

.  
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B. Het vrijhandelskapitalisme. 

 

 

Historici beschouwen de vroegmoderne periode als een overgangsperiode tussen feodalisme 

en de Industriële Revolutie. Ze zagen dat de stedelijke handelaarklasse een belangrijke rol 

speelde in de verandering van de Europese economie. Volgens Marx domineerde het model 

van het handelskapitalisme de vroegmoderne tijd (de zogenaamde “eigenlijke 

manufactuurperiode”), meer bepaald de 16
de

 eeuw en eerste helft van de 17
de

 eeuw
111

.  Toch 

is er geen duidelijke visie over het handelskapitalisme. Sommigen beschouwen het als een 

apart systeem, anderen als een overgang naar het industriële kapitalisme. Er is een debat over 

de prime-mover van het handelskapitalisme. Ligt dit bij de ontwikkeling van de rurale 

gemeenschap en agrarisch kapitaal of bij de steden en handelskapitaal? 

 

Brenner constateert dat het de klassenstrijd is tussen boeren en heren, en de veranderende 

eigendomsverhoudingen die de oorzaak zijn van de ontwikkeling van het kapitalisme. Door 

de nieuwe eigendomsverhoudingen ontstaat een grote groep pachters en arbeiders die dan in 

de vrije arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld
 112

. Volgens Wallerstein en Braudel 

ontwikkelt zich het nieuwe systeem van handelskapitalisme door stedelijk kapitaal en 

internationale handel. Het bevindt zich op het niveau van de steden en grote handelaars. Het 

kapitalisme zal er meerdere eeuwen over doen om ook op het lokale niveau door te dringen
113

. 

Wallerstein‟s analyse gaat ook uit van competitie tussen staten. In de kern is er een sterke 

concurrentie tussen staten om de controle over internationale handel. Op dat vlak is er een 

gelijkenis met het mercantilisme. De kern bevindt zich in de 17
de

 en 18
de

 eeuw in het 

Noordwest-Europa. Wallerstein leert ons dat we voor een goede kennis van het 

handelskapitalisme rekening moeten houden met regionale verschillen
114

.  
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Van Zanden stelt dat in weerwil van het feodalisme, of de prekapitalistische productiewijze, 

en het industriële kapitalisme het handelskapitalisme een open systeem is. Binnen de pre- 

kapitalistische productiewijze ontstaat er in de periode 1450-1650 een kapitalistisch systeem 

dat wordt gedomineerd door kooplui-ondernemers en bankiers
115

. Ze functioneren binnen de 

corporatieve en stedelijke kaders. Marx maakt hier een onderscheid tussen 

“goederenhandelkapitaal” en “geldhandelkapitaal”. Voor ons is de eerste vorm van belang. 

Hierbij maakte de koopman-ondernemer winst op het verschil tussen inkoop en verkoop. Het 

onderscheid met de feodale fase is dat de hij zelf de productie organiseert, om zo overschotten 

te produceren
116

. Het verschil met de marxistische benadering is dat ik het 

vrijhandelskapitalisme meer bekijk vanuit de commerciële kant. Het handelskapitalisme houdt 

immers ook productie- en arbeidsverhoudingen in.  

 

Een bedenking die we ons moeten maken is dat het vrijhandelskapitalisme ook geen echte 

doctrine is. Het is eerder een set van richtlijnen volgens welke de economie en 

handelsstromen verlopen. Een tweede belangrijk punt is dat het in tegenstelling van het 

mercantilisme niet door de staat wordt bepaald. Het kader waarin het vrijhandelskapitalisme 

functioneert, is veeleer een stedelijk dan een centraal gestuurd. De vrije handel kan zonder 

staatsinmenging perfect verlopen. De staat kan enkel bepalen in welke mate de vrije handel 

wel degelijk “vrij” is. Dit kan de staat verwezenlijken door strengere of gematigdere 

douanetarieven in te voeren.  

 

De belangen van de koopman-ondernemer zijn niet altijd dezelfde als die van de staat. Hobbes 

poneert de stelling dat de mens in zijn natuurlijke staat gekant is tegen samenwerking. Zo zal 

de koopman-ondernemer gekant zijn tegen elke vorm van economische politiek die uitgaat 

van nationale benodigdheden. Het zal aan de staat zijn om wetten en regels op te leggen om 

zo de natuurlijke rechten van individuen af te zwakken, in het voordeel van de volledige 

maatschappij
117

. De koopman-ondernemer denkt veeleer in traditionele denkbeelden van 

handelsstromen die gedomineerd worden door stedelijke elites. Nationale en uniforme 

maatregelen zoals douanetarieven beschouwt hij als hinderlijk voor zijn handel en 

winstmarges.  
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  J.L. Van Zanden, id., p. 14 en 16. 

117
  T. Hobbes, Leviathan, Or the Matter, Forme and Power of A Commonwealt Ecclesiastiscal and Civill, 

p. 18-24, 20-22 en 207-212.  



 51 

 

Dit wil niet zeggen dat hij zich opstelt als een tegenstander van de staat. Er zijn problemen 

waar beide eenzelfde aanpak voor staan. Hier denk ik aan de creatie van een interne en 

nationale handelsruimte. Ze hadden hierbij gelijkaardige belangen, namelijk het ontzeggen 

van inkomsten aan concurrenten. De manier waarop dit kan gevormd worden is voor beiden 

hetzelfde, namelijk de afschaffing van de feodale tollen en lastbreken
118

.  
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C. De invloed van beide denkrichtingen in de Zuidelijke 

Nederlanden. 

 

 

Zowel het mercantilisme als het vrijhandelskapitalisme waren aanwezig in het economisch 

denken in de Zuidelijke Nederlanden. In dit deel probeer ik de algemene evolutie te schetsen 

van de verhoudingen tussen beide denkrichtingen. Het handelskapitalisme was dominant in de 

16
de

 en eerste helft van de 17
de

 eeuw. Vooral onder impuls van Frankrijk (Colbert) en 

Engeland (Cromwell) wordt het mercantilisme de staatsideologie in Noordwest-Europa. Deze 

overgang vond veel geleidelijker plaats in de Zuidelijke Nederlanden. Het voorbeeld dat ik 

hier gebruik voor het vrijhandelskapitalisme is de houding van de Antwerpse handelaars. Dit 

is relevant omdat Antwerpen de belangrijkste handelsstad bleef in de tweede helft van de 17
de

 

eeuw.  

 

Na de Vrede van Munster werden de licenten afgeschaft. Ze worden echter heringevoerd op 

12 oktober 1654 als een reactie op nieuwe tarieven van de Verenigde Provinciën. De 

Antwerpse handelsgemeenschap was daar natuurlijk niet mee opgezet. Ze stuurt in 1655 een 

enquête (politique consideratien) naar de Raad van Brabant, waarin ze vrijhandel verdedigen. 

De regering bindt in, en tot 1668 worden geen licenten geheven
119

.  

 

In 1668 beslist de staat definitief om licenten in te voeren in de vorm van vaste en uniforme 

douanetarieven, die protectionistisch moeten zijn en de buurlanden en eigen onderdanen niet 

tegen zich in het harnas mogen jagen. Dit laatste bleek alleszins moeilijk. De Antwerpse 

handelaars protesteerden en dienden een enquête in om de migratie aan te kaarten. Dit keer 

gaf de regering niet toe. Enkel over de hoogte van de tarieven en het gebruik van het 

douanestelsel was er overleg denkbaar
120

. Ondanks deze houding van de regering halen de 

Antwerpse handelaars en Brabantse Staten op 21 december 1680 hun slag thuis. Het 

douanetarief van 1680 wordt beschouwd als het bewijs voor de liberale tariefpolitiek van de 
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regering. Tegenstanders gaan zelfs zover om het tarief de connotatie ongelukstarief of lijst 

van Antwerpen te geven. Anderen vinden dat het tarief opgelegd is door de buurlanden
121

. Het 

tarief van 1680 vormt in de tweede helft van de 17
de

 eeuw het hoogtepunt van 

vrijhandelskapitalisme. In de twee decennia daarna zal de regering in zekere mate een meer 

eigengereide economische koers volgen, los van zowel interne als externe druk. Voor 1690 

waren de douanetarieven ingegeven uit fiscale overwegingen. Invoerverboden werden 

afgewezen uit vrees dat inkomsten zouden verloren gaan.  

  

Ongeacht dat het mercantilisme weinig beschreven is, was er wel degelijk een 

mercantilistische stroming die trachtte om de economie te verbeteren. Dat deze stroming niet 

doorbrak is te wijten aan tegenwerkende krachten, onder wie ook enkele Zuid-Nederlandse 

staatslieden die hen als zéleux beschreven en té sociaal bewogen vonden. Ook de Spaanse 

vorst was niet happig op hen, al was het maar omdat ze te nationalistisch waren. 

 

De belangrijkste mercantilistische denker was Pieter Cardon, auteur van het traktaat Den 

oorspronck van de Ruïne en Aermoede der Spaensche Nederlanden. Uit dit werk blijkt een 

orthodoxe vorm van mercantilisme: een positieve handelsbalans, transitohandel en 

voorkeursrelatie met Spanje, belang van kanalen en een goede vloot, nood aan protectionisme 

en strengere tarieven voor invoer zout. Het probleem van Cardon was dat hij niet ernstig 

genomen werd door de regering. Vooral Bergeyck was gekant tegen hem
122

. Jean Van der 

Meulen is een andere opmerkelijke figuur. We hebben gezien dat vele van zijn voorstellen te 

maken hadden met het oprichten van een handelscompagnie. Anders dan Cardon was hij wel 

betrokken bij de staatswerking maar zijn voorstellen tot verbetering van de economische 

toestand werden door Wouters steevast afgewimpeld
 123

. 
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Er zijn nog traktaten gekend, hetzij anoniem, die we kunnen indelen bij de mercantilistische 

strekking. In 1696 wordt een traktaat gepubliceerd: de Fidelis Belga. De auteur wil kanalen, 

een invoerverbod voor overbodige goederen en administratieve hervormingen. Net voor de 

conferenties van 1699 wordt ’t Samenspraecke over Den teghenwoordighen Staet der 

Spaensche Nederlanden anoniem uitgebracht. Het is opgedragen aan de Negen Naties in het 

kader van een betere kanaalverbinding van Brabant met de zee
124

. De antwoorden van de 

steden in navolging van de circulaire van 5 januari 1699 en de economische conferenties 

mogen ook beschouwd worden als mercantilistische geschriften, evenals de verschillende 

pogingen van particulieren voor compagnieën en kanalen
125

.  

 

Het is duidelijk dat het mercantilisme zijn ingang had gevonden in de Zuidelijke Nederlanden. 

Dit bleef beperkt tot de laatste decennia van de 17
de

 eeuw en tot particulieren, die meestal niet 

betrokken waren bij de staat. Mensen als Manuel Fonseca en de hertog van Havré waren 

ambtenaren. Velen onder hen, zoals Cardon, waren handelaars die inzagen dat in een klimaat 

van protectionisme, de Zuidelijke Nederlanden niet konden achterblijven. Ze zagen het 

protectionisme eerder als een noodzaak. Deze evolutie is desondanks belangrijk. Naar het 

einde van de eeuw toe ontstaat een groep binnen de economische- en soms politieke- elite die 

het belang van protectionisme inziet.  

 

De apotheose van het mercantilisme zou ik eerder in dat licht willen beschouwen. Helemaal 

aan het einde van de 17
de

 eeuw zijn twee belangrijke gebeurtenissen bepalend geweest. 

Ongeacht de mislukking van beide hervormingen blijft mij vooral de consensus bij, die 

aanwezig is in de regering én de steden. Het aandeel van de steden is het meest opvallend. Na 

decennia de belangen van hun handel op de voorgrond te hebben geplaatst, schakelen ze nu 

over op een zorg voor hun nijverheid. In Antwerpen komt dit vooral door de afzwakking van 

de handel en dus ook van de handelsgemeenschap.  
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De gebeurtenissen waar ik het over heb zijn de aanzet tot een Zuid-Nederlandse 

handelscompagnie en de economische conferenties van 1699. Bij deze gebeurtenissen was de 

belangrijkste voorstander Bergeyck. Na zijn verzet tegen al te voortvarende mercantilistische 

maatregelen, zag hij nu zijn kans. Dit bewijst dat men Bergeyck geen tegenstander van het 

mercantilisme is. Hij vond dat de toestand zich niet leende tot verregaande hervormingen. In 

1698 echter, een jaar na de Negenjarige Oorlog, achtte hij de tijd gekomen. 

 

Op 7 juni 1698 richt Bergeyck, in naam van Karel II de Conincklycke Compagnie van de 

Nederlanden negocierende op de Vrije Plaetsen ende Vlecken van d’Oost-Indien ende van 

Guinee op. De handelscompagnie zal echter nooit van de grond komen omwille van 

onduidelijke redenen. Wel staat vast dat Spanje niet tevreden was en er protesten waren van 

de Verenigde Provinciën. De Republiek liet op 11 augustus 1698 een plakkaat afkondigen dat 

sterk lijkt op een nationale kapersbrief. Alle schepen, zeelieden en lading van de compagnie 

werden vogelvrij verklaard. De Spaanse koning was niet opgezet met het eigenmachtige 

optreden van Bergeyck. Spanje was niet zozeer tegen een compagnie, maar tegen de 

nationalistische ondertoon van het voorstel
126

.  

 

De economische conferenties hadden als doel de nijverheid te beschermen en de bevordering 

van de interne vrijhandel. Ondanks dat de plakkaten van de conferenties genegeerd werden 

was dit een zeer ambitieuze poging en een uiting van mercantilisme en nationale eenheid 

vanwege de regering en de deelnemende steden en gewesten. Op 5 januari 1699 stuurde 

Bergeyck een circulaire naar de magistraten. Uit de antwoorden blijkt de nood aan 

nijverheidsprotectionisme. Het mercantilistische beleid van de buurlanden had duidelijk 

schade toegebracht aan de oude textielnijverheid. De verwezenlijking van de conferenties was 

het Eeuwige Edict, waarin invoer van wolmanufacturen verboden werd. Steden als Antwerpen 

en Lier hadden gepleit voor de afschaffing van interstedelijke tollen, om zo vervoerskosten te 

drukken. Het wordt duidelijk dat de steden inzagen dat een nationale wetgeving nodig was
127

.  
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De beslissingen worden na het einde van de conferenties al gauw ingetrokken. Er was druk uit 

het buitenland. Het is evident dat Frankrijk en Luik hiertegen gekant waren. Ze vreesden 

nieuwe concurrentie en een verlies van een belangrijk afzetgebied. Maar ook de zogenaamde 

bondgenoten, de Zeemogendheden, waren tegen. Engeland en de Verenigde Provinciën waren 

door hun militair en economisch overwicht in staat om hun wil op te leggen aan Spanje, zeker 

in dit deel van de wereld. Het stedelijke en gewestelijke particularisme vormde een zeer grote 

belemmering voor nationale initiatieven, waarvoor enige toegeeflijkheid van de deelnemers 

noodzakelijk was. De economische conferenties werden geboycot, ondanks het aanvankelijke 

enthousiasme. Na de uitvaardiging van de ordonnanties bleek dat het nieuw gewonnen 

nationaal belang te precair bleek om op te tornen tegen tegenslagen. Stedelijke belangen 

namen opnieuw de bovenhand
128

.  

 

Ongeacht de mislukking waren de jaren 1698-1699 het hoogtepunt van de mercantilistische 

beweging. Zowel de staat als de steden waren gewonnen voor nationale initiatieven. Vooral 

de houding van de steden vind ik opmerkelijk.  

 

Gedurende de Spaanse Successieoorlog verstrengt het protectionistische klimaat. Dit heeft 

natuurlijk te maken met de oorlogsomstandigheden. Er worden strengere plakkaten en 

verboden uitgevoerd tegen de vijand. Zo zijn er tijdens het Anjouaanse regime 

handelsverboden van 22 september 1703 en 17 januari 1704. Op 15 maart 1703 is er een 

conventie die de handel met Frankrijk ten goede komt. Deze korte periode getuigt van een 

ommezwaai in het Zuid-Nederlands protectionistisch beleid dat niet onderschat mag worden. 

Veel oude Spaanse ambtenaren zoals Bergeyck waren voorstander van de bevordering van 

handelscontacten met Frankrijk omdat dit zou kunnen leiden tot een meer wederzijdse handel 

(commerce réciproque). In 1701 en 1703 werden conventies gehouden met Frankrijk voor een 
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tarif de convenance, waarin er plaats zou zijn voor een gelijkwaardige handel. Door het 

geopolitieke machtsoverwicht van Frankrijk over de Zuidelijke Nederlanden, gekoppeld aan 

de vereisten van de Franse handelssteden, kwam er niets in huis van wederzijdse handel
129

. 

 

De situatie krijgt een plotse wending in 1706. Met de vestiging van het Anglo-Bataafs 

condominium wordt Frankrijk een economische vijand. Er worden strengere tarieven geheven 

voor Frankrijk, onder meer een verdubbeling van het tarief van 1670
130

. De periode 1706-

1715 wordt als de donkerste periode van deze gebieden beschouwd. Zeker op het economisch 

vlak. Brussel had in feite niets te zeggen over de douanepolitiek. Het enige wat de Raad van 

State kon doen was wachten op de inauguratie van Karel IV.  

 

Het mercantilistisch gedachtegoed gedijt in een oorlogsconjunctuur. Na de vredesverdragen 

komen er andere prioriteiten. De handelsgemeenschap was altijd gewonnen voor een 

vrijhandelsgerichte economie. Opmerkelijk is dat de staat dit ook liever had. De overheid was 

gewonnen voor wederzijdse vrijhandel. Zonder handelsverboden of hinderende tarieven. Het 

protectionisme van de eigen handel en nijverheid diende om een ongelijke situatie in 

evenwicht te brengen. Als Engeland en Frankrijk douanetarieven invoerden die strenger 

waren dan hun vorige, dan introduceerde de Raad van Financiën op zijn beurt douanetarieven. 

Deze “retorsiemaatregelen” van de Raad waren over het algemeen minder draconisch dan de 

buitenlandse. Zelfs al was er een legitieme nood, de mercantilistische maatregelen waren 

gematigd, behalve in de jaren 1698 en 1699.  

 

Het hoogtepunt van het mercantilisme was geen succes. Zoals de Zuidelijke Nederlanden 

reageerden op buitenlandse maatregelen, zo beantwoordden de buurlanden het protectionisme 

met eigen retorsiemaatregelen. In navolging van de oprichting van de handelscompagnie, 

brachten de Verenigde Provinciën een soort van nationale kapersbrief uit, waarbij de Zuid-

Nederlandse handelscompagnie vogelvrij verklaard werd. De 1-aprilplakkaten van 1699 

hadden als gevolg dat de Verenigde Provinciën, Luik en de keurvorst van Palts 
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retorsiemaatregelen invoerden. En de economische politiek ten opzichte van Luik was een 

kat-en-muis-spel met douanetarieven en handelsverboden
131

. 

 

In de jaren 1720-1730 neemt het belang van een mercantilistisch beleid af. Dit is het gevolg 

van de machtsverhoudingen in Noordwest-Europa. De twee grootste concurrenten op militair 

en economisch hadden te kampen met ernstige problemen. Frankrijk had na de Spaanse 

Successieoorlog een afgekalfd militair potentieel, terwijl de Verenigde Provinciën in een 

financiële crisis verkeerden
132

. Dit zorgt ervoor dat Wenen en Brussel speelruimte kregen om 

de wederzijdse handel te bevorderen. Het succes zal niet overweldigend zijn. De 

machtsverhoudingen zijn inmiddels gewijzigd in het voordeel van Oostenrijk, de buurlanden 

bleven te duchten concurrenten. De regering slaagde er niet in om een volwaardig economisch 

beleid te voeren. De gebeurtenis die hier het meest van getuigt is de conferentie van 1737 te 

Antwerpen. In het Barrièretraktaat hadden de Zeemogendheden beloofd om een nieuw en 

gunstiger handelsverdrag te onderhandelen. Ze vonden telkens argumenten om dit uit te 

stellen. 

 

Na de opschorting van de Oostendse Compagnie had Karen VI de belofte gekregen om 

binnen de twee jaar een handelsverdrag te hebben. Net als er onderhandelingen zouden komen 

begon de Poolse Successie-oorlog (1733-1738), waarin gevreesd werd voor een Franse inval 

in de Nederlanden . De Verenigde Provinciën gebruikten dit als voorwendsel om de 

gesprekken uit te stellen. Uiteindelijk gingen de vergaderingen van start in 1737. Het 

probleem voor de Zuidelijke Nederlanden was dat ze van Wenen zich terughoudend moesten 

opstellen. Net als in de decennia daarvoor had de vorst de steun nodig van de 

Zeemogendheden, dit keer voor de Oostenrijkse opvolgingskwestie. De vergaderingen waren 

een maat voor niets. Wenen was nog steeds gebonden aan het beleid van haar bondgenoten
133

. 
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   M. D‟ Hoker, De economische conferenties te Brussel in 1699, p. 197-207. De Republiek voert op 29 

juni retorsieplakkaat in, Luik op 20 juli en verbod transito 6 augustus, Gulik en Berg in november. De relatie met 

Luik wordt uitvoerig uiteengezet in het artikel van P. Harsin, Etudes sur l‟histoire économique de la principauté 

de Liège, particulierement au XVIIe siècle, in : Bulletin de l’institut archéologique Liègeois, LII, 1927, p. 104-

161. 

132
  C. Storrs, The Fiscal-Military State, p. 33-36.  

133
  P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam. II: 1648-1751. Herz. uitg., Amsterdam, 1949, 
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De wil om de handel te bevorderen en de financiën aan te pakken was er, hetzij niet volgens 

de 17
de

 eeuwse methoden. Men zag meer heil in administratieve vereenvoudiging en het 

afslanken van de staat door minder ambtenaren te onderhouden. In de 17
de

 eeuw vergaten de 

meeste hervormingen het personeelsbestand. Diegenen die het wel deden misten doorgaans 

hun doel. Bij de hervorming van 1735, onder leiding van thesaurier-generaal Cuvelier, werd 

het personeelsbestand afgeslankt. Cuvelier was voorstander om in plaats van gereformeerde 

raadsheren (réformés) twee of drie onbezoldigde stagiairs aan te stellen. Von Harrach 

hamerde echter op het behoud van de raadsheren
134

.  

 

De belangrijkste mentaliteitsverandering was nochtans het denken over het protectionisme. 

De handel en nijverheid bleven de belangrijkste zorgenkinderen voor de ambtenaren. Net als 

in de 17
de

 eeuw wou men deze behouden vanuit fiscale overwegingen. Alleen verschilden de 

recepten met die van de 17
de

 eeuw. Douanetarieven werden beschouwd als een permanente en 

betrouwbare bron van inkomsten voor de vorst. Het handelsraadslid Bacon stelt een meer 

uniform systeem voor om de handel en nijverheid te stimuleren door. Hij overweegt een taks 

van 5% op in- en uitvoerrechten voor en 1% op transito. Dit is lager dan de tarieven die in 

gebruik waren. Bacon gaat ervan uit dat fiscale versoepeling zorgt voor een behoud van het 

evenwicht door een stijging van de handel
135

.  

 

Octrooien waren in de 17
de

 eeuw de manier om nieuwe nijverheden te vestigen. Vanaf de 

jaren 1720-1730 worden exclusieve octrooien schadelijk geacht voor de economie. Er wordt 

gevreesd voor monopolies. Bovendien leveren octrooien minder op dan vroeger. Enkel in 

uitzonderlijke situaties is octrooiverlening te verklaren. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden 

om nieuwe nijverheden te bevorderen, of als er een overschot is aan grondstoffen
136

. Het 

verlenen van octrooien is in uitzonderlijke situaties een goede zaak. Net als andere fiscale 

gunstmaatregelen. De toegang tot grondstoffen is van vitaal belang voor een onafhankelijke 
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  J. Cuvelier, Le redressement des finances de la Belgique au XVIIIe siècle d‟après un mémoire du comte 

Francois-Gaston de Cuvelier à l‟empereur Charles VI, in: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 107, 

1942, p. 165-168.  
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  H. Hasquin, Les Réflexions sur l’état présent du commerce, fabriques et manufactures, p. 42-43.  

136
  J. Cuvelier, Le redressement des finances de la Belgique, p. 183 en J.B. Windey, De Raad van 

Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 301-304. 
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economie. Daarom kan er beslist worden om voor bepaalde zeldzame grondstoffen geen 

invoerrechten te heffen, of door de uitvoer ervan te verbieden
137

. 

 

Vrijhandel en bloeiende export zorgen voor meer werk en een groeiende interne markt. 

Evenzeer is het vasthouden aan protectionistisch beleid tegenover het buitenland een rem voor 

de handel en zal de handel zich verplaatsen naar andere staten. Dit betekent echter niet dat de 

mogelijkheden van een mercantilistisch beleid zomaar worden opgeheven. De eerste helft van 

de 18
de

 eeuw is in de eerste plaats een tijd waarin er een kruisbestuiving is in het economisch 

denken.  
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D. De opvattingen van Wouters en Castillon. 

 

 

We weten dat handelsraadsleden beschikten over gezonde kennis van economie en handel. Ze 

moeten op de hoogte geweest zijn van mercantilistische maatregelen zoals protectionistische 

tarieven, en waren geïnformeerd over de voor- en nadelen van vrije handel. Vraag is welke 

voorkeur de handelsraadsleden hadden? Opteerden ze voor een eigengereid protectionistisch 

regime, of voor vrije handel die openstond voor internationale contacten? Of werden hun 

opvattingen bepaald door het politiek-economische klimaat?  

 

In de inleiding heb ik vermeld dat een van de voordelen van het bronnencorpus was dat de 

handelsraadsleden hun dagdagelijkse handelingen motiveerden. Ze gaven hun eigen mening 

en visie op talloze problemen. Dit komt niet altijd voor in de bronnen, maar voldoende om 

hun denken te interpreteren én historisch te staven. Uit het onderzoek blijkt dat ze geen 

voorstander waren van de strikte mercantilistische lijn. Ze gaven geen adviezen waarbij in- en 

uitvoer verboden werd en het gebruik van luxeproducten gehekeld werd. Zelfs in de jaren 

negentig van de 17
de

 eeuw vinden we dit niet terug.  

 

Dit is volkomen in overeenstemming met de attitude van Wouters. Zijn houding tegenover 

Van der Meulen, Croese, plus de verzuchtingen van de steden in mei 1698, getuigt van een 

zekere afkeer tegen te radicale mercantilistische eisen. Als tegenreactie formuleerde hij in 

1695 eigen voorstellen die een stuk realistischer waren dan de andere. Voor de uitwerking 

rekende hij op Bergeyck, met wie hij nauw samenwerkte. De graaf was geen echte 

mercantilist, alleen als hij zijn kans schoon zag in 1698 en 1699. Waarom ervoor Castillon 

geen bewijzen zijn voor een mercantilistische inslag is moeilijker te beantwoorden. De 

weinige argumenten die zijn economisch denken weergeven tonen aan dat hij in bepaalde 

gevallen gewonnen was voor een meer eigengereid economisch beleid, bijvoorbeeld zijn 

pleidooi voor een betere uitrusting van de konvooivloot. 

 

Er is slechts een enkele vermelding van wat we kunnen zien als mercantilistische politiek, 

namelijk de octrooiverlening. Het document bevat twee verzoeken van een Hollandse 

koopman-ondernemer, Leonard Caukercken. Er wordt vermeld dat Wouters in 1688 

toestemming gaf om een octrooi te verlenen aan Caukercken voor de fabricatie van zeemleer. 
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Hij gaf hiervoor een simpele motivatie: het zou leiden tot een verbetering van de nijverheid
138

. 

Op zich is het verlenen van octrooien niet typisch mercantilistisch, in essentie zijn ze dat wel. 

Het gebeurde al tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het toekennen van een octrooi zorgt ervoor 

dat een noodlijdende of nieuwe nijverheid gestimuleerd wordt. Hierdoor wordt de 

afhankelijkheid van het buitenland verminderd binnen een sector. Het nadeel is dat ze niet als 

algemene toestemmingen worden uitgevaardigd. Ze worden gegeven aan particulieren. Dit 

kan een monopolievorming in een bepaalde sector in de hand werken. En dit is niet altijd 

voordelig voor de bloei van de economie.  

 

Een vrijhandelsgerichte aanpak is beter gedocumenteerd in de bronnen. Meer dan het 

protectionisme, komt de vrije handel naar voor als een te volgen weg. Het meest opvallende 

voorbeeld hiervan is de toestemming om buskruit uit te voeren. In augustus 1725 mag Nicolas 

Frantz, buskruitmaker, 20.000 pond fijn buskruit uitvoeren naar de Verenigde Provinciën. 

Castillon stelt dat de uitvoerrechten 3% van de waarde moeten bedragen. Deze beslissing is 

vrij opvallend. In zowat alle tarieflijsten wordt de uitvoer van buskruit, net als de uitvoer van 

allerhande wapens, verboden. Dit zijn zeer kostbaren grondstoffen en voorwerpen die 

onontbeerlijk zijn voor de verdediging van de staat. In de bron komen er echter redenen naar 

voor die deze beslissing helpen staven. Ten eerste gaat het over fijn buskruit, poudre de 

chasse genaamd. Dit buskruit wordt niet gebruikt in oorlogsvoering (cfr. poudre de guerre). 

Frantz verzekert dat het arsenaal van poudre de guerre van de Verenigde Provinciën goed 

gevuld is. Ten tweede vindt Castillon dat de uitvoer zowel de nijverheid als douane ten goede 

komt. De Verenigde Provinciën zijn niet verplicht het buskruit in de Zuidelijke Nederlanden 

aan te kopen. Ze kunnen de grondstoffen voor buskruit, salpeter, goedkoper invoeren uit 

India, en dit zelfs in tijden van oorlog
139

. 

 

Er bestaat geen twijfel over dat Castillon ingaat op het verzoek omdat het een buitenkans is 

voor de nijverheid en de openbare financiën. Het typeert de wil om de economie op te 

bouwen. Het verzoek van van Caukercken geeft dit ook aan. Leonard van Caukercken had een 

octrooi in 1688 voor de fabricatie van zeemleer. Hiervoor had hij grondstoffen nodig. In 1693 

en 1707 verzoekt hij tweemaal om vijftig ton olie (huille de foy) vrij te kunnen invoeren uit de 
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Verenigde Provinciën, voor eigen gebruik en voor zijn schoonzoon, die ook fabrikant is
140

. In 

de bron wordt duidelijk dat hij in 1693 zoveel mogelijk olie mocht invoeren. Dit vervalt 

nadien, waardoor hij verplicht werd om zich te richten naar de Raad van Financiën. 

 

Wouters en Castillon adviseren om de vrije invoer van olie toe te laten. Van Caukercken 

mocht maximaal vijftig ton olie invoeren, meer werd belast volgens vaste tarieven. De 

redenen voor deze toestemming zijn tweeledig. Ze stellen dat vrije invoer van olie de 

nijverheid ten goede komt en helpt om de economie te stimuleren. En dat hij als katholiek een 

minder goede relatie had met de Verenigde Provinciën. Opvallend aan de bron is dat de 

koopman-ondernemer moest zweren -deux serment en mains d’officiers/ juge des droits- dat 

hij de economie wil versterken en dat hij de grondstoffen enkel zelf gebruikt. In een 

bijvoegsel daterend van 1693 zwoor hij dan ook de eed in de handen van Pedro Gomes Dias.  

 

Het streven naar gelijkheid met het buitenland is ook zeer belangrijk voor de 

handelsraadsleden. Enkele voorbeelden: op 12 juli 1721 sturen Antwerpse schippers een 

klacht naar de Raad van Financiën. Ze zijn ontevreden over de Staatse en buitenlandse 

schippers die bij hun terugkeer goederen inladen om in het buitenland te verhandelen. 

Volgens de schippers zorgt dit voor verlies en een ongelijke concurrentiepositie. Ze willen dat 

het aan buitenlandse schippers verboden wordt om goederen – behalve dan hun eigen of 

aangekochte goederen – in te laden bij hun retour
141

. Castillon gaat akkoord dat dit voor 

gelijkheid zorgt. In het dossier bevindt zich ook een apostille van de soeverein, als antwoord 

op een klacht van de magistraten van Brugge, Dendermonde en Mechelen. Ze hadden 

dezelfde klacht als de schippers. In de apostille vermeldt de soeverein dat het alle 

buitenlandse en Hollandse schippers verboden wordt tijdens hun retour zonder toestemming 

van Antwerpse schippers goederen in te laden die niet van hen zijn. Dekens en knechten van 

schippers hebben toestemming om per boete 20 fl. op te leggen,. Hierbij maakt Castillon een 

belangrijke bedenking. Hij zegt dat de boetes redelijk moeten zijn, om de handel van 

buitenlandse schippers niet in gevaar te brengen. Hij vindt dus dat de wederzijdse en faire 

handel niet enkel voor de Zuidelijke Nederlanden moet nagestreefd worden.  
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, Rekwest van 8 augustus 1707. 
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, algemeen dossier van 1722.  
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Deze gelijke behandeling van belangrijke economische groepen geld niet alleen ten opzichte 

van het buitenland. Er kunnen ongelijkheden tussen steden onderling bestaan. Dit vormt de 

oorzaak voor verzoeken van Brusselse en Antwerpse schippers
142

. In 1714 verzoeken de 

Brusselaars om 600 fl. mee te nemen op hun buitenlandse vaarten. Ze willen dit doen om de 

noden van hun gezinnen en knechten, die aan boord zijn, te lenigen. Alsook voor mogelijke 

schade die hun scheepsmateriaal kan oplopen door wind en storm. Castillon vindt het billijk 

dat schippers 400 fl. op zak mogen hebben, op voorwaarde dat ze de som niet aanwenden om 

zich te verrijken. De Raad beslist op 27 november 1714 dat het hen toegestaan is 500 fl. mee 

aan boord te hebben allerhande onderhoud. Bij hun terugkeer moeten ze zich aanmelden bij 

de officieren, om dit bedrag te tonen of het gebruik ervan te verantwoorden.  

 

In 1718 vinden we een brief van de administrateurs généraux –de algemene admodiateurs- 

Béchemont en Sotelet terug. Ze vragen advies in verband met het verder zetten van de 

toelating voor de Brusselse schippers. Blijkbaar was de toestemming slechts voor vier jaar 

geldig. In dit geval beperkt de rol van Castillon zich tot het opstellen van kopieën van het 

originele rekwest en decreet van de Raad van Financiën. Uiteindelijk verleent de Raad haar 

toestemming op 14 december 1718.  

 

Zowel Brussel als Mechelen had dit privilege in de handel op de Verenigde Provinciën. Dit 

zorgde voor een ongelijke situatie met de rest van Brabant. De Antwerpse schippers voelen 

zich benadeeld. In 1728 vinden ze zich continuellement molester et arreter aux douanes pour 

l’argent qu’ils doivent porter avec eux quoi’qu’ ils n’excède pas les quattre ou cinc cent fl.. 

De mening van Castillon geeft hier opnieuw de doorslag. De Raad stelt dat Antwerpse 

meester-schippers die, geladen of ongeladen, naar Holland en Zeeland varen 500 fl. in 

courante munt mogen meenemen om te voorzien in het onderhoud van hun familie. Ze 

moeten dit wel aan de officieren melden bij vertrek en aankomst.  

 

De zorg om de handel zo gelijk mogelijk te laten verlopen is niet algemeen. Het was vooral de 

bezorgdheid over het economische leven in de steden die deze houding bepaalde. De 

stedelijke economie dient veilig gesteld te worden ten opzichte van het buitenland en andere 

Zuid-Nederlandse steden. De steden hadden ook af te rekenen met concurrentie van het 

platteland. Dit dwingt de staat om ook op te treden tegen het platteland. In twee documenten 
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uit 1734 zien we dat de gesloten steden vrezen voor het platteland, dat in de 18
de

 eeuw een 

belangrijke concurrent. Op 6 februari verzoekt griffier Francquen Castillon een nieuw 

wetsontwerp voor het kantoor van St.-Filips in overweging te nemen. Dit ontwerp bepaalt dat 

alle afgewerkte goederen vóór het kantoor van St.-Filips moeten uitgeladen worden niet 

mogen gelost worden achter dit kantoor. Voorts wordt verboden om ze op het platteland en in 

open steden te verkopen, zonder een passavans van het kantoor Sint-Filips. Francquen droeg 

de Raad op om het voorstel om te zetten in een ordonnantie. Die ordonnantie heb ik niet 

teruggevonden
143

. 

 

De Antwerpse scheepvaart werd in de 18
de

 eeuw gehinderd door Vlaamse meester-schippers. 

Een belangrijke concurrent waren schippers uit het Waasland die goederen gingen halen in 

Holland en Zeeland, om ze vervolgens door te verkopen op het platteland en open steden. Dit 

was uiteraard tegen het belang van Antwerpen, dat zijn regionale marktfunctie bedreigd zag. 

Meermaals worden er ordonnanties uitgevaardigd, zowel in de 17
de

 als in de 18
de

 eeuw. Deze 

schijnen vruchteloos geweest te zijn. Handel en scheepvaart in rurale gebieden was steeds 

minder onder controle te houden door steden
144

. Antwerpse wijnhandelaars waren ontstemd 

over de illegale verkoop van wijn en brandewijn buiten de muren van Antwerpen. Ze klagen 

over handelaars die zich bezighouden met illegale activiteiten, en over de douaneofficieren 

die deze gebruiken niet aangeven
145

. Invoer naar het platteland van illegale wijn en 

brandewijn in tonnen en kisten is verboden door de plakkaten van 26 februari 1723 en 10 

september 1726. Enkel wijn in flessen mag via de gewone routes worden ingevoerd. De 

flessen moeten in een verzegelde kist getransporteerd worden. Per fles dient er 2 liard 

bovenop de gebruikelijke taks voor wijn betaalt te worden
146

. Volgens Castillon zijn deze 

                                                 
143

  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, brief van 6 februari.  

144
  A.K.L. Thijs, The river scheldt closed for two centuries, p. 241 en J.B. Windey, De Raad van Financiën 

in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 331-333. Ordonnanties uit 1684, 1687, 1698, 

1723, 1726 en 1742. 

145
  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, verzoek van 20 maart 1734. 

146
  J.M. Wouters, Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets, emannés depuis l'an 

M. DCLXX. pour la perception & conservation des droits de tonlieu, d'entrée, de sortie, de transit & autres, 

appartenans à sa Majesté impériale & catholique, prince souverain des Païs-bas. Servant de suite aux placcarts 

& ordonnances desdits païs. Compilées & mises en ordre avec une table alphabétique des matières par Joseph 

Michel Wouters, Brussel, 1737, p. 527. Ordonnance contre l‟introduction des Vins en petits barils et bouteilles 

par des chemins obliques et clandestins en fraude des Droits Royaux et Provinciaux, Du 26 Février 1723. De 

ordonnantie van 10 september 1726 is niet teruggevonden.  

javascript:LinkToWord('livre','Uindex04')
javascript:LinkToWord('placcarts','Uindex04')
javascript:LinkToWord('edits','Uindex04')
javascript:LinkToWord('reglemens','Uindex04')
javascript:LinkToWord('tarifs','Uindex04')
javascript:LinkToWord('ordonnances','Uindex04')
javascript:LinkToWord('et','Uindex04')
javascript:LinkToWord('decrets','Uindex04')
javascript:LinkToWord('emannes','Uindex04')
javascript:LinkToWord('depuis','Uindex04')
javascript:LinkToWord('an','Uindex04')
javascript:LinkToWord('m','Uindex04')
javascript:LinkToWord('dclxx','Uindex04')
javascript:LinkToWord('pour','Uindex04')
javascript:LinkToWord('perception','Uindex04')
javascript:LinkToWord('conservation','Uindex04')
javascript:LinkToWord('droits','Uindex04')
javascript:LinkToWord('de','Uindex04')
javascript:LinkToWord('tonlieu','Uindex04')
javascript:LinkToWord('entree','Uindex04')
javascript:LinkToWord('de','Uindex04')
javascript:LinkToWord('sortie','Uindex04')
javascript:LinkToWord('de','Uindex04')
javascript:LinkToWord('transit','Uindex04')
javascript:LinkToWord('autres','Uindex04')
javascript:LinkToWord('appartenans','Uindex04')
javascript:LinkToWord('sa','Uindex04')
javascript:LinkToWord('majeste','Uindex04')
javascript:LinkToWord('imperiale','Uindex04')
javascript:LinkToWord('catholique','Uindex04')
javascript:LinkToWord('prince','Uindex04')
javascript:LinkToWord('souverain','Uindex04')
javascript:LinkToWord('pais-bas','Uindex04')
javascript:LinkToWord('servant','Uindex04')
javascript:LinkToWord('de','Uindex04')
javascript:LinkToWord('suite','Uindex04')
javascript:LinkToWord('aux','Uindex04')
javascript:LinkToWord('placcarts','Uindex04')
javascript:LinkToWord('ordonnances','Uindex04')
javascript:LinkToWord('desdits','Uindex04')
javascript:LinkToWord('pais','Uindex04')
javascript:LinkToWord('compilees','Uindex04')
javascript:LinkToWord('mises','Uindex04')
javascript:LinkToWord('en','Uindex04')
javascript:LinkToWord('ordre','Uindex04')
javascript:LinkToWord('avec','Uindex04')
javascript:LinkToWord('table','Uindex04')
javascript:LinkToWord('alphabetique','Uindex04')
javascript:LinkToWord('matieres','Uindex04')
javascript:LinkToWord('par','Uindex04')
javascript:LinkToWord('joseph','Uindex04')
javascript:LinkToWord('michel','Uindex04')
javascript:LinkToWord('wouters','Uindex04')


 66 

illegale activiteiten slecht voor de staatsfinanciën. Hij maant de algemene admodiateur aan 

een betere controle uit te voeren. Zowel de wijnhandelaars als Castillon zijn niet tevreden 

over de werking van de douane. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat dit dossier niet het 

enige is waar de douane wordt bekritiseerd.  

 

Ondanks dat de centrale regering de handelspositie van de steden beschermt, erkent ze het 

economische potentieel van het platteland. De bevordering van de rurale nijverheid is 

essentieel voor een zelfbedruipende staat. In dat opzicht werd het plakkaat van 10 januari 

1724 afgekondigd
147

. Dit laat het uitladen van inheemse waren toe op het platteland. De enige 

voorwaarde is dat de voituriers in de gesloten steden een passavans of geleidebiljet ophalen. 

Buitenlandse en inheemse schippers wordt een verbod opgelegd om buitenlandse goederen te 

ontladen buiten gesloten steden. In deze context bevindt zich het dossier over Pierre 

Wouters
148

. Deze Brusselse handelaar krijgt geen toestemming van de douaneofficieren om 

onverwerkt zaad, afkomstig uit Ninove en Grammont, uit te laden in Vilvoorde. Bovendien 

hebben ze zijn schip aangeslagen. Castillon adviseert dat deze fout van de douaniers 

rechtgezet moet worden. Omwille van de vertraging en inkomstenverlies, moeten de 

officieren verklaren dat hij wel degelijk in Vilvoorde mag ontladen. Dit moet in de toekomst 

ook gebeuren voor celles qu’il aura besoin du cru de ce pays.  

 

Net als bij een meer mercantilistische aanpak heeft het vrijhandelsdenken de bedoeling om de 

economie te verbeteren, en vervolgens de staatsfinanciën. Een mercantilistische aanpak of een 

vrijhandelsgerichte streeft naar dezelfde uitkomst. Uit een en ander blijkt dat de 

handelsraadsleden geen strikte lijn volgen. Ze hanteren eerder een casuïstische en 

pragmatische aanpak dan het volgen van rigoureuze regels, waarbij ze kijken naar de noden 

van welbepaalde sectoren en natuurlijk die van de financiën.  

 

Ze volgen dan al niet de strikte denkrichtingen en argumenteren per afzonderlijk dossier, toch 

kunnen we van een algemene lijn in hun werk gewagen. De meerderheid van hun adviezen 

zijn gebaseerd op vooropgestelde beslissingen, tarieven, ordonnanties, enzovoort. In een 

consult van 25 oktober 1728 antwoordt Castillon op een vraag van particulieren die 
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  J.M. Wouters, id., p. 28-29 (annex). Placcaert ordonnerende dat alle Schippers aenbrengend eenige 

uytheemshe Waeren, Manufacturen ofte Commerschappen, moeten aanleggen in de beslotene Steden waertoe de 

selve zyn gedestineert, sonder last te mogen breken ten plattelande, Vanden 10 januari 1724. 

148
  ARA, Conseil des Finances, n° 8677, rekwest van 19 februari 1724. 
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toestemming hadden gevraagd aan de admodiateur-generaal Botsont, om goud en zilver uit te 

voeren. Botsont gaf zijn goedkeuring, mits een taks van 3 sou per ons. In de brief van de 

particulieren komen we te weten dat ze geen handelaars zijn en dat ze het edelmetaal enkel 

voor eigen doeleinden gebruiken. Er wordt niet vermeld of het gaat om edelmetaal in 

staafvorm of munten. Dit doet er ook niet echt toe. Het tarief van 1670 vermeldt duidelijk dat 

de uitvoer van edelmetaal in staafvorm verboden is. Munten mogen wel uitgevoerd worden 

tegen 6 sou per ons. Meteen is duidelijk dat het gaat om zilveren en gouden munten. Castillon 

zegt dat als vergunningen verleend worden, deze conform de plakkaten moeten zijn
149

.  

     

De meeste economische maatregelen van de regering kunnen omschreven worden als een 

gematigde vorm van mercantilisme. Het is een tegenreactie tegenover het buitenland om een 

ongelijke situatie recht te corrigeren. Vaak zijn de handelsraadsleden gewonnen voor een 

meer mercantilistische politiek. Door omstandigheden zijn ze genoopt om een meer 

gematigde houding aan te nemen. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom zo weinig 

bronnen voorkomen waaruit een strikt protectionistische aanpak blijkt. Wouters realiseerde 

zich dit tijdens na lezing van een brief van de officieren van het fort Sinte-Marie van 1693. Ze 

vroegen de bevestiging van de clausule XVII van het tarief van 1680. Dit bepaalt dat als er 

sprake is van fraude het frauduleuze deel mag geconfisceerd worden, ook al zit het tussen 

legale waren
150

. Bij zijn advies waarschuwt het handelsraadslid de officieren dat ze bij hun 

interpretatie van tarieven moeten letten op de handelsverdragen die afgesloten zijn met het 

buitenland. Er kan niet zomaar eigenhandig worden opgetreden
151

.  

 

Nochtans was Wouters geen voorstander van het tarief van 1680. Net als vele tijdgenoten 

vond hij het veel te gematigd en ongeschikt voor een goede douanepolitiek. Ik heb al vermeld 

dat in de literatuur de oorzaak van het tarief gelegd wordt bij de buurlanden en de Antwerpse 

magistraat en handelsgemeenschap. De opvatting van Wouters wijst eerder richting 

Antwerpen. Als antwoord op een brief van douaniers van Sinte-Marie over het al dan niet 
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, brief van 25 oktober 1728. 
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  J.M. Wouters, Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets, p. 203-204. Estat ou 

Tarif des Droits d‟Entrée et Sortie sur les Marchandises, Manufactures, et Denrées, du 21 décembre 1680. Er 

wordt een uitzondering gemaakt voor geraffineerd zout, volgens het plakkaat van 22 december 1692. 
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aanrekenen van de verpakking van tabaksbladeren, beschouwt hij het tarief van 1680 als la 

liste ortodoxe fabriquee à Anvers au bon plaisir de ses facteurs
152

.  

 

Ondanks het ongunstige kader in de douane, willen de handelsraadsleden vooral de naleving 

van de plakkaten en tarieven. De reden die ze hier voor geven is dat de regels opgesteld zijn 

op verzoek van de soeverein. Misdrijven tegen douanewetgeving zijn niets meer dan 

inbreuken tegen de legitieme macht van de vorst. Als hij gematigde en zelfs liberale tarieven 

laat opstellen dan is het de algemene regel dat ze nageleefd worden. Er zijn altijd 

uitzonderingen mogelijk. Wouters en Castillon hanteren de regels op een kordate manier, 

maar als een bepaald dossier een andere aanpak vereist, dan zijn ze bereid om hun eigen 

mening voorop te zetten. En dikwijls is hun mening eerder geïnspireerd door het 

vrijhandelskapitalisme dan het mercantilisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152

  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, brief van 28 april 1693.  
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IV. De praktijk van de douaneadministratie. 

 

 

A. Overzicht van het normatieve kader: de douanetarieven. 

 

 

De douanerechten werden beschouwd als le plus beau et clair revenu de ce pays
153

. Om deze 

inkomsten te innen was een normatief kader noodzakelijk. Het waren hoofdzakelijk 

douanetarieven die via buitenlandse handel hiervoor zorgden. Het centrale thema van deze 

scriptie is hoe wetgeving zich verhoudt tot de praktijk in de douane. Een korte schets van de 

belangrijkste douanetarieven, waar naar verwezen wordt door de handelsraadsleden Castillon 

en Wouters, illustreert de gelijkenissen en verschillen.  

 

Douanetarieven zijn een verwezenlijking van de tweede helft van de 17
de

 eeuw. Ze dienden 

om de handel met het buitenland te regelen. Hun oorsprong ligt in de handel met de 

Verenigde Provinciën. Deze handel werd sinds de Tachtigjarige Oorlog geregeld via het 

systeem van licenten
154

. Als de Republiek invoerrechten op Zuid-Nederlandse goederen 

invoert in 1651, reageert Filips IV met de invoering in- en uitvoerrechten in 1654.
155

. De 

Staten protesteren matig tegen dit protectionisme. Het is vooral de Antwerpse 

handelsgemeenschap die ervoor zorgt dat de tarieven worden ingetrokken (cfr. supra, p. 52).  

 

De basis voor het laat-17
de 

eeuwse en 18
de

 eeuwse tariefstelsel wordt gelegd met de tarieven 

van 1670 en 1680. In hoofdzaak zijn dit uniforme regels, een groot verschil met de 

voorgaande tarieven. Het tariferen is een uiterst precaire zaak. Je mag de burgers niet te veel 

provoceren, doch de tarieven moeten voldoende protectionistisch zijn om de nijverheid te 

beschermen. Ook financiële overwegingen spelen mee bij de opstelling. Het tarief van 1670 is 
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  H. Coppens, De financiën van de centrale regering, p. 133. 

154
  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, p. 219-222, R. De Schrijver, Jan van 

Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 29-33 en I. Van Damme, Het vertrek van Mercurius, p. 26-28. De licenten 

waren een globaal berekend bedrag die men moest betalen voor paspoorten om handel te voeren met Republiek. 

Later worden er vaste tarieven aan gekoppeld. 
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  M. Huisman, La Belgique commerciale, p. 15 en I. Van Damme, Het vertrek van Mercurius, p. 28-30. 
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hiervan een typisch voorbeeld
156

. Het is gericht tegen Frankrijk en het land van Luik (Entre-

Sambre-et-Meuse) als retorsiemaatregel omdat Frankrijk zijn douanetarieven in 1667 had 

verzwaard. Aanvankelijk was het matig, maar na verloop van tijd werd het verzwaard. Het 

werd de basis voor de regeling van handel met Frankrijk
157

.  

 

Het tarief van 1680, voornamelijk gericht tegen de Zeemogendheden, is volgens de meeste 

historici het resultaat van een nadelige toegeving van de Spaanse regering aan de Brabantse 

Staten en Antwerpse handelsklasse. Ook Wouters is die mening toegedaan (cfr. supra, p. 68). 

Het grote nadeel van dit tarief komt pas in de 18
de

 eeuw, met de invoering van het 

Barrièretraktaat. In de 17
de

 eeuw was er veel protest tegen het plakkaat. Volgens Huisman was 

het tarief slechts enkele maanden in voege
158

. Andere historici geven 1683 als jaar waarin de 

regering beslist om een meer solide versie in te voeren. Het protectionistische karakter van dit 

nieuw tarief werd beknot aan het begin van de Negenjarige Oorlog. De regering besliste in 

1690 dat het tarief van 1683 enkel gold voor goederen die belast werden in 1680
159

. Dit 

betekent een belangrijk verlies voor de vorst in crisistijd. De bepaling van 1690 is oorzaak 

van een belangrijk deel van de buitenlandse schulden van de Zuidelijke Nederlanden, 

namelijk de Hollandse leningen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de douane-inkomsten en 

de ontwikkeling van de forten Sinte-Marie en Sint-Filips. 

 

Na de vrede van Rijswijk is Bergeyck van plan om de tarieven van 1670 en 1680 aan te 

passen au point de leur faire subir une complète transformation. Hij voert dit uit op 15 

november 1697 met twee récopilations
160

. Deze zijn maar voor heel korte periode van kracht. 
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  J.M. Wouters, Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets, p. 1-43. Tarif pour 
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Met de vestiging van het Anglo-Bataafs condominium en het Barrièretraktaat worden er 

andere tarieven opgesteld. Castillon geeft aan dat enkel de transito en de terugkeer van 

goederen naar grensstreken en enclaves van 1697 overblijft
161

.  De regering had in de 17
de

 

eeuw de bedoeling om een uniform douanestelsel ingevoerd. Dit is maar ten dele gelukt. De 

tegenwerking van steden en buurlanden, gekoppeld aan de vele uitzonderingen voor 

individuen, steden en provincies, maakte een vast en overzichtelijk systeem onmogelijk. Het 

valt dan ook te begrijpen dat mensen die dit kluwen konden ontwarren zeer waardevol waren 

voor de werking van de staat. Uit onderzoek blijkt dat zulks het geval was voor Wouters en 

Castillon. 

 

Tijdens en net na de Spaanse Successieoorlog hielden de Zeemogendheden de Zuidelijke 

Nederlanden politiek en economisch in een sterke houdgreep. Het kader van de Oostenrijk 

commerciële politiek wordt grotendeels in deze periode opgebouwd. De Conferentie legde de 

Raad van Financiën maatregelen op. Vanaf 1706 worden opnieuw Hollandse en Engelse 

waren geïmporteerd. Aanvankelijk zijn de tarieven die golden bij de dood van Karel II in 

1700 van kracht. Veenendaal schrijft dat dit al in het voordeel van de Hollandse handel was, 

maar de Verenigde Provinciën willen nog meer gunstige tarieven. Volgens hem was dit 

ingegeven door zelfzuchtigheid en om de oorlog via handelsinkomsten te financieren. 

Republiek is geen grote territoriale staat, en moet met andere woorden een zo goed mogelijke 

handelsbalans hebben om haar machtspositie te behouden 
162

. 

 

Op 23 juni 1706 wordt het tarief van 1680 integraal heringevoerd. Dit wil zeggen dat latere 

bijsturingen niet meer van kracht zijn. Als toegeving schaffen de Verenigde Provinciën enkele 

retorsieplakkaten af uit 1699 die ze hadden uitgevaardigd naar aanleiding van de 1-

aprilplakkaten
163

. Volgens eigentijdse memoires betekende dit een verlies van 2, zelfs 3 

miljoen fl., zonder het verlies meegerekend dat inheemse handelaars leden
164

. De handel met 

Frankrijk wordt sterk bemoeilijkt door het tarief van 1708 dat de invoerrechten verdubbeld. 

Na de vrede van Utrecht wordt het tarief van 1670 weer van kracht. Dit tarief zal nog een 

                                                                                                                                                         
Tarif du 21 décembre 1680, que Son Altesse Electorale a (par advis du Conseil de Finances) ordonné, et ordonne 

estre observées doiz et vers les Royaumes et Estats vers lesquels ledit Tarif opere, Du 15 Novembre 1697. 
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, brief van 15 december 1727.  
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belangrijke wijziging ondergaan in 1716
165

. De uitvoerrechten worden met de helft verlaagd. 

Ondanks dat de uitvoerrechten maar 10% van de totale douane-inkomsten bedroegen, is dit 

een nieuwe aderlating voor de Zuid-Nederlandse staatskist.  

 

Het belangrijkste punt voor de Zuidelijke Nederlanden is de tarifering van de handel met de 

Zeemogendheden. Deze kwestie werd geregeld door middel van een conventie over 

wederzijdse handel, waarbij Castillon betrokken was als afgevaardigde. Na lang 

onderhandelen, wordt besloten om voorlopig het originele tarief van 1680 in te voeren. De 

Raad van State protesteert en verklaart dat het geen echte wet is puisqu’il n’a subsisté, dans 

son entier, que durant quelques mois. Twee jaar later bevestigt Artikel XXVI van het 

Barrièretraktaat het handelsverdrag. Wel wordt in bedoeld artikel beloofd om een nieuw 

handelsverdrag af te spreken in de komende jaren. We hebben al gezien dat deze kwestie tot 

de conferentie van Antwerpen in 1737 aansleept 
166

. 

 

Gedurende de carrières van Wouters en Castillon zijn er pogingen om een coherent 

douanestelsel uit te bouwen. Dit mislukt omwille van allerlei redenen. Ten eerste worden er te 

veel uitzonderingen gemaakt op algemene regels. Zeker in grensstreken en enclaves leidt dit 

tot problemen met de douane. Ten tweede moet de regering gedurende de tweede helft van de 

17
de

 eeuw en het begin van de 18
de

 eeuw voortdurend compromissen sluiten met steden en 

buurlanden. De historische context van die periode is ongunstig om zelf een systeem uit de 

dokteren, zonder conflicterende belangen met machtige buurlanden en Zuid-Nederlandse 

steden.   
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  M. Huisman, La Belgique commerciale, p. 55-57 en P.-F. De Neny, Mémoires historiques et politiques 

sur les Pays-Bas autrichiens, p. 163 en 170-171.  
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B. De forten Sinte-Marie en Sint-Filips. 

 

 

De forten Sinte-Marie en Sint-Filips zijn gelegen ten noorden van Antwerpen langs de oevers 

van de Schelde. Het zijn de belangrijkste hoofdkantoren van de Zuidelijke Nederlanden.. Het 

fort Sinte-Marie was in gebruik gedurende de 17
de

 eeuw en Sint-Filips in de 18
de

 eeuw. In 

deze kantoren werden goederen gecontroleerd die via de Schelde werden verhandeld. In het 

bronnenmateriaal gaat bijna negentig procent van de documenten over deze douanekantoren. 

De resterende teksten zijn hebben betrekking op Borgerhout, het hoofdkantoor voor de 

continentale handel in het douanearrondissement Antwerpen, en kantoren in het 

arrondissement Brussel. Het financiële aandeel van Sinte-Marie en Sint-Filips in douane-

inkomsten is zo groot dat het aangewezen is om de ontwikkeling van de forten nader te 

onderzoeken.  

 

Het fort Sinte-Marie is gelegen aan een wijde bocht op de linkeroever van de Schelde, tussen 

Kallo en het fort Liefkenshoek. Over het ontstaan van het fort heb ik niks gevonden. Het was 

wel al sinds de 16
de

 eeuw in gebruik was. Het speelde een grote rol in het beleg van 

Antwerpen. Ter hoogte van het fort bouwde Parma zijn scheepsbrug in 1585
167

. Het fort is 

echter het best bekend als douanekantoor. Coppens stelt dat 18 à 27% van alle 

douaneontvangsten afkomstig zijn van dit kantoor. Het aandeel van Sinte-Marie vormt le 

revenu le plus important et le plus clair de tous ceux qui restent en ces pays
168

.  

 

Aan het einde van de Spaanse tijd waren de ontvangsten uit het fort geen hulp voor de 

staatsfinanciën. De inkomsten vielen volledig weg omdat het fort de kern was van belangrijke 

financiële problemen. De aanleiding voor deze problemen was een bepaling van 1690 waarin 

beslist werd dat de aanpassingen van 1683 beperkt zouden worden. Ze waren enkel geldig 

voor goederen die al in het oorspronkelijke tarief van 1680 waren opgenomen. In tijden van 

oorlog was dit een ware aderlating voor de vorst. De ontvangsten uit het domein, beden en 

douane waren al allemaal aangewend om de Spaanse macht te behouden. Er waren geen extra 

middelen voor Karel II beschikbaar. De vorst besloot daarom te lenen in Amsterdam, de 

grootste kapitaalmarkt van Europa. Tussen de jaren 1690 en 1695 werd een bedrag van 
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  Zie Bijlage I en II. 
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  H. Coppens, De financiën van de centrale regering, p. 137-140 en 268. 
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7.933.952 geleend. De intrestvoet bedroeg 5 of 6%. Karel VI beloofde om de leningen af te 

betalen tegen afgesproken intrestvoeten en met behoud van overeenkomsten en hypotheken. 

De belangrijkste van die hypotheken waren inkomsten van het kantoor van Sinte-Marie. Alle 

ontvangsten uit dit douanekantoor werden door Zuid-Nederlandse officieren geïnd en werden 

vervolgens overgemaakt aan een controleur van de Staten-Generaal
169

. 

 

De afbetaling verliep gestaag, gezien de regelmaat van ontvangsten van het douanekantoor. 

Toch duurde het tot 1701 dat de eerste twee leningen waren terugbetaald. Op de vooravond 

van de Spaanse Successieoorlog bedroeg de schuld nog steeds 5.363.103 gld., met jaarlijkse 

intresten van 280.490 gld.. Logischerwijs stopten tijdens het Anjouaanse regime de 

afbetalingen aan de Verenigde Provinciën. Dit deed de uitstaande intresten stijgen. Een ander 

opdoffer was de devaluatie van de Brabantse gulden. Hierdoor nam de schuld toe met 421.000 

gld. en de intrestlast steeg tot 8%
170

. 

 

Het fort Sint-Filips bevond op de rechteroever van de Schelde zich, pal tegenover het fort 

Sinte-Marie. Opnieuw vond ik niets over het ontstaan, maar het was zeker al in gebruik in de 

16
de

 eeuw. De brug van Parma was gebouwd tussen Sinte-Marie en Sint-Filips
171

. Wat er 

gebeurde met het fort in de 17
de

 eeuw wordt uit de literatuur niet duidelijk. Hoogst 

waarschijnlijk werd het, aangezien zijn ligging op de grens met de Verenigde Provinciën, 

bemand met een Spaans garnizoen. Oorspronkelijk zou het fort opgenomen worden in de 

Staatse Barrière. Bij de installatie van het Barrièretraktaat werd beslist om geen Staats 

garnizoen te vestigen
172

. Het economische belang van het fort situeert zich in de 18
de

 eeuw. 

Het werd het hoofdkantoor voor de maritieme handel in Antwerpen. Het nam de taken over 

van Sinte-Marie. Tot op heden wordt in de literatuur nog geen echt grondige verklaring 

gegeven voor deze verandering.  
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Net als de Spaanse regering een decennium voordien, ondervond de Conferentie en Oostenrijk 

dat de bestaande inkomsten de oorlogskosten niet dekten. De Zeemogendheden gaven de 

voorkeur om de belastingen niet te verhogen, wel om nieuwe leningen aan te gaan. Dit was 

natuurlijk in het voordeel van de Verenigde Provinciën die al vlug aanboden om de leningen 

te verlengen. Tijdens de oorlog werden bijkomende leningen ter waarde van 4.859.630 gld. 

aangegaan. Daarmee steeg de openstaande schuld tot 10.123.783 gld., met jaarlijkse intresten 

tot 525.715 gld.
173

. Karel VI beloofde bij ondertekening van het Barrièretraktaat zowel de 

leningen van Karel II als van de Conferentie af te betalen
174

. De Hollandse financiers wilden 

de afbetaling zo veel mogelijk uitstellen. Ze wisten dat de rentestand ging dalen. Tussen 1707 

en 1718 werd slechts 63.244 gld. van de kapitalen op Sint-Filips afgelost. Tussen 1719-1728 

was de uitstaande schuld met 1.763.858 teruggebracht naar 9.914.761 gld., aan een jaarlijks 

ritme van 200 à 250.000 gld.. Als de staat dit zelf zou willen vereffenen, duurt het nog een 

halve eeuw. De enige manier, gezien de omstandigheden, om vlugger afbetalingen te regelen 

is door leningen aan te gaan tegen een lagere intrestvoet. 

 

De Oostenrijkse regering besloot daarom in 1730 hulp van de Staten van Brabant in te roepen. 

Dit kwam doordat de Staten de enige instelling was die over voldoende kredietwaardigheid 

beschikte om leningen te verkrijgen tegen lagere intresten. In ruil voor het overnemen van de 

leningen op Sint-Filips kregen de Staten de inkomsten van het kantoor. De Oostenrijkse 

regering slaagde in haar opzet. De Brabantse Staten leenden 6.591.495 gld.. Tussen 1732 en 

1738 werd de volledige uitstaande schuld terugbetaald. Het grote probleem was dat net als in 

de voorgaande periode de centrale regering een belangrijke winstpost verloren zag gaan
175

. 
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  G. Bigwood, Les origines de la dette belge, p. 6-7 en H. Coppens, De financiën van de centrale 

regering, p. 272-275. 

174
  P.-F. De Neny, Mémoires historiques et politiques, p. 163. In respectievelijk de Artikels XVII en XVIII 

belooft hij de leningen van Karel II en de Conferentie af te betalen.  

175
  G. Bigwood, Les origines de la dette belge, p. 8 en H. Coppens, De financiën van de centrale regering, 

p. 138-140 en 275-276. 
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C. De verschillen tussen algemene admodiatie en staatsregie. 

 

 

In de onderzoeksperiode is er een continue afwisseling van staatsregie en verpachting in de 

douane. In dit deel probeer ik aan te tonen of daarvoor een verschil merkbaar is tussen 

periodes met de staatsregie of periodes met algemene admodiatie. Of blijven de problemen bij 

de administratie van dezelfde aard? 

 

Het eenvoudigste systeem bij de inning van douanerechten is de staatsregie. In dit systeem 

was het de Raad van Financiën en Rekenkamer die de algemene leiding hadden over douane 

en douanepersoneel. In deze perioden kwam de beslissende macht van de raadsheer voor 

handelszaken volledig tot zijn recht. Hij stond min of meer aan het hoofd van de 

douaneadministratie, doorgaans ondergeschikt aan de raadsheren van Financiën. Door zijn 

kennis was hij ontzettend belangrijk. Na inning door de douaniers gingen de 

douaneontvangsten rechtstreeks naar de Algemene Ontvangstkas. De enige kosten die in mijn 

onderzoeksperiode gemaakt werden, waren die voor verlichting en verwarming, 

kantoorbenodigdheden, lonen, huren, grondrenten en transfers naar Vlaanderen en Brabant
176

.  

 

De periodes van verpachting van de douanerechten, of de algemene admodiatie, zijn 

complexer dan die met staatsregie. Met de term algemene admodiatie wordt de verpachting 

van douanerechten in alle douanedepartementen aan een particulier bedoeld. Een financieel 

krachtige particulier ondertekent bij het begin van de verpachting een financieel contract met 

de vorst. In ruil voor een bepaald bedrag krijgt hij de inkomsten uit de inning van douane-

inkomsten. De loonkosten en interne uitgaven werden in het admodiatiecontract vastgelegd. 

Ze vielen ten laste van de pachter zelf, waardoor de regering een netto bedrag ontving
177

. De 

Raad van Financiën was minder gekant tegen de uitbesteding van douanerechten dan tegen 

een verpachting van domeinen. Oorzaak is hiervan is dat de Raad controle op financiële 

verbintenissen en toepassing van douanereglementen behield. Daarnaast moesten ambtenaren 

aan dezelfde eisen beantwoorden als in periodes van staatsregie. In het volgende deel over de 
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  H. Coppens, De financiën van de centrale regering, p. 135-137. De transfers bedroegen in de jaren 1730 

600.000 gld. per jaar.  

177
  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, p. 271-272 en R. De Schrijver, Jan 

van Brouckhoven, graaf van Bergeyck, p. 57-58.  
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werking van de ambtenaren zal blijken dat dit klopt. Onder beide organisatievormen zullen de 

douaneofficieren eigengereid te werk gaan, waardoor de raadsheer voor handelszaken 

gedwongen wordt om in te grijpen. Hij heeft niet alleen bij staatsregie beslissende macht, ook 

bij de algemene admodiatie. 

 

In mijn onderzoeksperiode zijn er vijf admodiatiecontracten. Twee in de 17
de

 eeuw en drie in 

de 18
de

 eeuw. De contracten waren geen algemene bepalingen. Ze werden per particulier 

opgesteld. Over de admodiatie van de 17
de

 eeuw is in de literatuur veel minder geschreven. 

De eerste verpachting van de douanerechten werd in 1683 ingevoerd. Emmanuel de Fonseca 

was de admodiateur. Hij voerde het ambt uit tot in 1 maart 1687, de dag waarop Remi Le 

Roux, heer van Tercamen, werd aangesteld. Hij behield deze functie tot bij de stopzetting van 

de verpachting 31 juli 1688
178

.  

 

Enkel Bigwood vermeldt deze admodiateur. Gelukkig las ik twee documenten over de heer 

van Tercamen. Een ervan betreft een klacht van Antwerpse handelaars over de houding van 

de admodiateur bij transitohandel naar Italië. Ze willen dat de heer van Tercamen hun handel 

ongemoeid laat en vragen de regering in dit dossier om inschikkelijkheid. Uit de brief van de 

heer van Tercamen vallen twee aspecten op. Een misprijzen voor de handelaars blijkt uit het 

antwoord. Sinds het rekwest door geen enkele handelaar is ondertekend kan hij niets 

ondernemen. Ze dienen hem aangetekend terug te schrijven
179

. Bovendien schreef hij de brief 

met gouden inkt, een teken van zijn welvaart. Met onze kennis van de periode en de 

wetenschap dat de admodiateurs uit de 17
de

 en 18
de

 eeuw zich voortdurend in de schulden 

werken, zou ik zelfs durven spreken van een zeker decadent gedrag van de heer van 

Tercamen. 

 

Sommige van de admodiatiecontracten waren al voordeliger voor een bepaalde admodiateur. 

Zo krijgt Adam-Joseph de Sotelet, een Luikse bankier-ondernemer, tot tweemaal toe een 

gunstig contract. De contracten werden opgesteld in 1718 en 1732. Beide waren geldig voor 

een periode van zes jaar
180

. De admodiateurs voor de periode 1725-1732, Jean del Castillo en 
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  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, p. 271-272. De heer van Tercamen 

betaalde 1,595,000 fl.. Verdere gegevens van het contract zijn onbekend. 

179
  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, rekwest van 10 april 1687 en brief van 11 april 1687.  

180  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, p. 273-274. Het eerste 

admodiatiecontract van de Sotelet liep van 1718 tot 1724. De Sotelet betaalt 1.750.000 fl. aan de vorst, min 
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Laurent Botsont, sluiten een nadeliger contract af. Mede door mindere economische 

omstandigheden raken de del Castillo en Botsont in financiële problemen. Botsont wordt zelfs 

gearresteerd in 1731 op basis van gebrekkige betalingen
181

. Het laatste jaar van hun contract 

wordt overgenomen door de Raad van Financiën. Tot de admodiatie van de Sotelet in 1732 is 

er een tussentijdse staatsregie
182

.  

 

De Raad was altijd een voorstander van staatsregie. In 1732 vreesde de Raad voor illegale 

praktijken van de Sotelet om zijn contract af te betalen. Dit bleek te kloppen. De schulden van 

de Sotelet stegen voortdurend. Bleek dat dit lag aan corruptie en niet aan gebrekkige 

ontvangsten. Net als bij Botsont vraagt de Raad in 1733 om zijn arrestatie. De Sotelet vlucht 

naar Wenen waar hij machtige beschermheren heeft. Opnieuw wordt de regie ingevoerd. Dit 

duurt tot midden 1735 en de vestiging van de directie van de douanerechten onder leiding van 

niemand minder dan de Sotelet. Zijn schulden waren kwijtgescholden en hij kreeg de functie 

van directeur van de douanerechten. De problemen waren hiermee niet opgelost. Een 

doorlichting van zijn grootboek door de Rekenkamer toont aan dat er sprake is van fraude en 

verduistering, inbreuken tegen douanereglementen en foutieve rekeningen. Na veel 

bureaucratische rompslomp wordt de Sotelet in 1741 schuldig verklaard door de Grote Raad 

van Mechelen, waarop hij naar Luik vlucht 
183

. 

 

Het voordeel van het systeem is dat de vorst direct weet welke inkomsten hij ontvangt. Zeker 

in tijden van gebrek aan middelen is deze methode verleidelijk. Dit weegt echter niet op tegen 

de misbruiken die veelvuldig voorkomen. Dit blijkt uit de literatuur en mijn bronnenmateriaal 

wordt dit duidelijk. De admodiateurs of administrateurs généraux proberen vooral zichzelf te 

verrijken door verkeerde en duurdere douanetarieven te heffen, dubbele tarieven te innen en 

valselijk goederen te confisqueren. Daar traden Wouters en Castillon sterk tegen op.  

                                                                                                                                                         
146.000 fl. voor onkosten en 106.000 fl. voor ontbreken van douanetarieven van Luxemburg. De Sotelet geeft 

een lening van 400,000 fl., zonder intrest. De boetes worden gelijkmatig verdeeld onder de admodiateur, de vorst 

en de douanier die ze aangeeft (elk een derde). 

181
  G. Bigwood, id., p. 274-275. Het contract liep van 1725 tot 1732. Del Castillo en Botsont betaalden 

2,050,000 fl., min 170,000 fl. voor de onkosten). Botsont leent 400,000 fl. aan de vorst. Dit moet door de 

opvolger terugbetaald worden. De boetes gaan voor de helft naar de vorst.  

182
  J.B. Windey, De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 

244.  

183
  JB. Windey, id., p. 244-248. 
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Niet alleen de Sotelet maakt zich schuldig aan corruptie. De documenten handelen uitsluitend 

over het gedrag van Botsont, de admodiateur van 1725 tot 1730. Over Jean del Castillo wordt 

geen gewag gemaakt. Botsont werd pachter in een periode waarin de douane-inkomsten 

stegen. Daarom besloot de regering om in het contract een hoger bedrag en slechtere 

voorwaarden te eisen van de admodiateur. Botsont trad de regering daarin bij. Hij vermoedde 

dat de inkomsten zouden blijven stijgen. Door de afschaffing van de Oostendse Compagnie 

viel deze hoop in het water. De loon- en werkingskosten die de admodiateur moest betalen 

samen met de lening bleek onmogelijk. Voor die reden zocht hij zijn toevlucht tot illegale 

praktijken. In het bronnencorpus las ik twee documenten waaruit dit blijkt.  

 

Een eerste bewijs van de houding van Botsont is een brief van de douanecontroleur van 

Antwerpen, Henrier
184

. Daarin staat te lezen dat Botsont zijn hoofdontvanger de opdracht gaf 

om een passavans te verschaffen voor de uitvoer van 1900 pond ruw vlas naar de enclave 

rond Roermond. Hij verleende het passavans op basis van een kwijtbrief op borgtocht (acquit 

à caution) die vermeldde dat de uitvoerrechten verdrievoudigd moesten worden. Dit in 

navolging van de recopilation van 15 november 1697 op het tarief van 1680. Op die manier 

inde Botsont driedubbele rechten op de uitvoer van ruw vlas. De controleur schrijft dat dit 

augmentait considerablement la recepte de son departement. Castillon is in zijn consult niet 

te spreken over de manier waarop dit dossier is afgehandeld. Het handelsraadslid spreekt over 

témérinité insoutenables (onverdraaglijke roekeloosheid). Volgens hem heeft Botsont drie 

belangrijke fouten gemaakt die zijn functie onwaardig zijn.  

 

Ten eerste is het verkeerd om een passavans te verlenen op basis van een kwijtbrief op 

borgtocht die bij aankomst kwijtgescholden wordt. Op die manier is geen controle mogelijk. 

Bij handel naar grensstreken en enclaves moeten uitvoerrechten betaald worden en een 

passavans op borgtocht worden opgesteld. Daarnaast dienen certificaten uitgevaardigd te 

worden door controleurs die op de hoogte zijn van de vragen van de nijverheden in deze 

streken. Het kan zijn dat in deze certificaten het betalen van uitvoerrechten en passavans op 

borgtocht door de vingers wordt gezien 
185

. Ten tweede mag Botsont ruw vlas eigenlijk niet 

laten uitvoeren zonder speciale toestemming van de Raad van Financiën. De Raad had in 
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8676, brief van 15 december 1727. 

185
  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, p. 283-284.  
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1719 en 1724 de uitvoer van ruw vlas verboden
186

. Ten laatste kan de admodiateur zich niet 

beroepen op het tarief van 1697. Zoals al vermeld werd dit tarief grotendeels afgeschaft in 

1706. Castillon zegt dat Botsont hierover geïnformeerd was. Hij kan zich niet van de indruk 

ontdoen dat Botsont zijn ambt uitoefent in een straffeloze sfeer. Als dit allemaal mag, schrijft 

Castillon, tout tombera à la fin en confusion. Daarom vindt hij dat de algemene verpachter 

een boete zou moeten opgelegd worden van 25 fl. per florijn die hij op valse manier inde.  

 

Een minder erg vergrijp vinden we terug in het dossier van 25 oktober 1728
187

, dat ik al heb 

vermeld in het deel over de opvattingen van Wouters en Castillon (cfr. supra, p. 66). Botsont 

liet de uitvoer van zilveren en gouden munten toe, mits een taks van 3 sou per ons. Castillon 

beweert dat hij geen weet heeft van algemene bepalingen die de uitvoer van munten toelaat 

tegen deze belasting. Het algemene tarief van 1670 tarifieert 6 sou per ons. Castillon is 

onthutst over de manier dat Botsont zich beroept op particuliere vergunningen die de Raad 

nadelig heeft verleend. Het lijkt hem dat Botsont met zekere minachting zijn rechten probeert 

te doen gelden.  

 

Het verschil tussen staatsregie en algemene admodiatie is dat in periodes van admodiatie er 

een extra functionaris met aanzienlijke beslissende macht is. De rol van de Raad wordt 

hierdoor beperkt tot controleorgaan. Hij kan enkel toekijken van op de zijlijn en ingrijpen als 

fouten worden gemaakt. Dit is waar het handelsraadslid zich mee bezig houdt. We zien dat de 

Raad admodiateurs afzet en zelfs laat arresteren, maar dit levert geen verandering op in het 

economisch denken. De vorst was meestal voorstander van het verpachtingsysteem.  
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D. De werkethiek van het lagere douanepersoneel 

 

 

Centrale vraagstelling van deze scriptie is de werking van het lagere douanepersoneel. In de 

bronnen vind ik volgende groepen terug: hoofdontvangers, controleurs en districtsrechters. 

Respecteren ze de plakkaten en tarieven die opgesteld werden door de Raad van Financiën? 

Of volgen ze uit eigenbelang hun eigen weg? Een bijkomende vraag is de manier waarop ze 

functioneren onder staatsregie en admodiatie. Is er een verschil op te merken tussen beide 

vormen? 

 

De douaneadministratie van de Zuidelijke Nederlanden was opgedeeld in een dozijn 

douanedepartementen. Elk departement bestond uit een hoofdkantoor en diverse kleine 

bureaus. In het departement Brussel was het hoofdbureau in de hoofdstad gevestigd. De 

uitzondering op de regel was het departement Antwerpen. Hier waren twee hoofdkantoren, 

Sinte-Marie/Sint-Filips en Borgerhout, die respectievelijk bevoegd waren voor handel over 

zee en over land. In een hoofdkantoor bestaat de bezetting uit hoofdontvangers, controleurs en 

een wachtkorps.  

 

De hoofdontvangers, ook wel de officieren genoemd, zijn de eigenlijke douaniers. De 

hoofdontvangers werden niet door de staat aangesteld. Ze pachten het ambt. Zij voeren de 

visites uit en controleren op eventuele fraude. In Sinte-Marie/Sint-Filips gaan zij aan boord 

van schepen. Hun andere taak is de inning van de rechten. Volgens de aard van de goederen 

schrijven ze iedere collecte op in hun douaneregisters
188

. In een ordonnantie van het jaar 1716 

wordt een lijst van de visitateurs meegedeeld
189

. Een tweede belangrijke categorie bestaat uit 

controleurs. Zij inspecteren de officieren op de naleving van tarieven, zien toe op het 

personeel, signeren en registreren kwijtschriften en controleren of de kwitanties op borgtocht 
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  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, p. 279 en J.B. Windey, De Raad van 

Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Karel VI (1725-1740), p. 231-232. 
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binnen de opgestelde tijd betaald worden. Zij zijn diegenen die de confiscaties uitvoeren en ze 

signeren de maandelijkse lijsten. Tijdens de algemene admodiatie worden ze geassisteerd 

door extra vorstelijke controleurs die toezien op de pachters van de rechten. De 

districtsrechters van tollen en douane zijn niet rechtstreeks betrokken bij de inning van 

douanerechten. Ze zijn de leidinggevende ambtenaren op lager niveau en ze worden 

betrokken bij juridische geschillen. Per douanedepartement zijn er twee rechters aangesteld. 

Als een officier aangifte doet van fraude moet hij dit melden bij de Kamer van Justitie voor 

tollen en douane (la Chambre de Judicature des droits et tonlieux)
190

.  

 

In de literatuur is weinig geschreven over de werkethiek van het douanepersoneel. Enkel 

Huisman vermeldt kort de hoofdontvangers. Hij beschrijft hen in zeer negatieve 

bewoordingen; affamées et impitoyables, véritables harpies. Ze houden schepen dagen vast, 

tonen weinig respect bij hun visites en vaak innen ze te veel geld, volgens rechten die niet 

bestaan
191

. Klaarblijkelijk hebben deze ambtenaren geen al te beste reputatie. Dit klopt met 

wat ik in mijn onderzoek aantref. Zonder de douaneofficieren in een negatieve context te 

plaatsen, is er een duidelijke trend van kleinschalige corruptie en normvervaging terug te 

vinden.  

 

Vraag is waarom dit gebeurd? Zoals altijd is corruptie ingegeven uit financiële overwegingen. 

Als ontvangers de kans zien om geld achterover te drukken zullen ze dat in vele gevallen niet 

nalaten. Het ontbrak de douaniers echter niet aan inkomsten. Naast hun vast loon – 

afhankelijk van het kantoor waar ze werkzaam zijn – hadden ze extralegale voordelen, of 

emolumenten. Ten eerste had de officier die de fraude ontdekt het recht op een deel van de 

boete. Welk aandeel hij kreeg is meestal onduidelijk. In de admodiatiecontracten van de 

Sotelet (contract van 1718) en Botsont vinden we meer informatie. In de ambtstermijn van de 

Sotelet kreeg de betrokken ontvanger een derde van de boete, onder Botsont en del Castillo 

was dit een kwart
192

. Tijdens staatsregie had de vorst geen inkomsten uit de boetes. Dit blijkt 
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  ARA, Conseil des Finances, n° 8675, Pointen ende propositien 9 mei 1669; E. Aerts, M. Baelde, H. 

Coppens, H. De Schepper, H. Soly, A.KL. Thijs en K. Vanhonacker, (eds.), De centrale overheidsinstellingen 
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  G. Bigwood, Les impots généraux dans les Pays-Bas Autrichiens, p. 273-275.  
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uit een rekwest van 11 mei 1717
193

. Castillon schrijft dat de vorst ne resulte aucun avantage a 

S.M. et qui rendeur la levée a ses droits odieuses. Ten tweede beschikten ze over het recht 

van voorverkoop. Dit wil zeggen dat bij vaststelling van fraude, ze de mogelijkheid hadden 

om de goederen aan hun zogezegde waarde op te kopen (recht van voorverkoop), plus 15%. 

Dit was vaak zeer winstgevend daar de staat pas in 1737 een deel opeiste. Vaak brachten ze 

schade toe aan goederen die ze dan onrechtmatig in beslag nemen op basis van het foutief 

weergeven van de echte waarde van de goederen
194

.  

 

Winstbejag is de belangrijkste aanleiding van hun povere werkethiek. De stelling van 

Huisman lijkt te kloppen. Het eerder al vermelde dossier van Pierre Wouters (cfr. supra, p. 66) 

toont aan dat de officieren onterecht schepen confisqueren. Castillon ergert zich hieraan. Door 

deze praktijken lopen handel en nijverheid ernstige schade op. De ontvangers innen vaak ook 

rechten volgens verkeerde tarieven die hen meestal meer inkomsten opleverden. Een stuk uit 

mei 1717 getuigt hierover
195

. De aanleiding tot het rekwest was opnieuw het foutieve aanslaan 

van een schip geladen met rogge. Jean van Turenhout, handelaar en franc batelier uit Brussel, 

wil 30 fl. terug die ze zijn facteur hadden aangerekend. Volgens het paspoort was ongeveer 

een derde van de lading niet aangegeven. Het paspoort vermeldt zout in plaats van rogge. In 

dergelijke gevallen mogen de officieren boetes opleggen. Alleen mogen ze dit niet onder 

valse voorwendsels (faibles pretextes) verrichten. Castillon vreest dat het heffen van droits 

odieuses de handel schade toebrengt. In een brief reageren de officieren van Sint-Filips
196

. Ze 

verwerpen de aanklacht dat ze de exporthandel zouden belemmeren onder fictieve 

voorwendsels. Ze hebben de regels toegepast. Castillon stelt dat dergelijke nauwkeurige 

toepassing van de wet enkel van toepassing is voor schepen die zout exporteren.  

 

Niet alleen de officieren maken zich schuldig aan een eigen interpretatie van de regels, ook de 

districtsrechters van de Kamer. Wouters klaagt tot tweemaal toe over het eigengereide 

optreden van de Kamer
197

. Dit is illegaal, enkel de vorst heeft het recht om ordonnanties te 

interpreteren. Tevens ergert hij zich ook over de esprit critique van de rechters en officieren 
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omdat ze een te drukke correspondentie voeren met de Raad. Hierdoor, zegt Wouters, heeft de 

Raad en zijn medewerkers geen tijd meer voor andere activiteiten
198

. 

 

Roekeloos en onverantwoordelijk gedrag van de ontvangers is naast handelen uit financieel 

eigenbelang een oorzaak van de slecht werkende douane. In de forten Sinte-Marie en Sint-

Filips vind ik dit vooral terug bij de officieren die visitaties of controles uitvoerden. De 

reglementen van de Raad bepaalden dat dit moest gebeuren door twee visitateurs (officieren) 

met officiële schepen en bemanning (matelots commis). Dit was niet altijd het geval. In 

januari 1673 dient Wouters klacht in tegen luitenant-kapitein, of loods Renard Govaerts
199

. De 

raadsheer voor handelszaken heeft weet van een misdrijf van de kapitein. Op 23 januari 1673 

heeft hij twee boten met zijn eigen sloep begeleid. Wouters is zeker dat de kapitein dit al 

verschillende keren gedaan heeft. Hij beschikte tot nu nog niet over de nodige bewijzen om 

hem aan te klagen. Verder waarschuwt Wouters toekomstige overtreders dat dergelijke acties 

de vorst 50.000 fl. schade kunnen berokkenen.  

 

Een veel ernstigere vorm van onverantwoordelijkheid wordt in een stuk van 1714 vermeld
200

. 

Het eerste deel van de brief handelt opnieuw over regelmatige inbreuken tegen de regel dat 

twee officiële boten uitvaren voor controles. Na veertig jaar negeren de matrozen en de 

loodsen nog steeds de regels. Ook stelt de luitenant-kapitein zijn eigen matrozen aan, wat bij 

wet verboden is. Verder blijkt uit de bron dat een herstel van de orde in het fort nodig is. 

Ontvanger Dromers en zijn zoon hebben een geschil met de controleur. Dit staat een degelijke 

werking van het fort in de weg. Het zwaarste vergrijp heeft te maken met het fregat van de 

douane. Dit ligt voor de forten Sinte-Marie en Sint-Filips voor anker, en wordt gebruikt als 

platform voor de sloepen die douanecontroles uitvoeren. Normaliter verlaat een deel van de 

bemanning, met toestemming van de officieren, het fregat. Maar op 6 maart 1714 loopt dit 

verkeerd. De kapitein neemt de volledige bemanning mee op inspecties. Hij legt het fregat 

voor anker. Tijdens de inspecties breekt een zware storm uit waardoor het schip, niet in staat 

om mee te bewegen met de deining van de golven, schipbreuk leed. Castillon stelt de kapitein 

volledig aansprakelijk voor de feiten om toekomstige schendingen te voorkomen. Uit de 
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ordonnantie van 1716 weten we dat de namen van de nieuwe kapitein en luitenant-kapitein 

van het fregat Pierre Muyswinckel en Francois Breuckel zijn
201

. 

 

De houding van de officieren is niet het enige probleem van de douane. Er zijn ook fouten van 

douaniers die het gevolg zijn van onoplettendheid of ongeschiktheid. In maart 1689 begaat de 

ontvanger voor Frankrijk in het kantoor van Sinte-Marie enkele fouten
202

. Hij had het dubbel 

van de toegestane hoeveelheid goederen laten passeren en hij inde 800 fl. te weinig. 

Controleur-generaal Schrynwercker vroeg Wouters om deze zaak te regelen. Het 

handelsraadslid antwoordt dat dit normaal een zaak is voor de Kamer. Dit kan de reden zijn 

dat zeer weinig voorbeelden van dergelijke fouten voorkomen in de stukken. Wouters is van 

mening dat de ontvanger onbewust fouten heeft gemaakt aangezien er sprake is van fraude bij 

de aunage
203

. Volgens Wouters is de betrokken handelaar iemand die ogenschijnlijk blijk 

geeft van trouw aan de vorst (c’est un homme qui seroit grand bruit). Toch heeft de ontvanger 

een fout begaan. Er is een verzachtende omstandigheid – sommige stukken wegen zwaarder 

dan andere – maar dat hij dergelijk verschil niet opmerkt is nefast. 

 

Er is in de documenten en groot overwicht van stukken die over misdrijven van de douaniers 

gaan. Toch zijn er bewijzen dat ze niet allemaal en niet altijd blijk gaven van corruptie, 

roekeloosheid en onbedachtzaamheid. De graaf van Bergeyck vraagt Wouters advies over het 

in bewaring nemen van goederen
204

. De douaniers van het kantoor van Oudenaarde hadden in 

augustus 1688 bij controle van goederen van Antwerpse facteurs, en die vanuit Rijsel 

vervoerd werden, vastgesteld dat ze niet over de nodige bewijzen beschikten. Daarom hebben 

ze de koopwaar in bewaring genomen in het packhuys van Oudenaarde. Ze schreven de Raad 

aan voor verdere bevelen, de officiële en correcte weg die officieren moeten volgen. In een 

zeldzaam dossier richten de ontvangers van Sinte-Marie zich tot de Raad om advies over de 

toepassing van douanetarieven. In 1688 vragen ze informatie over een partij lapis lazuli uit 

Italië, bestemd voor drogisterijen. Dit soort grondstof was in het tarief van 1680 niet 

opgenomen. Ze willen vernemen welk tarief ze moeten volgen. In het dossier is geen advies 

bijgevoegd. In de wetenschap dat Wouters geneigd is om de tarieven na te leven, kunnen we 
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vermoeden wat hij zou geadviseerd hebben. Soortgelijke grondstoffen voor drogisterijen, 

zoals mirre, balsem en laurierzaden worden belast met vijfmaal hun waarde
205

.  

 

Deze twee documenten verduidelijken de goede werking van de douane. Ondanks deze 

uitzonderingen in het bronnenmateriaal is het aannemelijk te veronderstellen dat de officieren 

niet getuigen van een goede werkethiek. Hierbij moet een belangrijke bedenking gemaakt 

worden. Het bronnenmateriaal dat ik raadpleeg omvat vooral juridische aangelegenheden wat 

fouten en misdrijven van douaneofficieren betreft. Het is mogelijk dat dit ons een te 

ongenuanceerd beeld ophangt van hun werkethiek. Een ander aspect is dat we de rol van de 

controleurs mogelijk overschatten. In de bronnen vinden we soms de controleurs terug die 

inzicht bieden aan de Raad over de douanewerking. We zouden kunnen aannemen dat zij 

meer competente ambtenaren zijn. Misschien is dit een te voorbarige conclusie van wat we 

weten uit het bronnenonderzoek. Als we ervan uitgaan dat de controleurs de intentie hadden 

om de Raad in te lichten over misdrijven van officieren, is het zeer de vraag waarom ze dit 

deden. Een logische conclusie is dat de controleurs geen financiële voordelen hadden bij 

confiscaties en boetes. De officieren waren pachters, de controleurs niet. Dit kan echter niet 

met zekerheid vastgesteld worden. Ik weet enkel dat de controleurs niet deelden in de 

winstverdeling van de boetes. Tijdens de admodiatie waren er vorstelijke controleurs die vast 

en zeker geen pachters waren. Verder onderzoek is nodig om de rol van de controleurs te 

duiden.  

 

Op de vraag of er een onderscheid bestaat in de werking van de douane tussen perioden met 

staatsregie en algemene admodiatie kan ik kort zijn. Bij een blik op de data van het 

bronnenmateriaal, dat in dit hoofdstuk gebruikt werd, blijkt dat er geen verschil is. Er is een 

duidelijke scheiding tussen wat het hoger niveau vooropstelt – de theorie – en wat lagere 

ambtenaren ervan maken – de praktijk. Zelfs tijdens staatsregie worden bevelen van de Raad 

door officieren met voeten getreden. Alleen zijn er tijdens admodiatie meer inbreuken. Dit is 

niet verwonderlijk. Als de algemene admodiateurs handelen vanuit eigenbelang, zoals de 

Sotelet en Botsont dit deden, is het normaal dat hun officieren daarin mee gaan. Ofschoon er 

een scheiding is tussen de theorie en de praktijk, hoger niveau en lager niveau, toch staan deze 

nooit helemaal los van elkaar. 

                                                 
205

  J.M. Wouters, Livre des placcarts, édits, reglemens, tarifs, ordonnances et decrets, p. 172. De 

konvooirechten waren inbegrepen.  

javascript:LinkToWord('livre','Uindex04')
javascript:LinkToWord('placcarts','Uindex04')
javascript:LinkToWord('edits','Uindex04')
javascript:LinkToWord('reglemens','Uindex04')
javascript:LinkToWord('tarifs','Uindex04')
javascript:LinkToWord('ordonnances','Uindex04')
javascript:LinkToWord('et','Uindex04')
javascript:LinkToWord('decrets','Uindex04')


 87 

V. Misdrijven van handelaars: smokkel. 

 

 

De belangrijkste taak van de douane is het controleren van goederen die in de Zuidelijke 

Nederlanden verhandeld worden. De douanecontrole heeft als taak de handel legaal te maken, 

dit wil zeggen allerhande certificaten verlenen aan koopwaar zodat het duidelijk wordt dat 

deze belast worden met douanerechten. Dit moet gebeuren om onderscheid te maken met de 

illegale handel. De smokkel tierde welig in de vroegmoderne tijd. Er zijn schattingen die 

veronderstellen dat tweederde van het volledige handelsvolume frauduleus was in de 

Zuidelijke Nederlanden
206

. Het was eenvoudig voor handelaars om fraude te plegen. De 

geografische versnippering en verstrengeling van de landsgrenzen werkt dit in de hand. 

Inwoners uit grensstreken en enclaves kunnen veelal de douane overtuigen dat buitenlandse 

goederen van hun zijn. Daarom moeten uitvoerrechten betaald worden op handel met deze 

regio‟s om mogelijk verlies van inkomsten te verhinderen
207

. Een andere reden is dat bij 

controle in een douanekantoor de handelaar zelf de waarde van zijn koopwaar mocht bepalen.  

 

Als de ontvangers geen reden hebben om fraude te vermoeden, worden de goederen naar het 

douanekantoor gebracht. Daar moet de handelaar een beschrijving van het gewicht, 

hoeveelheid, bestemming en kwaliteit van de waren geven. In het kantoor worden deze 

criteria vergeleken met de tarieflijsten en wordt het bedrag betaald. De handelaar krijgt als 

attest een bewijs van afbetaling, de kwijtbrief. Op de kwijtbrief wordt de datum, het 

douanekantoor, de bestemming, enz. genoteerd. Het gebruik van de kwijtbrief is geen 

volledige garantie op verificatie. Goederen die van gewest naar gewest vervoerd worden, 

moeten immers ook een passavant of geleidebiljet betalen. Als de aankomstplaats dicht bij de 

grens ligt, moeten uitvoerrechten betaald worden en passavant op borgtocht. Dit kan dan 

kwijtgescholden worden mits de juiste certificaten. Bij transitohandel worden kwijtbrieven op 

borgtocht verleend. Dit is een garantie om te zorgen dat geen in- en uitvoerrechten geïnd 

worden. Bij het verlaten van de Zuidelijke Nederlanden vervalt de kwijtbrief op borgtocht en 

worden de transitorechten betaald
208

.  
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Om smokkel te voorkomen hanteerde de douaneadministratie preventieve maatregelen. Er 

waren vastgelegde routes die handelaars en facteurs moesten volgen. Het was hen verboden 

om de meest directe handelsroutes te verlaten en om op het platteland een deel van de 

goederen te verkopen. En de goederen werden verzegeld (scellage) met lood. Het plegen van 

fraude werd hierdoor niet verhinderd. Vaak beweerden handelaars dat het verzegelde deel al 

verkocht was. De meest eenvoudige vormen van fraude was vervalsing of het foutief 

aangeven van kwaliteit, kwantiteit en bestemming van goederen. Om het recht van 

voorverkoop te vermijden gaan handelaars goederen van grote waarde invoeren via kleine 

bureaus waar de ontvangers niet over nodige fondsen beschikken om deze op te kopen
209

.  

 

In het bronnenmateriaal zijn er dossiers waar andere smokkelmethoden voorkomen. 

Raadsheer voor handelszaken Wouters is niet te spreken over de smokkelende handelaars, 

toch is hij onder de indruk van hun geslepenheid. Hij schrijft dat de Raad zijn best moet doen 

om la malicieuse finesse des facteurs d’Anvers aan te pakken
210

. Zo werd vaak gefraudeerd 

met de aangifte van de aunage. Handelaars konden op die manier pièces simples tussen  

pièces doubles steken. De handelaars moeten aan de ontvangers de inhoud en keurmerk van 

iedere baal melden om zo hun eenvoudige fraude tegen te gaan. In het stuk over de fout van 

de ontvanger voor Frankrijk van het fort Sinte-Marie (cfr. supra, p. 84) had de handelaar ook 

fraude gepleegd met de aangifte van de aunage. Er zijn ook problemen met goederen die als 

goedkopere waren worden aangegeven. Bijvoorbeeld wordt witte poedersuiker en fijne zijde 

aangegeven als bruine suiker en ruwe zijde. Deze laatste worden minder belast. De visitateur 

kan dan niet weten wat de kwaliteit is. Wouters hamert erop dat de handelaars de juiste 

aanduidingen geven in simpele verwoordingen
211

.  Al te vaak werden goederen te vaag 

omschreven
212

. 

 

In 1680 geeft Wouters advies aan de rechters van de Kamer van Antwerpen
213

. De facteur 

Camille Real had bij de Kamer een brief ingediend om de in- en uitvoerrechten, en 

konvooirechten te corrigeren. Hij had per ongeluk zijn partij wijn tweemaal geregistreerd, 

waardoor de rechten werden verdubbeld. Hij vroeg aan de Kamer voor een rechtzetting. De 
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districtsrechters stuurden de zaak door aan Wouters. In eerste instantie stelt het 

handelsraadslid een fout vast bij de aangifte van de goederen. Toch adviseerde Wouters een 

om een nieuwe controle van de goederen uit te voeren. Daarbij bleek dat de facteur bedrog 

pleegde. Hij had op de boten van Pierre de Schieter en Jan Emaüs illegale stukken wijn 

verborgen tussen legale stukken. Zo smokkelde hij zes en een halve ton wijn de grens over. 

Daarom verzoekt Wouters aan ontvanger Bosschart een bijkomende boete uit te schrijven van 

138 fl.. Voor een goede inning moet het personeel rigoureus optreden. Dit was niet altijd niet 

altijd het geval. De ontvanger voor Frankrijk maakte een grote fout, ondanks de fraude van de 

handelaar. Volgens Wouters had hij het verschil in de hoeveelheid goederen moeten 

opmerken, ook al wegen bepaalde stukken meer dan andere. Hier is duidelijk sprake van 

onoplettendheid.  

 

Wouters duidt in een document de procedure die de douaniers moeten volgen na de 

vaststelling van fraude en de inbeslagname van goederen
214

. De officieren moeten de 

confiscatie eerst meedelen aan de rechters van de Kamer van justitie van Antwerpen, en ook 

aan de rekenmeester. Deze kan dan een maandelijkse inventaris opstellen, die nadien gebruikt 

worden kan als controlle. Vervolgens moeten de officieren een schriftelijke verklaring 

opstellen waarom ze de goederen hebben aangeslagen. De verklaring dient als bewijs voor 

hun aandeel in de latere winstverdeling van boetes. Na deze inleidende handelingen begint de 

procedure. Als de rechters beslissen dat de partijen mogen in beslag genomen worden, dan 

mogen de ontvangers en controleurs de goederen verkopen. Dit gebeurt onder leiding van de 

officieren en rechters en volgens de vorstelijke plakkaten. Voor iedere in beslag genomen 

partij, wordt 300 gulden weerhouden voor de staatskas. Handelaars en facteurs kunnen 

bezwaar aantekenen bij de raadsheren van Financiën, maar de procedure zal dan veel meer 

kosten dan 300 gulden. Nadat e boeten opgelegd zijn, zullen ze geregistreerd worden door de 

griffier. 

 

Smokkelende handelaars en facteurs die betrapt en gearresteerd werden, kregen veelal zware 

straffen. Kastijding, brandmerken en verbanning werden gebruikt als strafmaatregel. 

Gewapende smokkelaars kregen zelfs de doodstraf
215

. De Raad wou hiermee een voorbeeld 

stellen aan andere mogelijke fraudeurs. Wouters noteerde de volgende krachtdadige zin: om 
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smokkel te voorkomen, moest de Raad strenge tuchtmaatregelen invoeren pour imprimer une 

plus forte terreur dans l’esprit du marchand de s’abstenir des pratiques de fraude
216

. 
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VI. Besluit. 

 

 

De Raad van Financiën had nieuwe administratieve kaders nodig om zowel de externe als 

externe handel op te volgen. In de tweede helft van de 17
de

 eeuw werd het ambt van het 

handelsraadslid ingevoerd om die handel in goede banen te leiden. De raadsheer voor 

handelszaken was een ondergeschikte ambtenaar binnen de Raad. Hij had in theorie enkel 

adviserende macht. Hij werd om advies gevraagd door de raadsheer-rapporteur voor zijn 

onderzoek, en door steden en particulieren die hun zaak bij de Raad kwamen bepleiten. Toch 

beschikte het handelsraadslid over enige vorm van beslissende macht. Dit komt door de rol 

van de Raad in de staatswerking. Met de ontwikkeling van de financiële administratie, in het 

bijzonder die van de douane, kreeg de Raad beslissingsrecht over deze zaken.  

 

Dominique Wouters en Jacques Ernest de Castillon waren de belangrijkste bekleders van de 

functie. Over hun afkomst is weinig bekend. De indirecte bewijzen waarover we beschikken 

geven ons sterke vermoedens dat ze afkomstig zijn uit stedelijke handelskringen. Dit bracht 

commerciële, financieel-technische kennis met zich mee. Hun werking hield vooral de 

opvolging van de handel in, alsook het toezicht op de douane. De specifieke zaken die ze 

behandelen, gecombineerd met hun kennis, gaven de handelsraadsleden in de tweede helft 

van de 17
de

 eeuw en het eerste deel van de 18
de

 eeuw in de praktijk een aanzienlijk 

beslissende macht over de douanepolitiek en administratie. 

 

Wouters en Castillon onderscheidden zich van de raadsheren van Financiën door hun betere 

werkattitude en bekwaamheid. Tijdsgenoten en de huidige literatuur erkennen in positieve 

bewoordingen het belang van de handelsraadsleden voor de eigenlijke werking van de Raad 

en de douane. Hoewel dit ons een beeld ophangt dat ze dicht bij onze moderne opvattingen 

van bureaucratie staan, mogen we niet vergeten dat ze het product zijn van de Spaanse 

administratie. Net als het typevoorbeeld van de vroegmoderne ambtenaar, de raadsheer van 

Financiën, werden de handelsraadsleden gekenmerkt door traditionele praktijken als venaliteit 

en ambtscumulatie. Op dat vlak vertonen ze continuïteit met hun tijdsgeest.  

 

Het economische denken van de Spaanse en Oostenrijkse werd mee bepaald door het 

mercantilisme van de buurlanden en het vrijhandelsgerichte denken van de Zuid-Nederlandse 
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steden. Om deze niet in het harnas te jagen moest de Brusselse regering trachten een moeilijk 

evenwicht te vinden tussen een mercantilistisch beleid en de vereisten van de vrijhandel. 

Ondanks de duidelijke mercantilistische koers het laatste decennium van de 17
de

 eeuw, was de 

regering in het algemeen voorstander van vrije handel. Omdat dit in het politiek-economische 

klimaat van de 17
de

 eeuw en eerste deel van de 18
de

 eeuw niet mogelijk was, probeerde de 

staat de wederzijdse en gelijke handel te bevorderen. Gedurende het grootste deel van mijn 

onderzoeksperiode dienden tarieven de functie van retorsiemaatregel. Ze werden grotendeels 

opgesteld nadat de buurlanden protectionistische tarieven hadden uitgevaardigd tegen de 

Zuidelijke Nederlanden. Na de Spaanse Successieoorlog trachtte de regering via andere 

recepten de handel te stimuleren en de staatsfinanciën te versterken. Vrijhandel en bloeiende 

export zorgen voor meer werk en een groeiende interne markt, dan protectionistische 

maatregelen die de handel verjagen naar de buurlanden. 

 

Het economisch denken van Wouters en Castillon werd door beide denkrichtingen bepaald. 

De algemene lijn van hun adviezen volgde de handelsraadsleden de tarieflijsten, ordonnanties 

en decreten die de regering had opgesteld. Toch zijn er in de dossiers sporen van een zekere 

pragmatische en casuïstische aanpak terug te vinden. Sommigen vereisten een andere aanpak. 

In dergelijke gevallen waren ze bereid om hun eigen mening voorop te zetten. Uit deze 

documenten blijkt dat ze vooral voorstander waren van vrije en eerlijke handel. Toch zijn er 

zeldzame stukken waar een mercantilistische houding uit blijkt. De politieke situatie bracht 

hen er echter toe om een gematigde vorm van mercantilisme te adviseren. In feite 

differentieert het denken van de handelsraadsleden met dat van de Raad en de regering.  

 

Het centrale thema van deze scriptie ging over de verschillen tussen theorie en praktijk. In het 

onderzoek bleek een verschil voor te komen tussen de bepalingen en ordonnanties van de 

Raad en de douanewerking. Het douanepersoneel, meer bepaald de douaneofficieren of 

ontvangers, getuigde niet van een goede werkethiek. De Raad en de handelsraadsleden 

moeten continu de wetten herhalen om inbreuken te voorkomen. De handelsraadsleden raden 

hen telken male aan om hun “gezond verstand” te gebruiken
217

. De belangrijkste hiervan 

waren ingegeven door eigenbelang en winstbejag. De ontvangers waren, net als de algemene 

admodiateurs, pachters van de douanerechten. Ze hadden alle belang bij een goede en 

efficiënte inning. In plaats van zich tevreden te stellen met de inkomsten uit officiële 
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confiscaties en boetes, wilden ze meer verdienen door foutieve rechten te innen of illegale 

inbeslagnames. De douanewerking werd verder bemoeilijkt door het roekeloze gedrag van de 

officieren en de algemene admodiatie. Tussen staatsregie en algemene admodiatie was het 

enige verschil de frequentie van inbreuken. Als de algemene admodiateurs zich bezondigden 

aan illegale praktijken, is het niet vreemd dat de ontvangers dit ook deden.  

 

Een van de belangrijkste taken van de douane was de aanpak van de smokkel. Het probleem 

was dat in de Zuidelijke Nederlanden zeer veel gesmokkeld werd. De handelaars gebruikten 

vaak eenvoudige methoden om fraude te plegen. Toch werd dit in vele gevallen niet 

opgemerkt. De hoofdoorzaak voor de smokkel is de hebzucht van particulieren. Maar de 

douaneadministratie deed te weinig om dit tegen te houden. Dezelfde gebrekkige werkethiek 

van het personeel bij de inning van de rechten heeft invloed op de controle op smokkel. De 

weinige bronnen die handelen over smokkel wijzen op een zekere mate van onoplettendheid 

van de ontvangers en visitateurs.  

 

De handelsraadsleden Wouters en Castillon hebben een groot archief nagelaten. In dit 

eindwerk heb ik slechts een klein deel geraadpleegd. Verder onderzoek van de Papiers des 

conseillers de commerce Castillon et Wouters is zeker aangewezen. De bronnen die ik in dit 

geconsulteerd heb waren voornamelijk juridische stukken. De raadsheren voor handelszaken 

kregen aanvragen voor advies van raadsheren van Financiën, controleurs, douaniers en 

particulieren. Een andere belangrijke groep waren de districtsrechters van de Kamer van 

Justitie voor tollen en douane. In sommige adviezen verklaart Wouters dat eerst de Kamer 

moet aangeschreven worden in plaats van hem. Het is dan ook nuttig om in de toekomst de rol 

van de Kamer te bestuderen om meer informatie te krijgen over de douanewerking en 

opvolging van juridische dossiers. In dit onderzoek dient ook het archief van de Opperste 

Kamers voor Douanebetwistingen te worden geraadpleegd. Deze rechtbanken werden aan het 

eind van de 17
de

 eeuw opgericht om dossiers van fraude in hoger beroep te bepleiten. 
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VIII. Bijlagen. 

 

 

Bijlage I.  

 

 

 

Bron:  

 

Beleg van Antwerpen in 1564-1585, Jan Luycken, Amsterdams Historisch Museum, 1676. 
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  Bijlage II.  

 

 

 

 

Bron:  

 

Parma‟s brug over de Schelde, de bouw van schepen, Frans Hogenberg, Michiel Colijn. 

Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en andre notable 

geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende doorloghe teghens den Coningh 

van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de 

Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden. 

1616. 

 


