
FRIESLAND EN DE VOORMALIGE
COMPAGNIEËN VOOR DEN HANDEL OP

OOST EN WEST
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Een bijdrage tot de geschiedenis van de actie der provin-
cie Friesland in de 17de eeuw om meer invloed te krijgen

in de zaken der Oost- en Westindische Compagnie
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„De Staten van Vrieslant hebben goetge-
vonden en geresolveert, 't selve doende mits
desen, dat de saken, rakende de combinatie
van de Oost- en Westindische Compagnie, als
mede de saken neffens de prolongatie van het
Octroy der Oost-indische Compagnie resu-
meert en by der hand genomen worde me/ in-
e/wsie van de FnescAe Cowi^agwie, ende sullen
de Gecommitteerde van dese Provintie gehol-
densijn, van tyt tot tyt de Staten van 't Landt
te adviseren, en de besoignes over te senden
ende sorge te dragen, dat in cas van prolonga-
tie van het Octroy voor de Oost-indische Com-
pagnie als boven het versochte subsidie voor
de West-indische Compagnie daar uyt ge-
fourneert worden. Aldus geresolveert op 't
Lantshuys den 5 December 1645".

„Resolutie, raakende de vereeniging der
Oost- en West-Indische Compagnie met in-
sluiting der Vriesche Oost-Indische Compag-
nie."

Uit het Resolutieboek der Staten van Fries-
land op het jaar 1645.

De Noordelijke provinciën hebben vanaf de oprichting der O.
en W. Indische Compagnieën weinig aandeel in den kolonialen
handel gehad en daardoor is vaak antagonisme ontstaan tusschen
het machtige Holland, dat dien handel zoo goed als beheerschte,

West-Indische Gids XV 6
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en Friesland, dat vanouds — vooral in de Middeleeuwen, men
denke aan het rijke Stavoren — zijn zeevaarders en visschers in de
zeeën van heinde en verre had. Men lette maar eens op de steden,
waar de kamers en haar filialen der V.O.C, waren gevestigd: Am-
sterdam, Middelburg, Rotterdam, Delfshaven, Enkhuizen, 's Gra-
venhage en Hoorn. Ditzelfde geldt van de Westindische Com-
pagnie, welker belangen vanuit de kamers te Amsterdam, Mid-
delburg, Dordrecht, Delft, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen en
Groningen werden behartigd. En toch had Friesland zoowel als
Groningen bij de vaststelling en verlenging der, octrooien van deze
compagnieën door zijn gedeputeerden in de Staten-Generaal het
bewijs geleverd, „dat in hare respective havenen mede goede
commoditeyten waeren ende dattet aldaer aende vertieringe van
de Coopmanschappen ende waeren oock niet en soude gebree-
cken". Bij de verlenging van het octrooi der Noordsche Compag-
nie of Groenlandsche visscherij in 1633 wilden de Friezen althans
die compagnie ontbonden hebben en de visscherij voor a/Ze Ne-
derlanders openstellen, omdat ook daarbij Holland en Zeeland
zich weer het leeuwenaandeel hadden verzekerd. En zoo lezen we
dan verder het protest en de klacht der Staten van Friesland, toen
de pogingen om de verlenging tegen te houden waren mislukt, in
dier voege dat het opnieuw verleende monopolie streed „tegens de
Tractaten en Articulen van d'Unie, dat de eene Provintie door
den anderen zoude worden onttrokken de Negotie en Trafycque
in een vrye Zee, alwaar aan de voorsz. onze Provintie naader ge-
legen is als de voorsz. andere beide Provintien, en alzoo voor een
groot deel ontbloot worden van de middelen, waar uit de contri-
bution tot de gemeene zaaken alhier gegeven worden". Bij die
gelegenheid verklaarden zij zich wederom voor den vrijhandel en
tegen protectie en monopolie, maar konden toch aan den mono-
poliegeest niet geheel ontkomen.

Het gevolg was, dat de Staten van het protesteerend gewest nu
toch een eigen Friesche compagnie oprichtten voor de visch-
vangst in het Noorden, gelijk er enkele jaren later ook stappen
werden gedaan tot vestiging van een aparte Friesche compagnie
voor de zaken van den Oostindischen handel. De visscherij-com-
pagnie der Friezen vond haar recht van bestaan volgens de auto-
riteiten, die het octrooi daartoe den 22sten November 1634 ver-
leenden, in het feit dat haar onderdanen nu zelf de handen maar
eens uit de mouwen moesten steken, zich niet langer door Hol-
land en Zeeland op het stuk van handel, zeevaart en visscherij de
wet konden laten stellen „inzonderheid ten respecte dat de voorsz.
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Visschery of Capture wordt geëxcerceerd in den grooten Oceaan,
die doch na de Natuur en na aller volkeren wetten, een ieder ge-
meen, vry en open is, en aan Creatuuren.die in den zelven Oceaan
geteeld worden, en vryelyk evageren en na de voorsz. Regten den
Primo Occupanti toestandig worden", in verband waarmee
„naar hun opinie de zelve vryheit door geen Compagniën, Mo-
nopoliën en Octrooyen konde worden gehindert" *). Maar de
Friezen begrepen, dat zij heel wat tegenstand te overwinnen had-
den, voordat hun „particulier monopolie ende octrooy" naast dat
der Staten Generaal ten behoeve van Holland en Zeeland zou
worden erkend en daarom deden zij nog een poging om op gelijke
wijze als Zeeland in de algemeene Groenlandsche Compagnie te
worden opgenomen, hetgeen uiteindelijk ten gevolge had, dat de
Friezen onder bepaalde voorwaarden toestemming kregen om in
de Noordelijke zeeën te kunnen visschen. Daardoor werden nu
drie kamers gesticht, waarin ter bespreking van de gemeenschap-
pelijke belangen de Hollanders zes, de Zeeuwen twee en de Friezen
één stem kregen, zoodat Holland toch nog de superintendentie
hield en de beide andere deelgenoot en gemakkelijk kon over-
stemmen.

Op gelijke wijze ging het ook in den strijd om het monopolie in
de zaken van den Oost- en Westindischen handel, een strijd, die
vooral gedurende de jaren 1642—'46 fel heeft gewoed en de an-
tagonistische krachten in Holland en Friesland tegen elkaar in 't
geweer heeft doen brengen. In 1602 was Friesland door den voort-
durenden oorlogstoestand,—het verraad van zijn stadhouder Ren-
nenberg maakte, dat Groningen tot 1594 Spaansch bleef, vanuit
welke stad het Friesche land door de Spanjaarden uitgeplunderd,
gebrandschat en van zijn bestaansmiddelen beroofd werd —.zoo-
danig uitgemergeld, dat dit gewest in het gestorte vennootschaps-
kapitaal van bijna 6% millioen gulden slechts met ± 700.000
gulden kon deelnemen. Toen echter ook in deze provincie de
economische omstandigheden gunstiger werden en het bestuur
van haar stadhouder, Graaf Willem Lodewijk, weer meerdere
welvaart in het land bracht, eischten de vrijheidlievende Friezen
meerdere vrijheid in den gemonopoliseerden overzeeschen handel,
althans een grooter aandeel daarin dan de V.O.C, hun op grond
van de ingelegde kapitalen den Friesche participanten wilde toe-

') C. G. Zorgdrager, Groenlandsche visscherij, 's Grav. 1727, blz.
221. Inzonderheid voor de geschiedenis der Westindische Compagnie in
Friesland maakte ik gebruik van de in het Charterboek van Friesland
afgedrukte stukken, dl. IV, fol. 105, 132, 249, 257, 265, 495.
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staan. Daardoor ontbrandde een felle strijd, door de Friezen meest
gevierd met obstructionistische middelen, het tegenhouden der
verlenging van het octrooi, genoegdoening inzake allerlei handels-
kwesties, beraadslagingen en besprekingen in den boezem van het
Staten-college en dat der Staten-Generaal. De daardoor ingeno-
men uitzonderlijke positie van Friesland in den kolonialen han-
del vond tot dusverre geen beschrijver en al hebben wij thans ook
nog geen volledig geheel van desbetreffende stukken kunnen bij-
eenbrengen, de beschikbare gegevens stellen ons toch wel in staat
over de kwestie eenige nadere bijzonderheden bekend te maken,
die een eerste bijdrage en voorloopige poging kunnen opleveren.
Want het feit, dat geen gewest zoo consequent als Friesland Hol-
land in zijn greep naar den buit heeft durven weerstaan en dat
reeds vanaf den aanvang van het bestaan der V.O.C, en W.I.C.,
eischt op zich zelf al vermelding. Niet minder de voortdurende
eisch om vrijhandel.

Reeds op den Landdag der Friesche Staten, gehouden te Leeu-
warden den 24sten Februari 1604, werd het volgende verzoek ter
tafel gebracht. Eenige Friesche kooplieden en schippers hadden
den Gedeputeerden van dit gewest verzocht, „dat men hen wilden
octroieren ende toe staen om enige Schepen in deese Provinciën te
equipperen ende daer mede hun traffycque te doen na de Cape
Bone Esperance, Magelanes ende Oost-Indien, het welcke de Ge-
deputeerden als regale synde hun nyet hebben connen accor-
deeren". Na deze afwijzende beschikking hadden zij zich gewend
tot de plenaire Statenvergadering, om „daer op alsulcx te dis-
poneren, als tot dienst van de negotiatie ende vermeerderinge van
de neringe in deese Provinciën bevonden sal worden te behoren".

Merkwaardig was nu de beschikking der Staten, die meer dan
hun Gedeputeerden voelden voor den wensch der ondernemende
zeevaarders en kooplieden in hun gewest. De Gedeputeerden van
Friesland ter Staten-Generaal moesten ingevolge opdracht der
Friesche Staten bij de eerste gelegenheid deze zaak ter sprake
brengen en bevorderen, „dat deese Provincie (van Friesland) van
het praetens octroi, eem'ge PersoweM uer/eewtf, worde geëximeert en
vrygestelt, vermits sy Statew «oyi emató ge/as&tf Aeèèew, owme intf
se/w ocfro», regaaZ syn*/e, te cottsenteerew, nyet cunnende oock eenig
pretens consent, 't welcke geseyt soude mogen worden van deeses
Landschaps weghen verkregen te syn, preeiudiceren; aengesien in
't stuck van Landts Privilegiën overstemminge geen plaets en
heeft, ende in cas van meerder swaricheyt ordonneren haere Ge-
deputeerde van haer wedervaeren de voorsz. Staten ter eerster
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byeencompste te veradverteren, omme sulcx gedaen daer inne
voorts gedisponeert te worden nae behooren". Het verzet tegen
monopolies bij de vrijheidlievende Friezen blijkt ook hieruit dui-
delijk.

Intusschen hadden de Friezen persoonlijk, voorzoover ze als
schippers, visschers en zeevaarders op 's lands vloot dienst had-
den genomen of zich met de wilde vrachtvaart bezighielden, dap-
per meegedaan aan de ontdekking van vreemde landen en zeeën
in Oost en West. Hun namen ontmoet men in de oude reisjour-
nalen van het laatst der 16de en begin der 17de eeuw veelvuldig
en hun koenheid, volharding en navigatie werden ook toen ge-
prezen en tot voorbeeld gesteld. De namen der schepen waren niet
zelden van Friesche herkomst en de Hollandsche reeders toonden
zich zeer ingenomen, als ze Friesche schippers in hun dienst kon-
den krijgen voor de gevaarvolle en lange tochten om de Kaap naar
Indië. Maar ook en niet in de laatste plaats gingen er vele Friezen
mee, in dienstverband bij de eerste Compagnieën van Verre, die
voor den handel op West-Indië waren opgericht te Amsterdam,
Rotterdam en Enkhuizen, om in Noord- en Zuid-Amerika hun
geluk te beproeven, de kusten van Guinea te exploreeren, Bra-
zilië te bereizen of wat ook geen zeldzaamheid was, te vallen in
de handen der op concurrentie naijverige Spanjaarden.

De Zuid-Nederlander Willem Usselincx had intusschen plan-
nen ontworpen en propaganda gemaakt voor een gewmiZe West-
indische Compagnie, waarvoor hij in verschillende Hollandsche
en Zeeuwsche steden veel aanhang vond en waarvoor ditmaal ook
de nuchtere Friezen warm liepen, misschien ook wel, omdat Us-
selincx' plannen zulk een rfemocrafo'scAe» bestuursvorm der in uit-
zicht gestelde onderneming behelsden. Doch het zou tot 1606 du-
ren, voordat het plan in de Statenvergadering van Holland in
overweging en behandeling werd genomen. Hoe men daarover in
Friesland dacht in verband met de Friesche handelsbelangen,
zullen we hierna zien, doch eerst volge nog even iets over de be-
veiliging der Friesche koopvaarders uit dien tijd ingevolge de
destijds geldende voorschriften der Staten van dit gewest.

Het placcaat namelijk, waarbij in 1603 na en door de stichting
der Vereenigde Oostindische Compagnie, toen de handel op de
Middellandsche zeehavens, de Levant en de Indien, met erken-
ning van het buitrecht op vijanden en concurrenten a.h.w. ver-
overd en afgedwongen moest worden, de bewapening der koop-
vaardijschepen verplicht en gelast werd, gold behalve voor Hol-
land en Zeeland ook voor Friesland, een bewijs dat de Friezen hun
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aandeel behielden in de bedrijven der „Coopvaardie als Visscherie,
uit de Vereenigde Nederlanden overzee varende". Het stuk, on-
der de papieren van den bekenden historieschrijver Simon Abbes
Gabbema gevonden, vangt aan met de volgende ordonnantie.
„Eerst dat niemand met ongemonteerde schepen in zee sal mogen
loopen, sonder convoy ofte sonder gemonteerde scheepen Ad-
miraelschap gemaeckt hebbende, na de ordre hier naer verclaert
op peyne van op elck last scheeps telcker reyse te verbeuren twee
ponden van XL grooten tpondt; ende dat zy genomen wordende
haer eygen rantsoen sullen moeten betalen sonder tot laste van de
Reeders ofte Coopluyden yet te mogen brengen".

Wat betreft de bewapening en bemanning der koopvaardijsche-
pen resumeerde ik de volgende gegevens uit het stuk tot een sta-
tistisch overzicht.

Grootte der
schepen

40—50 last

Bemanning
man- jon-
nen gens

7 1

Bewapening

2 go telingen van 800 pond, 2 steen-
stukken van 100 pond, 4 mus-
ketten, 6 lange en 12 korte spie-
sen.

50—60 „ 8 1 2 go telingen van 1000 pond, 4 steen -
stukken van 100 pond, 6 mus-
ketten, 6 lange en 12 korte spie-
sen.

60—70 „ 9 1 4 go telingen van 1000 ponden ver-
der alsvoren.

70—80 „ 10 2 4 gotelingen alsvoren, 6 steenstuk-
ken van 100 pond, 6 musketten,
12 lange en 12 korte spiesen.

80—90 „ 11 2 6 gotelingen samen 7000 pond en
verder alsvoren.

90—100 „ 12 2 6 gotelingen samen 8000 pond en
verder alsvoren behalve thans 18
korte spiesen.

100—110 „ 13 2 6 gotehngen van samen 9000 pond,
4 steenstukken van 200 pond, 8
musketten, 12 lange en 24 korte
spiesen.

Met elke vermeerdering van 10 last inhoud per schip vermeer-
derde naar advenant de bewapening, zoodat een bodem van 190—
200 last een bemanning moest hebben van 22 mannen en 3 jon-
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gens, bewapend of uitgerust met 8 go telingen van gezamenlijk
minstens 14.000 pond, 8 steenstukken van totaal 1200 pond, 16
musketten, 24 lange en 36 korte spiesen. „Ende alle andere
schepen boven de twee hondert lasten zullen moeten geëquipeert
ende van alles voorsien zijn naer advenant, welverstaende wel met
meerder volk, geschut ende ammunitie waer wyetf rammer". Ook
vielen daaronder de Noordvaarders en schepen, die ter visscherij
voeren in de Noordzee en den Atlantischen oceaan, doch die we
hier verder onbesproken kunnen laten. Koopvaardij- zoowel als
visschersschepen moesten onder convooi varen, die uit of door het
Vlie naar 't Oosten of de Noordsche landen dertig in getal onder
geleide van minstens 2 oorlogsschepen, die uit de Maas zeilende,
minstens 2—4, moesten bewapend zijn met ten minste 12 gote-
lingen; evenzoo die uit den mond van Tessel met ten minste 24
gotelingen. „Behoudelyck nochtans, dat de schepen, zeylende
naer Oost ofte Westindien, Guinea, Barbarien, Italien ende door
ofte voorby de Straete van Gibaltara, alleen sullen mogen vuyt-
zeylen; gelyck oock zullen moghen doen de schepen, commende
vuyte Zont naer de Maze, Seelant ofte elders besuyden het Texel,
als mede de Bergvaerders ende de schepen die bij westen de Nois
laden om naer Westen te varen".

Wel achtten de heeren Gecommitteerden der Provincie Fries-
land het noodig, dat het College ter Admiraliteit voor hun gewest,
„residerende in Vrieslant binnen Doccum, mocht tot Harlinghen
verleyt worden, omme op dese ende alle andere saecken, die zee-
vaert concerneerende, te beter regard te moghen nemen, ende
meerdere dienst doen". Hierin zat echter ook voor de zucht der
Friezen tot emancipatie en exemptie aan het toezicht van het in
1588 ingestelde College van Superintendentie, maar overigens was
het verzoek billijk, daar Dokkum sinds lang geen geschikte zee-
haven meer was en Harlingen daarvoor heel wat gunstiger was ge-
legen, ook in verband met de aansluiting der Friesche koopvaar-
ders bij het Hollandsche convooi vanaf de reede van Texel. Eerst
in 1644 werd echter aan dien wensch tot verplaatsing voldaan.

Zooals hiervoor reeds meegedeeld werd, kwamen Usselincx'
plannen tot oprichting der Westindische Compagnie, krachtig ge-
steund door den beroemden aardrijkskundige Petrus Plancius en
den raadsheer Francois Franken, die veel studie had gemaakt
van den geographischen toestand van West-Indië, in Juli 1606
in behandeling bij de Staten van Holland. De edelen en steden
toonden zich zeer ingenomen met het plan, nu de eerste rijke
winsten uit de „Ooster-Indiën" hoopvol stemden, om een derge-
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lijk succes ook in de West te behalen, zoodat de nieuwe onder-
neming „voor den lande loffelyk, eerlyk en zeer dienstelyk" ge-
acht werd. Het grootste bezwaar was niet het bijeenbrengen van
een stichtingskapitaal van ruim 6000 OOOgulden, doch de kwestie
omtrent de zoutvaart, die sommigen wel, anderen niet in het oc-
trooi betrokken wilden hebben om haar groote voordeden. Een
voorloopige commissie, waarin ook Jan Huyghen van Linschoten
en de bovengenoemde Francois Francken zitting hadden, bracht
rapport uit en stelde vast, dat het kapitaal zeker wel te vinden
zou zijn, doch dat de geïnteresseerden eerst de voorwaarden wil-
den weten, waaronder de vennootschap gesticht zou worden,
welke rechten haar leden kregen en welke voordeden met eenige
zekerheid in uitzicht gesteld konden worden. In zonderheid voor
Holland en Zeeland achtte de commissie de voordeden groot en
ook Usselincx, in Zeeland zijn propaganda verder voortzettende,
bleef op de belangen dier provinciën bij voortduring de aandacht
vestigen.

Het is merkwaardig, dat toen en later bij de koloniale explo-
ratie steeds weer de belangen van deze beide provinciën op den
voorgrond werden gesteld, zooals nog eens duidelijk blijkt uit het
rapport der opgemelde commissie tot voorlichting bij de stichting
der Westindische Compagnie, welk stuk thans nog op het Alge-
meen Rijksarchief voorhanden is en waaraan wij alleen ter ken-
schetsing het volgende ontleenen. „De proffitelyckheyt van dien,
msowrfer/iey< woorrfe /an^ew r;a« i/o//a«^^ enrfe Zee/awi, is daer inne
principalyck gelegen, dat deselve met dese middel aldermeest
souden ge vordert connen werden in drye saecken, daer inne haer
welvaeren aldermeest is bestaende, te weten inde traffycke, scheep-
vaert ende manifacturen. Wandt indien Godt almachtich gelief f de
dit stuck te zegenen, so soude tselve medebrengen de grootste
traffycke vande werelt, de scheepvaert ende macht ter zee soude
daermede uytermaten vermeerderen, ende de manufacturen sou-
den oneyntelyck syn, die opte voorsz. quartieren souden worden
vertiert, sulcx dat deur de selve drye pointen de Vereenigde Ne-
derlanden ende soMi&f/mge rfe /aw^en va« //o/Zawi ew ê Zee/aw<
a%£ sottrfew oorsaecfo fooien om te //oreren. Ende bysonder dese
Compaignye èy Ocfroye tw i/oWawcft ewde ZeeZfln<ft oeuesfo'g/, ende
so grote Capitaelen uyt vreemde landen alhier geradiceert synde,
soude sulcx sijn verbonden, datse by veranderinge van tyden, ver-
loop van neeringen, ^i'e rfewr wreemng/je van^e «wfere ^>roiwfo'ew
o/te awrfere acc^e«te« sowiew woge« va//e«, nyet en soude connen
worden gediverteert, sulcx dat de Compaignyen van Oost ende
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West-Indien, gevoecht byde neeringe die de natuyre van t' landt
medebrengt als de Visscherie, mette Oostersche ende Noortsche
vaert, souden de landen van Hollandt ende Zeelandt altyt oor-
saecke hebben om te floreren in goede traffycke, grote macht van
Scheepvaert, traffycke neeringen ende manufacturen".

Door een en ander leek reeds thans met stelligheid de oprichting
der W.I.C. aanstaande, te meer daar Prins Maurits de zaak steun-
de en de kaapvaart op Amerika, om daardoor den ouden vijand
Spanje afbreuk te doen, menigeen toelachte. Dit was wel niet het
doel van Usselincx, die juist de belangen van den handel op over-
zeesche gewesten en het stichten van koloniën op het oog had,
doch een andere geest drong door in Hollands Statenvergadering,
om naast en boven de commerciëele de politieke belangen te be-
hartigen, als de stichting der W.I.C. werkelijkheid zou kunnen
worden. Een concept-octrooi in dien zin werd dan ook opgesteld
en het was zeer begrijpelijk, dat Oldenbarneveldt zich tegen der-
gelijke bedoelingen verzette, juist in een tijd, dat van weerskan-
ten gestreefd werd naar en gewerkt werd voor het tot standkomen
van een voorloopigen (Wapenstilstand) of definitieven vrede. En
tevens kunnen we ons voorstellen, dat het concept, melding ma-
kende van slechts 4 kamers als centra van het bestuur der te
stichten compagnie, zich deze uitsluitend binnen de grenzen van
#o#a«^ ew Zee/awrf dacht, van welke vierde Amsterdamsche ka-
mer het beheer zou krijgen over de tó/ivanhetstichtingskapitaal.
Dat beteekende dus wederom de hegemonie van Amsterdam, ook
inzake den handel en kaapvaart op de zeeën en in de landen van
het Westen.

Maar de zeeprovincie Friesland lette ook ditmaal op haar zaak,
althans in de eerste jaren der voorbereiding van de W.I.C. toen
de Statenvergadering in December van het jaar 1606 te Leeuwar-
den werd gewijd aan de bespreking van de oprichting der W.I.C,
op welke wijze dit gewest daarbij was geinteresseerd en wat zijn
bestuur te doen stond om de Friezen een ruimer aandeel in deze
compagnie te verschaffen dan bij de totstandkoming der V.O.C,
mogelijk was geweest. Onder dagteekening van 23 December be-
handelden de Staten te Leeuwarden het concept vorenbedoeld,
„by de Bewinthebbers (!) van de West-indische Compagnie ter
vergaderinge van myn Heeren Staten Generael overgelevert ende
alhier tot Leeuwarden overgesonden, omme de Provintien te be-
wegen tot bevorderinge van de voortganck der West-indische
Compagnie, ende omme sonder swarigheyt int concipieerde oc-
troy, alhier mede overgesonden, te consenteeren". Met ingeno-
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menheid hadden de Staten van den inhoud der stukken kennis ge-
nomen in 't besef, „dat de erectie van dese Compagnie grotelyx
sal comen te strecken tot bevorderinge der gemene sake ende son-
derlinge krenckinge van den vyand". Dus wilden de Staten van
Friesland van hun kant gaarne de oprichting der W.I.C. bevor-
deren, „synde te vreden, dat het octroy ten behoorlycke effecte
gebracht werde, nochtans met desen bescheide, dat by soo verre
het capitaal van de Ingesetenen deser Landschappe soo hoog
mogt stygen, <fa£ fetf <fe o/>regfo'wge waw ee« èesow<ier cawter in con-
formiteit van de naebuyrige quartieren mochte vereyschen, dat
men insulcken gevalle als dan binnen dese Landschappe ter plaet-
sen, daer 't bequamelyxt bevonden sal syn, nu ofte na het ver-
loop van de ses jaren int octroy verhaelt, mede een earner sal
opregten". De heeren gecommitteerden van deze provincie ter
Staten-Generaal werden gemachtigd, om de desbetreffende be-
langen der Friezen te behartigen, de stichting van een a

er PT./.C. voor .Fnes/a«^ te bevorderen, hetzij te
hetzij te Z-eeMwanfew, en alles te doen, wat in 't belang en

voordeel van hun gewest kon zijn. Maar noch toen noch later heb-
ben de Friezen hun eigen kamer der Westindische Compagnie ge-
kregen, gelijk we in het volgende nader zullen uiteenzetten.

Men weet dat tot grievende teleurstelling van Usselincx en an-
dere geïnteresseerden de uitvoering dezer plannen tot oprichting
der W.I.C. ten slotte afstuitte op den onwil van Oldenbarneveldt
e.a., vooral in verband met het sluiten van het Twaalfjarig Be-
stand en den berooiden staat onzer geldmiddelen, zonder welke
een kaapvaartonderneming met onzekere kansen en kostbare uit-
rusting geringe bestaanskansen zou krijgen. Men schoof zoowel in
de Staten-Generaal als de gewestelijke Statenvergaderingen de
zaak op de lange baan en hoewel Usselincx lustig bleef doorgaan
met zijn pamfletten te schrijven om de zaak warm te houden,
kwamen de plannen voor een W.I.C. niet eerder weer ter tafel
dan kort na de gevangenneming van den grooten tegenstander
Oldenbarneveldt, die den 29sten Augustus 1618 op last van Prins
Maurits in arrest gesteld werd. In 1619 kwam de zaak der oprich-
ting nu weer ter sprake, eerst in de gewestelijke Statenvergade-
ringen van Holland, Zeeland en Friesland en vervolgens in die der
Staten-Generaal, in welk laatste college steeds meer leden met de
door de Staten-Generaal gewijzigde plannen van Usselincx in-
stemden. En naast Holland en Zeeland was het ook Friesland,
dat in de Westindische Compagnie vergoeding zocht voor wat zijn
inwoners misten aan voordeden, die vooral Holland uit de V.O.C.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:51PM
via free access



VOOR DEN HANDEL OP OOST EN WEST 91

trok. Prof. van Rees stelde het zelfs zoo voor, alsof door Fries-
land en Groningen een sterken aandrang op de Staten-Generaal
werd uitgeoefend, om de plannen van Usselincx niet alleen in
studie te nemen doch die ook uit te voeren *).

Zulks blijkt echter niet uit de resoluties van Frieslands Staten
d.d. 15 Apirl 1619, waarin juist vastgelegd werd, dat de Hoog-
mogende Heeren Staten Generaal „met rype deliberatie van Ra-
den ende uyt hoochdringende nootsaeke goetgevonden hebben,
dat de Schipvaart, handelingen ende commercien in de quartieren
van Westindien ende Africa ende andere, tW g^ro^oweerie Ocfroy

voortane niet en sal worden gedreven dan met ge-

Z,awrfe« ende dat daeromme raetsaem waere gevonden,
dat men tot dien eynde soude oprechten eene genera/e Cow^a i'grae,
die den H.M. Heeren Staten Generael met consent der Provin-
ciën uyt sonderlinge affectie tot den gemeenen welstand ende
omme den Ingesetenen van dien te conserveeren in goede nee-
ringe, souden mainteneren ende verstercken met hare H.M.
hulpe, faveur ende adsistentien, voor soo veele den jegenwoor-
digen staet ende gestaltenisse der Landen eenichsins sal connen
verdragen, ende daer toe deselve Compaignie te versien met be-
hoorlycke Octroy ende met die privilegiën ende exemptien, int
voorsz. Octroy int lange gededuceert ende hier by mede ver-
thoont *) ende desen aangaende oock alhier overgelevert is see-
ckere remonstrantie, houdende aen de Heeren Staten van Vries-

') Mr. O. van Rees, Geschiedenis der Staathuishoudkunde in Ne-
derland tot het einde der achttiende eeuw, dl. II (Geschiedenis der ko-
loniale Politiek van de Republiek der Vereenigde Nederlanden), blz.
103: „De Staten van Holland lieten er zich niet verder mee in (t.w. met
de voorstellen van Usselincx). Nu wendde hij zich tot de Staten Gene-
raal, bij welke hij meer bijval verwachten kon; wawtf Fries/and en Gro-
ningen, die vaw Ae2 bes/MMf en ooA grootewdeefs van de Koordee/ew der
Oos/iwdtscAe Com£ag»tte warew wiVges/o/en, aVongew «er aan op de o£-
ricA/t'ng der Wes/indtscAe Compagnie, u/aanw *y een «fenredtg aawdee/
/too/><en te 6eAowen, terwijl Zeeland voortdurend daarvoor bleef ijveren.
Wat vermogten echter de Staten-Generaal, wanneer Holland tegen-
werkte of zich terugtrok ? Zij verwezen Usselincx naar de Staten van
dat gewest en deze lieten zijne memorie en requesten ongelezen liggen.
Zoo naderde allengs het einde van zijn vrijgeleide en zag hij zich ver-
pligt voor zijne schuldeischers naar Zeeland de wijk te nemen" (blz.
104).

•) De tekst van dit octrooi, in alle plakkaatboeken en in andere bron-
nenverzamelingen voorkomende, heb ik ook om die reden hier niet
opgenomen.
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landt, Stadt Groeningen ende Ommelanden, daer van alhier mede
copie wordt verthoont" *).

Om de bekende redenen verklaarden de Friesche Staten zich
natuurlijk voor het plan, nog te meer wijl Holland voorshands in
de oppositie bleef, met welke houding Friesland zijn voordeel
trachtte te doen. De haven van Harlingen, zoo mogelijk ook die
van Dokkum zou verwijd en uitgediept worden, het gebrekkige
trekvaartenstelsel en de slechte verbinding der binnenvaarten
in deze provincie moesten spoedig onder oogen gezien en ver-
beterd worden, de tolgeldenregeling diende meer uniform en min-
der bezwarend voor de binnenschipper^ herzien te worden en de
voornaamste gilden, inzonderheid het groot veerschippersgilde,
dat der touwslagers en zeilmakers, scheepsbouwers en traan-
kokers behoorden in deze aangelegenheid actief te zijn en paraat
te blijven. En in hun resolutieboek legden de Staten het volgende
besluit vast: „De voorsz. Staten authoriseren mids desen henne
Gecommitteerde ten vergaderinge van de H.M. Heeren Staten
Gx-^raal, omme by alle doenlycke weegen te helpen advanceren
eene generale Compaignie, die tot werkelijcke dienst en welvaren
van deser Landen Ingesetenen sal mogen trafficqueren ende han-
delen op Westindien, ende hier by mede te bedingen, <fa/ fl"e Pro-
vincie wtt F w s W «n a*e se/i;e Cow/)aig«je« sa/ moge» creaY/erc»
soo eewew wotaèe/e somma a/s we« «ae <?Mofe fa« cow/nèw/ie o/fe
rermogiJM waw t/e woorsz. Prowmcie oeiwa'eM sa/ /e oe/wren ewrfe aVtf
a//es owier caw&e, rfai i'S^Mi^agze wm 7 aewaVe/, rfa/ #*e

Fn'es/a«<# /oegestó// sa/ tewiew, t» rfesefoe Provmci'e sa/
^4/ werd hier thans niet uitdrukkelijk bedongen om

ook in Friesland een kamer der op te richten W.I.C. te vestigen,
het particularistische streven en eigenbelang der afzonderlijke
gewesten schreven voor, dat elk der aan deze zaak meewerkende
provinciën voor zich een aparte kamer zou opeischen, inzonder-
heid de zeeprovinciën en van die weer het eerst en meest zij, welke
zich in de Oostindische zaken achtergesteld waande bij het rijke
en machtige Holland. Usselincx had trouwens in zijn concept
voor een Octrooi der W.I.C. die gedachte voedsel gegeven, door
voor te stellen, dat elke provincie of stad, welker inwoners voor
één millioen zouden inschrijven, een eigen kamer moest hebben,

') De remonstrantie, bestemd voor de Noordelijke gewesten, waar-
van de copie niet voorkomt in de Friesche charterboeken, kon hier
niet meer tijdig afgedrukt of in bewerking meegedeeld worden, doch
zal in een volgende bijdrage over een verwant onderwerp in dit tijd-
schrift het licht zien.
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terwijl elke plaats, welker ingezetenen minstens 2 ton inlegden,
het recht kreeg om door haar aandeelhouders een of meer bewind-
hebbers te kiezen

Maar Holland en ook Zeeland staken hier weer een spaak in het
wiel, want zij verhinderden of trachtten te voorkomen alles, wat
hen zou noodzaken zich inde Westindische zaken te schikken naar
de andere provinciën. Zij wenschten ook in de W.I.C. de eerste
viool te spelen en motiveerden dat streven door de verklaring
„dat om de commoditeyten van havenen, vertieringe vande coop-
manschappen ende waeren tot dese handelinge noodich in geen
andere deser Vereenichde provinciën als aldaer dan met sonder-
linge naedeel van dese Compagnie eenige andere Camer conde
worden toegestaen". Het is te begrijpen, dat zeeprovinciën als
Friesland en Groningen, die zich juist van deze nieuwe compagnie
op Amerika zoo veel voorstelden, tegen dergelijke beweringen op-
kwamen en met recht wezen op haar havens, gemakken voor de
zeevaart en gunstige gesteldheid voor den handel in het Noorden.
Sommige Hollandsche kooplieden en daaronder vooral een\§e
Amsterdamsche regenten, gingen nog verder door bij voorbaat te
eischen, dat in deze stad ook het centrum van de W.I.C. moest
komen, evenals er de hoofdzetel van de V.O.C, was gevestigd,
of.... er zou nimmer een Westindische Compagnie gevestigd
worden.! Nog andere Hollandsche steden twistten om een tweede
en derde plaats in de op te richten compagnie als Dordrecht en
Rotterdam, die beide den zetel van de kamer op de Maas binnen
hun stad gevestigd wilden hebben. Het resultaat was, dat ten
slotte uitgemaakt werd, om het bestuur der W.I.C. op te dragen
aan 5 kamers, resp. gevestigd te Amsterdam, Middelburg, Rot-
terdam, Hoorn en Groningen, terwijl het centrale bestuur der
Heeren XIX, uit deze vijf kamers gekozen, om de beurt te Am-
sterdam en te Middelburg vergaderde.

Maar de democratische inrichting der W.I.C, gelijk de Friezen
die voorstonden, was evenmin in overeenstemming met de hoofd-
maxime der Hollandsche politiek en de practijk van den groot-
handel dier dagen scheen den invloedrij ksten zakenlieden van
het machtige Holland gelijk te geven. „Een meer aristocratische
inrigting van het bestuur der Compagnie en grooter invloed van
de Staten op de keuze der bewindhebbers waren onmisbaar, zoo
de Westindische Compagnie het doel bereiken zou, waarvoor zij
werd ingerigt. Die aristocratische inrigting was bovendien veel
meer in overeenstemming met den regeeringsvorm, die reeds in de
vijftiende eeuw in de Vereenigde Gewesten en vooral in Holland
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zijn beslag had gekregen en tijdens den opstand tegen Spanje be-
vestigd was. . . . Hoe meer dus de Oost- en Westindische Com-
pagnieën het karakter kregen van regeringsligchamen, niet alleen
bestemd om uitdeelingen aan de participanten te bezorgen, maar
ook om den staat te steunen door den vijand in Oost en West aan
te randen en bezig te houden, des te meer moest het niet slechts
natuurlijk maar zelfs noodig worden geacht, dat haar bestuur een
aristocratisch karakter droeg en niet meer dan onvermijdelijk
was, van de participanten afhing" *).

Daarom ook waren de plannen en het concept van Usselincx
ingrijpend gewijzigd, ja men mag gerust zeggen, dat de Staten-
Generaal een van het zijne sterk afwijkend concept-octrooi ter
behandeling aan de gewestelijke Staten voorlegden, terwijl in-
zonderheid in Friesland de stadhouder, Graaf Willem Lodewijk,
ijverde voor tegemoetkoming aan en nauwe samenwerking met
Holland, ook inzake de Westindische aangelegenheden. Vandaar
dat de Friesche „eischen" langzamerhand op den achtergrond
geraakten en de Staten van dit gewest reeds den 8sten April 1620
de volgende resolutie namen: „Eyntlyck so hebben de Staten van
Vriesland geaggreerd het Octroy, ten dienste van de West-in-
dische Compagnie versocht, onvercort nochtans der Provincie van
Vriesland hare praeëminentien en gerechtigheden in conformiteit
der andere Provinciën". Het laatste voorbehoud beteekende prac-
tisch niet veel meer, toen men vooral in Amsterdam door aan-
plakbiljetten en andere publieke kennisgevingen een handige re-
clame organiseerde voor de inschrijving met de opwekking of me-
dedeeling, dat uit de bekwaamste, meest ervaren en aanzienlijk-
ste participanten de bewindhebbers zouden gekozen worden, een
en ander met de bedoeling om ook in dit orkest de metropool van
Holland de eerste partij te laten spelen. En die toeleg gelukte vol-
komen, want van de thans niet zonder moeite, eerst in 1623 bij-
eengebrachte / 7.108.106,50 als grondkapitaal der W.I.C. had de
Amsterdamsche kamer / 2.846.582 Ingelegd. Friesland werd op
zij geschoven, hoewel men hier nog steeds vasthield aan het prin-
cipe van een meer-kamerstelsel en wel ten getale van 9, zeven voor
de provinciën en twee voor de belangrijkste handelssteden. Trou-
wens in 1621 leefde de idee daarvan wederom op en zoo komt het
dat we in de resolutie der Friesche Staten, rakende de oprichting
der Westindische Compagnie d.d. 24 Maart 1621, het volgende
singuliere besluit tegenkomen.

») Mr. O. van Rees, t.a.p. blz. 122.
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„Ende also by de samentlycke geünieerde Provintien goedge-
vonden ende volgens geresolveerd is, een Westindische Com-
paignie op te rechten, welke geregeerd sal worden by wegen Ca-
mem&, gelyck dat in de resolutie van de Hooch Mogende Heeren
Staten Generaal, en het concept van 't octroy hier by mede over-
geleverd, naerder te siene is ende het selve een saake is van groo-
ten importantie, om de beswaarlycke conditien, daar op die van
Vriesland, Stadt Groeningen ende Ommelanden 2' samew voor een
«egew ê ̂ >ari eew Camer roor^ geaccordeerd; soo sullen de Heeren
Volmachten believen, hier op wel rypelyck te letten, ende alsulx
te resolveeren, als sy tot meesten dienst ende oirbaar van 't
Landt bevinden sullen te behoren. De Staten voorn, authoriseeren
hunne Gedeputeerden, omme desen aangaande metten Heeren
van Stadt Groningen ende Ommelanden in communicatie te
comen, ten eynde het capitaal, dese twee Provintien by de ar-
ticulen van de Westindische Compaignie toegevoecht, by de selve
te samen mogen gefourneerd worden, ende by gebreeke van sulcx
sijn de Staten voorsz. te vreden, dat dese Compaignie by d'andere
Provinciën in train gebracht worde, mids dat den Ingesetenen
deser Landschappe niet geweygerd werde, omme in de Cameren
van de andere Provinciën inne te leggen, so vele hun gelieven sal,
en dese Provintie mede vry ende geoirloft sal syn, Bewinthebbers
in de earner van Holland te committeeren ende schicken, gelyck
in de earner van de Oostindische Compagnie geschiedt is".

Aan een dergelijke „communicatie" van de Gedeputeerden van
Friesland met die van Groningen was echter al voorafgegaan het
benoemen van een commissie ad hoc door de Groninger Staten-
leden, waarin ook de Friesche Gedeputeerden waren gekend, om
met die commissie te bespreken, wat eigenlijk wel de bedoeling
mocht zijn van artikel 11 van het octrooi, dat in het belang van
en met betrekking tot de beide Noordelijke gewesten in dat stuk
was opgenomen, een en ander ter beantwoording van een brief
der Staten-Generaal d.d. 6 Februari 1621. Daaruit zou dan verder
besloten kunnen worden, in welke stad de kamer der W.I.C. voor
beide gewesten te samen het meest profijtelijk zou kunnen worden
gevestigd. Indien men op dit punt niet tot overeenstemming
mocht komen, zou de provincie, waarin de kamer gevestigd werd,
jegens het andere gewest zich inschikkelijk moeten betoonen.
Reeds toen scheen in principe besloten te zijn om de stad Gro-
ningen de eer der kamer waardig te keuren, hoewel deze stad
niet aan zee gelegen was, doch eveneens niet verder van Dokkum,
zetel van het Admiraliteitscollege voor de Noordelijke gewesten,
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verwijderd als Harlingen. In elk geval, Gruno's veste zag zich
spoedig officieel de kamer der W.I.C. toegewezen en nu resol-
veerden de Staten van Groningen, dat Friesland zich bereid ver-
Kiaren moest om zich garant te stellen voor de helft van beider
inleg in de W.I.C. 21 Juni d.v. benoemden diezelfde Staten ook
twee bewindvoerders of gevolmachtigden, eigenlijk, de finan-
cieele agenten, die de inschrijving openden, maar niet dadelijk het
verwachte succes hadden, wijl ook hier de gelden traag binnen
kwamen. Toen den 3den Juli vier directeuren voor de kamer te
Groningen werden benoemd was Friesland daarbij al evenmin
betrokken. Deze functionarissen werden slechts voor één jaar
benoemd en naast hen waren nog gecommitteerden aangesteld
voor de controle.

Ook met een geschikt gebouw voor de Groninger kamer zat
men eerst nog verlegen, totdat in 1623 het zg. Aduarder huis *),
waar in genoemd jaar Prof. Pynacker woonde, daarvoor werd aan-
gewezen. Dit huis stond in de Ebbingestraat en werd van den
hoogleeraar gehuurd, „ter tijt toe men zekerheit sal hebben, hoe
het met die cameren in de andere provinciën desen aengaende
geobserveert wort". Het Aduarder gasthuis werd wat verbouwd,
om de kamer een goede gelegenheid voor de zwaarwichtige be-
sprekingen te geven en thans nog is vrij duidelijk de situatie in de
stad terug te vinden.

Zoo verdween de naam Friesland in dit deel onzer koloniale
geschiedenis om nog even op te duiken bij de bespreking der plan-
nen tot vereeniging der V.O.C, en W.I.C. in 1645, toen er zelfs een
eigen Friesche Compagnie bestond, waarop wij in ons motto al
even de aandacht hebben gevestigd Groningen beheerschte de
situatie voor het Noorden evenals Amsterdam het centrale punt
van bestuur bleef zoowel van de Oost- als de Westindische Com-
pagnie. En de Friesche aanspraken hebben dus nooit tot eenig
tastbaar resultaat geleid, tenzij men bedoelt, dat ook hieruit de
mentaliteit van dezen stam weer eens duidelijk aan het licht
trad. Toen bij resolutie van den 4 Juli 1647 het octrooi der West-
indische Compagnie voor 25 jaren verlengd werd, verzette Fries-
land zich daartegen niet alleen, doch weigerde ook voor 't vervolg
allen onderstand en samenwerking. De oude veete bleef dus, ook
in de koloniale aangelegenheden en het antagonisme tusschen
Holland en Friesland vond juist in het verschil der „koloniale
bedeeling" telkens nieuw voedsel.

') Vgl. P. G. Bos. Het academisch ziekenhuis op den Munniken-
holm (Gron. Volksalmanak, 1902).
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