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In 1720 werd in Nederland ruim drie m a a n d e n hevig gespeculeerd in
de aandelen van naamloze vennootschappen of actie-compagnieën die
speciaal voor dat doel waren opgericht. D e speculatiewoede was overgewaaid uit Parijs en Londen en begon in Rotterdam met de o p r i c h t i n g
van een verzekeringsmaatschappij. Vooral uit L o n d e n k w a m e n tientallen avonturiers naar Nederland. Zij hadden pasklare projecten voor
actie-compagnieën bij zich en verwierven grote partijen aandelen in
veel maatschappijen, die zij zo snel mogelijk met enorme winsten van
C.H. Slechte (1941) studeerde geschiedenis in Utrecht,

de hand deden. Tussen het begin in

Hij was werkzaam bij de gemeentearchieven van
Rotterdam en Den Haag, de gemeentelijke musea van
Deventer, en het Maritiem Museum Prins Hendrik in

juni en de ineenstorting van de aandelenhandel i n o k t o b e r w e r d een

Rotterdam, en publiceerde o.m. een boek en artikelen
over de Windhandel van 1720. Hij bereidt tentoonstellingen en bijbehorende publicaties voor over het over-

dertigtal actie-compagnieën opgericht, die als doelstellingen assuran-

drachtelijk gebruik van vis, vissers en visserij in de

I tie, commercie en negotie h a d d e n .
Nederlandse cultuur, en over de maritieme metaforen

op spotprenten.

Drie ervan ontplooiden daadwerke-

lijk activiteiten en overleefden het jaar 1720. D a a r o n d e r was de
Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde C o m p a g n i e die als hoofddoel
had het graven en exploiteren van een vaart van de stad Utrecht n a a r de
Zuiderzee teneinde met Amsterdam te k u n n e n concurreren. Het k a n a a l
kwam er niet, en de Utrechtse compagnie rekte zijn bestaan een halve
eeuw als suikerraffinaderij en stadsloterij. Daarnaast werd een plantage
in Suriname geëxploiteerd. Een overzicht van r u i m vijftig jaar wanbeheer en ruzies die tot de ondergang leidden van de eerste naamloze vennootschap b i n n e n de muren van Utrecht.
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Proloog
De geschiedenis van de typische landstad Utrecht is lang beheerst door een maritieme
obsessie: de stad moest en zou een verbinding over water met de Zuiderzee krijgen om
schepen te kunnen uitreden en overzeese handel te kunnen aantrekken. De welvaart,
de macht en het internationale aanzien van Amsterdam waren generaties Utrechtse
regeerders een doorn in het jaloerse oog geweest. Zij geloofden dat Utrecht een serieuze concurrent van Amsterdam kon worden als de stad een eigen vaarweg naar de open
zee had '. De Eemvaart-obsessie heeft diepe sporen getrokken in de Utrechtse geschiedenis. Alle pogingen om de gewenste verbinding met de zee te realiseren, strandden,
omdat het niet lukte de plannen gefinancierd te krijgen, omdat de geestelijk vader én
beoogd uitvoerder plotseling overleed, omdat de eigenaars van landerijen die niet wilden verkopen of omdat een plan domweg onuitvoerbaar bleek. Zulke ambities oefenen
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op technische dromers en financiële
avonturiers. Een typische vertegenwoordiger van de eerste categorie was de excentrieke dichter, jonkheer Everard Meyster die de geschiedenis is ingegaan als kei-trekker
door in 1661 voor eigen rekening een enorme zwerfkei van Soesterberg naar de Varkensmarkt in Amersfoort te laten slepen. In 1666-1667 maakte Meyster een plan voor
een vaart van Utrecht naar de Eem dat nooit is uitgevoerd.
Een paar schitterende voorbeelden van de tweede soort zouden zich in de na-zomer
van 1720 bij de Utrechtse vroede vaderen vervoegen. In dat jaar was de Republiek in de
greep van de Wind- of Actiehandel, zoals de vrolijke effectenspeculatie van 1720 de
geschiedenis is ingegaan. Nadat in Parijs en Londen woest was gespeculeerd in de
acties of aandelen van naamloze vennootschappen met enorme maatschappelijke
kapitalen, die als enige doelstelling de handel in hun eigen aandelen hadden, sloeg de
actiekoorts in juni 1720 over naar de Republiek. In Frankrijk en Engeland hadden de regeringen de speculatie bewust opgezet en aangejaagd om door middel van conversie
van staatsschuldobligaties een bankroet van de staat te voorkomen -'. In de Republiek
was een dergelijke operatie niet nodig, omdat de staatsschuld op lange en niet op korte
termijn werd afgelost, zoals in Frankrijk en Engeland. Hier echter lagen de geldpakhuizen vol met kapitaal dat niet nodig was voor nieuwe investeringen. De eigenaars daarvan raakten opgewonden door de verhalen uit Parijs en Londen over de wonderbare
kapitaalsvermenigvuldiging door middel van speculatie in de acties van loze compagnieën. Dat in Parijs en Londen enorme inflatie het gevolg van de oververhitte actiehandel was geweest, dat in beide steden honderden mensen uit de allerhoogste financiële
en maatschappelijke kringen aan de bedelstaf waren geraakt, dat zowel in Frankrijk als
in Engeland de economie zo was ontwricht dat enkele jaren zelfs de dagelijkse levensbehoeften voor velen onbetaalbaar waren, en dat de aanstichters of 'projecteurs' achteraf zwaar waren gestraft, zoals de Franse minister van Financiën John Law en de volledige directie van de Engelse South Sea Company, deerde hen niet.
Creatieve projecteurs gingen ook hier aan het werk, maar de Amsterdamse vroedschap
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Cedenkboog en begraafplaats der uitgeteerde Actionisten. Spotprent uit het Croote Tafereel, met in de rechter bovenhoek een
afbeelding van het Nieuwe Kanaal en onder de zieke actionist. Atlas Van Stolk, 3488.

liet als eerste de (Engelse) plannenmakers voor een 'compagnie van assurantie, discontering en beleening'weten dat de belangrijkste handelsstad van het land geen speculatie binnen zijn muren wilde, en geen behoefte had aan een assurantiecompagnie op
basis van een naamloze vennootschap. Vervolgens togen de projecteurs Edmund Hoyle
en Gerard Roeters naar concurrent Rotterdam, waar de regenten hun een warmer welkom bereidden '. Slechts tien dagen na de afwijzing door Amsterdam werd het project
van Hoyle en Roeters daar verwezenlijkt. Op 21 juni vond de intekening plaats voor de
aandelen van de eerste Nederlandse verzekeringsmaatschappij, die tot de dag van vandaag bestaat onder de naam Stad Rotterdam. Onder de inschrijvers en handelaars van
het eerste uur waren ook Utrechters: notaris Willem Verwey, tevens schout van
Eemnes, en de weduwe van Abraham Elsevier mochten elk meedoen voor het maximum van 10 acties van ƒ 5.000. Daarvoor hoefden zij slechts ƒ 250 direct te storten. De
koersen schoten omhoog, de handel greep om zich heen, en in tientallen steden en een
enkele provincie volgde men het Rotterdamse voorbeeld. Compagnie na compagnie
werd opgericht. De namen van die compagnieën waren nagenoeg identiek; ze wilden
zich immers allemaal bezighouden met negotie, navigatie, commercie, belening, discontering, assurantie en welke economische activiteit in 1720 ook maar op de agenda
stond. De Rotterdamse maatschappij deed, toen de actiehandel in augustus verflauwde
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een nieuwe emissie. Nu voor kleinere porties, opdat meer mensen konden meedoen. En
weer waren notabele Utrechters van de partij, zoals Hendrik Nellestijn, president van
de Staten, deken van de Dom en hoogheemraad van Lekdijk Bovendams, Reynout
Gerhard Tuyl van Serooskerke, gecommitteerde bij de Staten-Generaal, kanunnik van
S. Jan en rentmeester-generaal der domeinen; Nicolaas de Pesters, rekenmeester in de
Rekenkamer, ieder voor het maximale bedrag van ƒ 5.000; en de muntmeester Sibertus
van Romont en de advocaat Gerardus Vreelant, ieder voor/ 3.0004.
Uiteindelijk werden in de Republiek 24 compagnieën opgericht, waarvan er drie het jaar
1720 zouden overleven: de Commercie Compagnie in Middelburg die van 1730 tot 1806
een rol speelde in de slavenhandel en daarna haar bestaan tot 1889 rekte als reparatiewerf, de Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stadt Rotterdam
die een belangrijk verzekeringsconcern werd en bleef, en de Provinciale Utrechtsche
Geoctroyeerde Compagnie die drie decennia lang een commercieel marginaal maar
maatschappelijk luidruchtig leven leidde.

Utrecht vergadert
Terwijl overal in de Republiek de actie-compagnieën als paddestoelen uit de grond
schoten, vergaderden de Staten van Utrecht maandenlang over de oprichting van een
eigen Utrechtse compagnie. Op 19 juli bespraken zij een brief van de Utrechtse afgevaardigden bij de Staten-Generaal in Den Haag van 7 juli. Die wilden weten hoe het
thuisfront dacht over het project voor een Nieuwe Compagnie der Vereenigde
Nederlanden dat de Utrechter Johan Werner Meinertszhagen bij de Staten-Generaal
had ingediend. Die compagnie zou een maatschappelijk kapitaal van 75 miljoen gulden
moeten krijgen, verdeeld over 10.000 aandelen van ƒ 7.500, en binnen een jaar 25 miljoen gulden winst opleveren, althans dat beloofde de projecteur. Dat geld moest verdiend worden met het verzekeren van schepen, huizen, goederen en personen. Uiteraard zou de compagnie een octrooi voor dertig jaar moeten krijgen en een monopolie
voor het houden van loterijen. Het project was, naar Engels voorbeeld, gebaseerd op de
conversie van staatsobligaties in aandelen. De Staten-Generaal wilden weten wat de
verschillende provincies van dit plan vonden, alvorens iets te beslissen.
Hoe verleidelijk de Utrechtse afgevaardigden het plan vonden, blijkt uit de toon van de
brief. Ze wilden zo snel mogelijk de mening van hun provincie weten 'om te kunnen
profiteren van de drift die sinds eenigen tijd bespeurt wordt onder de ingesetenen en
buytelanders om merckelijcke sommen uyt te schieten voor diergelijcke octroyen en
permissien, als het bovenstaande, een gelegenheijd, welcke den staat niet behoorde te
laten voorbijgaan...". Bij de brief waren een gedrukte versie van het project en twee rekesten van Meinertszhagen gevoegd, waarin hij de Statenleden erop wees dat de voornaamste Amsterdamse kooplieden en een aantal belangrijke inwoners van de provincie
Utrecht hadden verklaard met grote sommen in de nieuwe compagnie te zullen deelne-
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Huis op de hoek van de Nieuwe Gracht en de Catharijnesteeg,
waar Jan Werner Meinertszhagen woonde tot zijn vlucht uit de
stad in 1736, HUA, TA. Nieuwegracht 61 hoger 7978 (ï) (neg.
G0.546).

men. Meinertszhagen voelde kennelijk toch enige
nattigheid, want hij liet de Staten in een ander
rekest weten dat hij, mochten de Staten-Generaal
onverhoopt het plan voor zijn Nieuwe Compagnie
afwijzen, nog een project in portefeuille had dat de
provincie Utrecht en haar inwoners grote voordelen zou opleveren, en dat hij dat project graag zelf wilde realiseren, in welk geval hij
met 2% van de winst tevreden zou zijn. De Staten benoemden, naar toen al goed
Nederlands gebruik, een commissie om het Utrechtse project van Meinertszhagen
grondig te onderzoeken 6. Inderdaad wezen de Staten-Generaal alle projecten voor een
generale compagnie af. De Utrechtse gedeputeerde G.G. Taets van Amerongen was
woedend en verdacht de provincie Holland ervan 'niets goets voor hare medebontgenoten'te willen doen. Hij was er echter van overtuigd dat Meinertszhagen er wel in zou
slagen zijn project in Utrecht uitgevoerd te krijgen 7.
Dat laatste had Taets goed gezien, want Johan Werner Meinertszhagen (i68i-na 1761)
was een ondernemend man. Hij had zich in 1717 met zijn vrouw en drie kinderen, vanuit
Keulen in Utrecht gevestigd, waar hij al in 1716 met succes het burgerrecht had aangevraagd. Hier bewoonde hij een huis aan de Nieuwe Gracht, op de hoek van de Catharijnesteeg, waar hij tot 1735 bleef wonen. In 1717 kreeg hij toestemming om als enige in
Utrecht een loodgieterij te exploiteren, maar in 1718 werd zijn verzoek om ook een suikerraffinaderij te mogen beginnen, afgewezen. Ongetwijfeld was zijn project voor een
actie-compagnie zijn avontuurlijkste onderneming. Meinertszhagen was ook actief als
organisator van loterijen en als wijnkoper3.

Pas op 24 augustus ontvingen de Staten het positieve advies van de commissie die het
provinciale project van Meinertszhagen had beoordeeld, en al op 25 augustus stemden
de leden ermee in . De stad Utrecht had wat meer tijd nodig. Op 26 augustus besloot
de vroedschap dat enkele leden eerst maar eens een gesprek moesten hebben met
Meinertszhagen '". Dat was kennelijk niet als formaliteit bedoeld, want op 2 september
ging de vroedschap met het project akkoord met als 'conditio sine qua non' dat de compagnie zich tot taak zou stellen 'het graven en in staat brengen van de vaart nae de
Eem en de Suyderzee'. Ook verder moest aan het project nog wel het een en ander
geschaafd worden, vonden de leden. Zo wilde de stad de jurisdictie hebben over de sluizen die in de vaart gemaakt zouden moeten worden, zowel binnen als buiten de stad,
en moest de wisselbank, die een onderdeel was van het project, in de stad blijven en
onder toezicht staan van de burgemeesters en de vroedschap ". Op 9 september
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besprak de vroedschap het herziene project. Aan alle wensen was voldaan en dus kregen de Staten bericht dat de stad Utrecht graag meedeed '-.
Twee maanden na de eerste vergadering over de oprichting van een Utrechtse actiecompagnie, was het eindelijk zover: de Ceoctroyeerde Utrechtse Provinciale Compagnie was een feit ". Dat betekende dat de Staten van Utrecht bijna twee maanden nodig
hadden gehad om een besluit te nemen, waarover Rotterdam tien dagen had gedaan.
Een speculatiegolf is wel hevig en emotioneel, maar ook kortstondig. Toen op 10 oktober, ruim drie maanden na de oprichting van de eerste compagnie in Rotterdam, de
aandelen in de Utrechtse compagnie eindelijk aan de gelukkigen onder de intekenaren
waren toegewezen, was de hausse alweer voorbij. Dat betekende dat degenen die lang
tevoren hadden geweten dat zij uit hoofde van hun functie of maatschappelijk aanzien
over een stevig pakket aandelen zouden beschikken, nog leuke zaken hadden kunnen
doen, maar de minder bevoorrechten met nagenoeg onverkoopbare aandelen zaten
opgescheept. Dat gebeurde op meer plaatsen in de Republiek. De plundering op 11 oktober door gefrustreerde actionisten van het koffiehuis Quincampoix in de Kalverstraat,
waar de Amsterdamse actionisten elkaartroffen, was daarvoor symbolisch.

De Portugese Natie
Uiteraard stonden de plannen voor de vaart naar de Eem voluit in een gedrukte tekst
die intekenaars op de aandelen van de compagnie moest lokken. In de inleiding daarvan wordt verwezen naar het plan van 1669 om een vaart van Utrecht naar de Eem te
graven en vandaar de rivier richting Zuiderzee uit te diepen. Alsof dit plan ook daadwerkelijk was uitgevoerd, meldden de opstellers van de brochure dat de Utrechtse compagnie zich als doel stelde om de vaart uitte diepen. Ongetwijfeld hebben de Utrechtse
heren hun plannen bewust gemakkelijker uitvoerbaar voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren om 'vreemde' investeerders vooral niet af te schrikken. De compagnie had
nog veel meer mooie plannen die de stad én uiteraard de aandeelhouders van de compagnie grote winsten moesten opleveren, zoals een heuse wisselbank naar Amsterdams model, een verzekeringsmaatschappij volgens Rotterdams voorbeeld en veel
loterijen. Het maatschappelijk kapitaal zou bestaan uit tien miljoen gulden, verdeeld
over tienduizend acties of aandelen van ƒ 1000. Het maximum aantal acties, waarvoor
men mocht intekenen werd officieel vastgesteld op 50. De aandeelhouders zouden in
oktober en januari 5% op ieder aandeel moeten storten, en daarna de overige 90% met
10% per zes maanden, zodat halverwege 1727 het gehele kapitaal voor de compagnie
beschikbaar zou zijn. De tekst bevat ook anderszins prikkelende informatie. Zo moesten
de zeven bewindhebbers of directeuren 'van de Protestantse Religie' zijn, zouden zij als
traktement 1000 rijksdaalders per jaar krijgen, en stond de jaarlijkse 'uytdeelinge' aan
de aandeelhouders ook al vast: 6% o f f 60 per actie en dat gedurende dertig jaar, de
looptijd van het octrooi. Een boekhouder bij een koopman verdiende ƒ 600 tot ƒ 1000,
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Compagnieshuis aan de Kromme
Nieuwegracht
(Hieronymusschool en -kerk). Tekening door Jan de
Beyer, 1741 HUA, TA. La 5.8 (neg. C6.983).

en de jaarhuur van een doorsnee grachtenhuis in Amsterdam was ƒ 800 tot ƒ 1.200.
De compagnie pachtte onmiddellijk voor
ƒ 8.000 per jaar van de stadsaalmoezenier
van Utrecht de loterijen en eveneens voor
ƒ 8.000 per jaar de inning van alle tollen in
de provincie. Uiteraard kon zulk belangrijk
werk alleen in een passende behuizing met
vrucht gedaan worden, en dus kreeg de compagnie het zgn. Ammunitiehuis aan de
Kromme Nieuwe Gracht tot zijn beschikking, tegen contante betaling aan de provincie
van ƒ 12.000, alweer voor de volle looptijd van het octrooi '4. Het pand aan de Kromme
Nieuwe Gracht, dat tot dan door de Staten van Utrecht was gebruikt als opslagplaats
van munitie, werd de Provinciale Geoctroyeerde Utrechtsche Compagnie ter beschikking gesteld als zetel. Het stond in de volksmond bekend als Compagnieshuis '5.

Over de beide projecten van Meinertszhagen zijn in de resoluties van de Staten van de
provincie Utrecht en de vroedschap van de stad vele pagina's volgeschreven, maar van
de discussies tussen eventuele voor- en tegenstanders is geen verslag gedaan. Zo is
kennelijk nâ het drukken van de brochure van het project de dwingende eis verdwenen
dat de bewindhebbers of directeuren de protestantse religie moesten zijn toegedaan,
wat in feite een directe uitsluiting van joden van de leiding van de compagnie en een
ontmoediging van diezelfde joden om op de compagnie in te tekenen zou hebben betekend. Daarover moet stevig gepraat zijn, maar daarvan is slechts één inhoudelijke getuigenis bewaard gebleven. Ene Michiel Creagh, die zich 'ridder' noemde, stuurde de
Staten op 27 augustus een rekest met zijn waarschijnlijk ongevraagde maar daarom
niet minder interessante advies. Hij vond dat Utrecht rijp was voor een actie-compagnie, dat de Staten zouden moeten besluiten een vaart te graven van de stad Utrecht
naar de Zuiderzee, en dat de kosten van die investering gemakkelijk betaald zouden
kunnen worden uit de opbrengst van de tollen en sluizen. Misschien komt hem dus wel
de eer toe de geestelijke vader te zijn van het zoveelste kanaalplan. Verder zouden de
Staten van de stad Utrecht een vrije woonplaats moeten maken voor 'alle natiën' die
daar zouden willen gaan wonen. Hij wist zelfs al welke plaats voor een bescheiden
stadsuitleg geschikt was: de boomgaarden en tuinen buiten de Catharijne Poort, langs
de Leidse Vaart. Toch had hij er moeite mee dat zijn vrijstad-plan ook, en juist, voor de
joden zou gelden. Hij was ervan overtuigd dat hun geld voor het welslagen van een
compagnie nodig was, maar moest 'bekenne een affkeer te hebben voor de Joden,
d'erffvijanden van Jezus Christus, door de verdiensten van wiens bloet wij Christenen
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verwachten onse eweighe geluckzaligheyt; en welcke Joden vermeijnen een goet werck
te doen, als wanneer se een Christen bedriegen ofte een Christen vrouwe mensch verleijen.' Verder adviseerde hij de aandelen bescheiden te houden: '500 ofte 1000 guldens, want veel zouden 500 willen inschrijven die tot 1000 niet zoude durven ofte können bereijkcken' "'. Michiel Creagh of Kreagh is een van de vele raadselachtige figuren
in de Windhandel van 1720. Hij was afkomstig uit Amsterdam, kocht in 1698 het huis De
Wiers aan de Vaart (= Vreeswijk) en noemde zich sindsdien 'ridder'. Hij voorzag in oktober 1720 de Provincie opnieuw van ongevraagd advies, ditmaal met betrekking tot de
financiering van de vaart naar de Zuiderzee. Inmiddels woonde hij in de Sonstraat, nu
Nobelstraat, in de stad Utrecht. Vandaar is hij in 1721 met onvindbare bestemming vertrokken r .
Creaghs brief lijkt enige invloed te hebben gehad, want de aandelen werden inderdaad
vastgesteld op 1000 gulden. De Utrechtse vroedschap besliste op 9 september dat 'het
admitteren van Portugesche Joden in de stad alleen van stadspolitie[k] afhangen
moet', wat betekende dat de stad zich het recht voorbehield Portugese joden wel of
niet toe te laten. De joden tekenden in alle compagnieën van 1720 enthousiast en voor
grote bedragen in ls. Dat enthousiasme riep een tweeslachtige reactie op. Enerzijds
werden alle vooroordelen over joden als liefhebbers van duistere financiële spelletjes
weer eens bevestigd en werden ze kwetsend bespot, anderzijds werden de initiatiefnemers van de compagnieën erdoor in hun overtuiging gesterkt dat het joodse enthousiasme voor de oprichting van actie-compagnieën voor het welslagen van hun ondernemingen onmisbaar was. Vooral pamflettisten leefden zich uit in anti-joodse teksten.
Toen ook in Weesp joden actief betrokken waren
/,v

bij de oprichting van een actie-compagnie schreef

C O P Y E

de Amsterdamse pamflettist A.Z. aan zijn quasi-

Van een

correspondent N.N. dat 'Jooden en Smousen, oor-

BRIEF,
Gefchrevcn aan de Heer

N. N.
Waar inword vertoond het Bedrog enfchadelykheid het welk legt in de opgeregte Compagnie!! van Negotie, AtTurantic.&c. in
de Noord-Hollandfe Steden, als rne-de tot Rottetdam , Delft, en
Utrecht, & c

delende dat hoe meerder occasie om te roven, hoe
meerder occasie voor haar selfs om daar haar deel
van te krygen, [..] een wagen hueren en klederen
hueren om als fatsoendelyke Messieurs voor den
dag te komen, en haar addresseren aan de regering van Wesop om zo een Compagnie op te regten'. En daarmee had A.Z. nog niet genoeg gal
gespuwd, want enkele regels verder suggereert hij
boosaardig dat de Weesper compagnie het ingelegde geld zal gaan gebruiken 'om Jonge varkens
op voorraad te laten maken' ".

t'A

M S T E B . D A M ,

'ISAAC S T O K M A N S , Boekverkoper op hecRockiii,
by de Beurs.
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Copye van een Brief aan N.N. Een van de vier brieven van vermoedelijk een Amsterdams koopman die als pamfletten tegen
de actiehandel in de Republiek werden uitgegeven.

m

Oud-Utrecht

V M i . i u - A l ' T I I - ' . - I J O C X O R . n klan a c l i t « BobbeJ Xe .

Dwergentoneel. Joodse actionist. Uit: Groote Tafereel der
Dwaasheid. De prent stelt niet, zoals wel is gesuggereerd,
Machado voor. Het onderschrift verwijst wel naar de kwalijke rol
die de tijdgenoot de 'smous' toedacht. Het dwergentoneel is een
regelrechte bewerking van een serie die in T/20 in Duitsland is
gedrukt. Bezit auteur.

De joden waren niet de enige Nederlandse dissidenten die zich in opvallende mate met de
Windhandel

bezighielden. Dat deden ook de

Quakers en de doopsgezinden. Tot de actiefste en
belangrijkste actionisten in de Republiek behoorden de Rotterdamse en Amsterdamse leden van de
familie Hope, de grondleggers van het i8de-eeuw
bankiershuis en vooraanstaande Quakers. Vader
Archibald en zoon Henry Hope kregen in de
Utrechtse compagnie drie acties toegewezen. De
Compagnie van Assurantie, Commercie en Navigatie die in 1720 in Hoorn werd opgericht, was een initiatief van Amsterdamse Quakers 2". Gerard Roeters die vanuit Londen
eerst een project aan de vroedschap van Amsterdam aanbood en vervolgens met een
aangepaste versie daarvan wel succes had, was doopsgezind, evenals de zijdehandelaar Simon Bevel die op zoveel mogelijk compagnieën liet intekenen. Ongetwijfeld
zagen veel leden van dissidente kerken, die van het officiële grabbelen uitgesloten
waren, hier hun kans!

Utrecht vreesde dat zonder massale joodse deelname het kapitaal wellicht niet voltekend zou worden. Daarom wilden provincie en stad dat de joden die in Maarssen woonden zouden kunnen meedoen. Dat betekende wel dat met die rijke joden in Utrechts
achtertuin onderhandeld moest worden. Tussen hen en de stad Utrecht bestond een
gespannen verhouding. In 1349 waren de joden uit de stad gejaagd, omdat zij de schuld
kregen van de pest die toen in Utrecht veel slachtoffers maakte, en toen in 1712 joodse
venters werden verdacht van diefstal van koopmansgoederen, had de vroedschap dat
incident gretig gebruikt om de joden opnieuw het wonen in Utrecht te verbieden -'. Nu
men meende hun geld nodig te hebben voor het welslagen van de grote plannen van
de compagnie, werden ze plotseling haast onderdanig bejegend. Voor de joden was de
wetenschap dat men hen dringend nodig dacht te hebben voor het slagen van een
zakelijke onderneming een goede reden om forse eisen te stellen. Hun parnas moest
directeur van de compagnie worden en joden moesten zich vrij in Utrecht kunnen vestigen. De anti-joodse regenten slikten diep, maar beseften dat ze voor het heil van de
stad zelfs dat over moesten hebben. Daarom werd in de vergadering van 9 september
besloten dat de joden niet alleen als aandeelhouders welkom waren, maar dat ook het
bewindhebberschap voor hen opengesteld zou worden : : . De Amsterdamse schrijver
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van de brieven aan N.N., een messcherp pamflet tegen de Windhandel en tegelijk een
onaangenaam voorbeeld van vulgair anti-semitisme, is cynisch over deze plotselinge
Utrechtse tegemoetkomendheid jegens de joden. Na uiteen gezet te hebben dat het
vaartplan nog gekker is dan 'Jonker Meesters zyn Illuster Consept van de groote
Amersfoorder Kaay of Steen', krijgen de schijnheiligheid van de Utrechters en de natuurlijke neiging van de joden om te bedriegen een beurt: 'Nog geeft men voor, men zal
de Jooden Vryheid geven, en dat sal de Negotie voortsetten; isser kinderagtiger Reden
in alle dese consepten als even dese? Können de Christenen de Negotie niet doen buiten de Joden, en sullen de Joden die in de Negotie syn, opstaan om daar te gaan woonen?' Hij vindt het optreden van de Utrechtse regeerders jegens de joden naïef: 'Waar
dwalen de Menschen niet heen, als sy willen bedriegen of bedrogen worden?'-1
Hij zou ongelijk krijgen. Ongeveer 150 leden van de 'Portugese Natie' uit de hele
Republiek namen samen voor ruim ƒ 350.000 aandelen in de compagnie, en Jacob
Hiskia Machado, die eigenlijk in Den Haag woonde maar in de zomer op zijn buitenplaats Vechtoever in Maarssen resideerde en daar de parnas van de joodse gemeenschap was, werd op 24 oktober tot lid van de directie van de nieuwe compagnie gekozen. Hij was de zoon van Antonio Alvares Machado, vriend en financier van koningstadhouder Willem III. De benoeming van Machado én zijn verhuizing naar Utrecht
brachten de pennen en de tekenstiften van de satirici op een onsmakelijke manier in
beweging. Volgens een pamflettist stapte hij 'als een Spaansche don naar de allereerste plaats ter schouburg, met een stacie van flinke dienaars, die heer Smous met zo veel
gracie ontzien en dienen, of hy was een Moorse prins, of Keyzer van Ceylon; hij zwiert
dan hier, dan gints, dan booven, dan beneen met zijn vergulde kleeren, en of men met
hem spot, dat kan de vent en niet deeren, hij heeft vast schatten in zijn broek en in zijn
boek' ~'. En ook de prentenmakers die zich in 1720 op de Windhandel stortten, hebben
de joodse actionisten weinig flatteus vereeuwigd. Zij werden echter buiten het grote
onderling verdelen van de acties door de heren regenten gehouden. Bij de vele tientallen aandelen die de leden van de Utrechtse
ridderschap en de regenten zichzelf en
elkaar toebedeelden, verbleken de bescheiden aantallen die aan de joden werden
toegewezen. Directeur Machado bijvoorbeeld hoorde met drie aandelen tot de
meest begunstigde groep joden.
Om zijn verantwoordelijke directeurschap
goed te kunnen uitoefenen verhuisde hij in
Het woonhuis van Jacob Hiskia Machado op de
Plompetorengracht 26. Hij was de eerste joodse huisbezitter in de stad Utrecht. Hij bezat ook het buitenhuis Vechtoever Maarssen. HUA, Fotocollectie (neg.
C36.044).
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december 1720 naar Utrecht, waar hij eerst aan de Oude Gracht en daarna in een groot
huis aan de Plompetorengracht woonde, waar hij ook synagogediensten hield voor de
kleine joodse gemeenschap. Althans zolang zijn bemoeienis met de compagnie duurde,
want in 1729 verliet hij de stad voorgoed. Machado was de eerste jood die werd opgenomen in de Naamwijser van de Heeren Ceëligeerden Edelen en Ridderschap en van de
Regenten der Stad Utrecht, een teken dat men tot de elite werd gerekend. Het huis aan
de Plompetorengracht was ook het eerste onroerend goed in Utrecht dat ooit aan een
jood getransporteerd werd 25. Utrecht had nu ter wille van het financiële gewin zijn
stadspoorten wel voor de Portugese joden opengesteld, maar dat wilde nog niet zeggen dat de meer dan honderd joodse aandeelhouders van de compagnie er ook kwamen wonen. In totaal vier families volgden Machado's voorbeeld. Binnen tien jaar vertrokken ze weer. Utrecht was en bleef een anti-joodse stad-''.

Een 'Donquisots Ontwerp'
Het intrigerendste onderdeel van het plan voor de Utrechtse compagnie is de verdieping van de vaart die nooit gegraven was. Gedetailleerd worden de vaart en de werkzaamheden beschreven: de niet bestaande vaart was 4.644 roeden (ca. 17 km) lang, 12
tot 15 voet (4 tot 5 meter) diep, en 200 tot 300 voet (60 tot 100 meter) breed. Ook de
Eem zou door de compagnie worden uitgediept 'om alsoo met de Zee Scheepen tot
voor de Stadt Utrecht te kunnen op komen'. Daarna spreken de opstellers van de tekst
zichzelf even tegen, want de Staten zullen alle landerijen waardoor de vaart zal lopen
laten taxeren en onteigenen, waarna die aan de compagnie worden overgedragen. Als
de vaart klaar en bevaarbaar is, mag de compagnie gedurende dertig jaar tol heffen tot
een bedrag van een half procent van de waarde van schepen en lading, tegen een betaling van ƒ 8.000 per jaar. Een 'donquisots ontwerp' vond pamflettist A.Z. het Utrechtse
project. Hij vond het de windhandel ten top en was ervan overtuigd dat 'niet een van
die gene die gelegentheyt heeft gegeven, om dit Consept in de wereld te geven, een
haer op zyn hoofd heeft dat denkt om het werkstellig te maeken, want mag ik iemant
geloven die kennisvan Zaken meend te hebben so legt Uytrecht wel veertien voet hoog
boven het ordinaire Ty, wat schrickelyk graven zou dit zyn? en het graven gedaen
zynde, wat had Uytrecht dan meer als nu, zy können immers haer goederen op en af
zenden door Muiden of Amsterdam'. Hij had alle projecten vergeleken, en bovendien
ontdekt dat meeste compagnieën van hun intekenaars slechts een storting van 10 tot
12% van de nominale waarde van de aandelen verlangden, maar dat in Utrecht het hele
bedrag opgebracht moest worden met 5%, en later zelfs met 10% per halfjaar: 'dan zullen de Uitregse borgers eerst welvaren als door de nieuwe nog te graven Vaart de
groote Schepen uit Zee hier komen met Apen, Papegayen en allerhande kostelykheid'2-.
Hij had goed begrepen dat het plan was opgeschreven zoals het was opgeschreven om
de handel in de Utrechtse acties te stimuleren en niet om een onzinnig en overbodig
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kanaal te graven. Ook op tientallen spotprenten en zelfs in de toneelstukken van Pieter
Langendijk en Gerard Tysens werd sarcastisch met de Utrechtse kanaalplannen de spot
gedreven.

De Windhandel van 1720 is echter niet alleen interessant voor economisch-historici en
liefhebbers van historische satire, ook sociologen kunnen in die korte maar hevige uitbarsting van hebzucht veel van hun gading vinden. Regenten, patriciërs, avonturiers,
rooms-katholieken, remonstranten, mennonieten, joden, en zelfs regelrechte oplichters leken gedurende een half jaar moeiteloos met elkaar te kunnen verkeren en
samenwerken. De sociale, kerkelijke en raciale barrières die de 18de eeuwse samenleving kenmerken, leken even niet te bestaan. Zonder avonturiers en oplichters geen
actie-compagnieën, geen actiehandel en dus geen snel verdiend geld, moeten de regenten en patriciërs, die zo bijzonder fatsoenlijk waren, in 1720 tijdelijk gedacht hebben. De avonturiers boden de regenten projecten aan waarvan het algemeen belang
schijnheilig afdroop en de oplichters jaagden de handel in de acties aan met verhalen
waarvan iedereen wist dat ze aan hun fantasie ontsproten waren. De regenten wisten
natuurlijk precies wat de echte bedoeling achter al die plannen was: zo snel mogelijk
zoveel mogelijk geld kloppen uit de beurs van de hebzuchtige burger. Door te doen alsof ze de plannen en voorstellen van de avonturiers serieus namen, legitimeerden de regenten hun eigen speculatieve gedrag. Zoals zo vaak in de geschiedenis verborgen dus
ook in 1720 de machthebbers zich achter de brede rug van het publieke belang. De
avonturiers die het hebzuchtige gedrag van de regeerders zo nadrukkelijk legitimeerden dat het karikaturaal werd, kwamen ditmaal uit Londen. Half september meldden
zich twee bijzondere deelnemers aan het actiespel bij de Staten van Utrecht: Robert de
Vlieger en Thomas Lombe.
Robert de Vlieger was een Londense koopman die samen met Thomas Lombe in de zomer van 1720 naarde Republiek kwam met als enig doel te speculeren in de compagnieen die daar werden opgericht. Het lukte hen in sommige compagnieën onwaarschijnlijk
grote aantallen acties toegewezen te krijgen, ongetwijfeld in ruil voor geniale adviezen
voor een snelle en kosteloze bloei van zo'n compagnie. Hun aandelen konden ze, dankzij de kortstondige euforie van de eerste dagen, meestal tegen een hoge openingskoers
verkopen. Robert de Vlieger woonde tijdelijk in Rotterdam ten huize van de weduwe
van Dionys Verburgh en haar zoon Hendrik van Meel, kooplieden in zijde én de actiefste
Rotterdamse deelnemers aan de actiehandel. Zijn aanwezigheid heeft in Rotterdam, en
vooral bij de firma Verburgh & Van Meel nog lang nageijld, omdat die ook borg stond
voor De Vlieger, wanneer dat nodig was. Het gevolg was dat tot ver in 1721 notarissen
zich bij de Rotterdamse zijdekooplui vervoegden om namens vluchtige actie-partners
van De Vlieger enorme sommen geld op te eisen, die deze hen voor transacties verschuldigd was.
Dat De Vlieger een gokker was blijkt uit de weddenschap die hij op 28 augustus 1720 in
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Rotterdam sloot met de Amsterdammers George Roeters en Jan van Meekeren, en de
Rotterdammers Adriaan de Graeff, Herman van Zuylen van Nyevelt, en Dirk Brethouwer. Zij wedden met De Vlieger dat de koers van de Maatschappij van Assurantie, Discontering, en Beleening der Stadt Rotterdam tussen 28 augustus en 1 januari 1721 niet
tot 150% zou stijgen. Mocht dat toch gebeuren, en zouden de aandelen ook tegen die
koers verhandeld worden, dan zouden de heren Roeters, Van Meekeren, Van Zuylen van
Nyevelt en Brethouwer ieder ƒ 1000 en Adriaan de Craeff zelfs ƒ 2.000 contant aan Robert de Vlieger betalen. Als echter de koers niet tot die hoogte zou stijgen, zou De
Vlieger dezelfde bedragen aan ieder van de heren betalen. In de notariële acte, waarin
de weddenschap werd vastgelegd, lieten de zakenlieden opnemen dat hier natuurlijk
geen sprake was van een weddenschap, en nog minder van windhandel, maar dat ze
serieus beoogden met deze afspraak hun actie-zaken te verzekeren. Omdat wedden
verboden was, maar wel gedoogd werd, spraken ze af dat ze elkaar in geval van verschil
van inzicht geen proces zouden aandoen, maar zich zouden onderwerpen aan het oordeel van neutrale arbiters. Toen de koersen op 1 januari 1721 de 150 niet bereikt hadden,
stuurden de Hollandse heren een notaris met een vordering of insinuatie naar de firma
Verburgh & Van Meel, maar De Vlieger was reeds lang gevlogen. De notaris liet zijn
boodschap achter, en de archieven zwijgen verder28.
Robert de Vlieger was een Londense koopman die zich in 1720 nadrukkelijk manifesteerde, maar van wie daarna in de Republiek niets meer is vernomen. Over hem wel. De
erudiete beroepsbelediger Jacob Campo Weyerman noemt hem tweemaal. De eerste
keer gebeurt dat in één van de beeldspraken waarin hij zijn slachtoffers beschrijft, en
die vaak alleen herkenbaar waren voor de Rotterdamse tijdgenoten. In een pastiche in
de Rotterdamsche Hermes vertelt hij dat een reuze-vuurpijl 'hooger [klom] dan de gedachten van een genaturalizeerden Engelschen Vlieger in 't hartje van de Actie-illuminatien' -". De Vlieger moet diepe indruk op Weyerman gemaakt hebben, want nog in 1738
duikt hij op in een boek over diens vriend Robert Hennebo, ook een beruchte deelnemer
aan de actiehandel. Weyerman vertelt hoe het beginners-succes Hennebo naar het
hoofd steeg en hij almaar meer wilde verdienen met almaar gevaarlijker speculaties.
Waarschijnlijk heeft Hennebo daarbij samengewerkt met Robert de Vlieger, want 'die
Vlieger ging niet op na wensch. Zeker Heer, de Vlieger genaamt, verloor zyn Papieren
staart in die vlucht. Ja [..] dien Ikarus verbrande eensklaps zyn hoogmoedige Aktievlerken aan de zonne der Waarheyt'•"'.
Ook De Vliegers tijdelijke compagnon Thomas Lombe (1685-1739) was in de Republiek
om te speculeren. Hij was echter verre van een gokzuchtige eendagsvlieg. In Engeland
was hij, met zijn halfbroer John, een van de pioniers van de Eerste Industriële Revolutie.
Hij stuurde John in 1716 naar Italië waar men een machine zou hebben uitgevonden die
zijde kon twijnen. John vond die machine, maakte er in het geheim tekeningen van, en
stuurde die naar Engeland. De bedrijfsspion ontkwam ternauwernood, maar zou in 1722
als gevolg van een Italiaanse wraakactie door vergiftiging gestorven zijn. John en ThoC. H. SLECHTE
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mas Lombe stichtten in 1719 in Derby een van de eerste Engelse zijdefabrieken. Daarmee gaven ze een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van het industriële kapitalisme, en werden ze zelf snel rijk. In de fabriek van de Lombe's werkten 300 arbeiders.
Thomas was in 1722 Johns erfgenaam, en zette de fabriek voort, die eind 19de eeuw als
Old Silk Mili nog steeds bestond. Lombe werd eerst schepen en later sheriff in Londen,
en in 1727 werd hij in de adelstand verheven. Zijn tijdgenoten oordeelden verschillend
over hem. Uit alle eerbewijzen die hij kreeg en uit beschrijvingen in het beroepsorgaan
van succesvol Engeland, The Gentleman's Magazine, blijkt dat hij werd beschouwd als
een weldoener van de mensheid ". Zijn arbeiders zagen dat anders. Op hoge leeftijd
heeft een van hen herinneringen aan zijn leertijd in Lombe's fabriek opgeschreven. Hij
was er zeven jaar leerjongen geweest en beschouwde die jaren als de ongelukkigste
van zijn leven. Niet zozeer de lange dagen opsluiting en het zware werk vond hij
ondraaglijk, maar het meedogenloze regime. In zijn herinneringen aan de fabriek van
Lombe geeft hij een prachtig voorbeeld van kinderarbeid. De machines waren te hoog
voor hem. Om te zorgen dat hij er toch aan kon werken, werden hoge houten biokken
onder zijn voeten gebonden, waarop hij moest lopen tot hij lang genoeg was32.
Van al deze eerbewijzen én slechte herinneringen was nog geen sprake, toen Lombe in
de zomer van 1720 in Rotterdam verbleef, in juli van de projecteurs Edmund Hoyle en
Gerard Roeters samen 100 acties à ƒ 5.000 in de Rotterdamse maatschappij kocht, en in
de tweede emissie TOO acties à ƒ 1000 toegewezen kreeg, evenveel als prinses Maria
Louise van Hessen-Kassel, beter bekend als Marijke Meu, en moeder van de latere stadhouder Willem IV. Misschien had hij zijn entree in de Rotterdamse maatschappij te
danken aan de invloed van Gerard en George Roeters. De familie Roeters hield zich ook
met de fabricage van zijde bezig en projecteur Gerard Roeters was koopman in Londen.
Hoe dan ook, al in juli besloot de directie van de Rotterdamse maatschappij 'de heer
Charron te deputeren aan de heer Thomas Lombe & Zijned. aan te presenteren wie van
de heren directeuren hem het aangenaamst zullen zijn omme een overlegh te maken,
wat tot avantage van deze maatschappij dienstig zoude zijn & diegeenen, die zijned.
zal komen te kiezen, werde gehouden voor gecommitteert'. Lombe had de maatschappij kennelijk gouden bergen beloofd, maar wat voor gouden adviezen hij gaf, is in het
verleden verborgen gebleven. De verslagen van de directie-vergadering beperken zich
tot de mededeling dat hij in juli 1720 'sigselve verbonden heeft saken aan de hand te
geven tot voortsetting van de Maatschappij'. Daarna daalde zijn ster in Rotterdam snel.
Toen hij in oktober 1720 uitstel vroeg van de eerste storting van 15% in de emissie, waarin hem voor ƒ 100.000 acties was toegewezen, was van de eerdere onderdanigheid
niets over. De directeuren besloten zijn verzoek af te wijzen 'als niet decent zijnde voor
een aanlegger, die anderen met een goed exempel behoorde voor te gaan.' Bovendien
klaagde men dat van zijn fraaie voorstellen 'tot op de huydige dag niet het alleminste
gevolgt [is]'. Op 30 oktober verkocht hij de aandelen van ƒ 1000 die hem in augustus zo
royaal waren toebedeeld, aan Archibald, Henry en John Hope tegen een koers van 30%,
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Lombe's Rotterdamse zaakwaarnemer, net als die van Robert de Vlieger, nog maanden
na Lombe's terugkeer naar Londen, notarissen op bezoek met aankoop-contracten die
Lombe niet was nagekomen.
Waarschijnlijk waren Robert de Vlieger en Thomas Lombe succesvolle netwerkers en
consultants avant-la-lettre, die veel maatschappijen-in-oprichting fraaie plannen voor
een glorieuze toekomst aanboden. Van al die plannen is alleen van het plan dat de
heren op 18 september aan de Staten van Utrecht presenteerden de inhoud bekend
gebleven, omdat een volijverige klerk de tekst ervan ten behoeve van de discussie in de
vroedschap een dag later, letterlijk heeft opgeschreven. De offerte begint met de tegenprestatie die de heren wensten voor hun bemoeienis met de vaartplannen van de
compagnie: de toewijzing van 1000 acties ter waarde van een miljoen gulden, waarvoor ze uiteraard keurig de stortingen zullen voldoen, en die ze niet zullen verkopen
alvorens aan de compagnie daarvoor een miljoen gulden betaald te hebben. Maar
tegenover deze eis van een belang van 10% in de compagnie staat dan ook het een en
ander: ze garanderen een koers van de aandelen van 300% en een jaarlijks dividend van
100% over het gestorte kapitaal gedurende 20 jaar; ze zullen de compagnie een machine leveren waarmee één man meer graafwerk kan verzetten dan tien op de traditionele
manier; ze beloven de compagnie een administratief systeem te bezorgen, zoals dat
ook door de Engelse South Sea Company gebruikt wordt; ze zullen ervoor zorgen dat de
compagnie een kapitaal van ƒ 10.000.000 tot haar beschikking krijgt zonder dat de
intekenaars meer hoeven te storten dan de eerste 5%. En als klap op de vuurpijl zullen
ze aan twee of drie vertegenwoordigers van de compagnie, die daartoe door de aandeelhouders in vol vertrouwen zijn aangewezen, een geheime methode meedelen om
25 miljoen te verdienen en de aandelen zelfs boven de 300% te laten stijgen zonder dat
het maatschappelijk kapitaal groter hoeft te worden dan de vastgestelde ƒ 10.000.000.
Het is waarschijnlijk dat Lombe enkele maanden eerder aan de delegatie uit de directie
van de Rotterdamse maatschappij vergelijkbare onweerstaanbare voorstellen had
gedaan. De Utrechtse vroedschap was natuurlijk zeer ingenomen met deze serieuze
offerte van de twee heren, en liet de Staten weten graag akkoord te gaan met de toeC. H. SLECHTE
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wijzing van 1000 acties aan Lombe en De Vlieger. De Staten kenden hun verantwoordelijkheid en besloten dat die acties dan wel in mindering moesten worden gebracht op
het aantal dat voor 'vreemdelingen' gereserveerd was en niet van dat voor henzelf en
voor de gewone burgers van Utrecht ,4 . Robert de Vlieger en Thomas Lombe staan
inderdaad op een aparte bladzijde van de kopie van de lijst met toewijzingen samen
genoteerd voor looo aandelen van ƒ 1000. Op dezelfde bladzijde staan projecteur
Meinertszhagen, aan wie 450 aandelen waren toegewezen, en de zijdefabrikanten
George Roeters, heer van Drakenburg, en David van Mollem, eigenaar van Zijdebalen,
ieder voor 15 acties, het aantal dat aan hoofdparticipanten of commissarissen was toegekend. De reden van deze aparte vermelding van Roeters en Van Mollem is onbekend '\ De Vlieger heeft kennelijk nog enige tijd zaken met Utrecht gedaan, want op 16
oktober 1720 ging de vroedschap akkoord met het voorstel van burgemeesters om hem
gratis het burgerrecht van Utrecht aan te bieden "'. De afloop van hun Utrechtse avontuur is niet bekend. Ongetwijfeld zal dat nauwelijks van het roemloze einde in
Rotterdam hebben verschild.
Om de doorzichtige offerte van Lombe en De Vlieger zal in Utrecht veel gelachen zijn.
Na een sarcastische opsomming van alle winstbelovende plannen van de compagnie
beschrijft Augustus Waarmond in zijn Secreete Corespondentie alle adviezen die de
directeuren bij deskundigen hebben ingewonnen. De reeks is lang en lachwekkend. Als
zevende advies noemt hij 'een curieuse machine, om de Vaart sonder graven te maaken, en dat door de zelve 20 Menschen 's daegs meer als anders met de schup 200 doen
können'. Iedereen in Utrecht, aldus de pamflettist, wil dat graag zien 17.

Intekenen en toewijzen
Een onderwerp dat vooral de notabele Utrechtse gemoederen de hele maand september bezighield was de verdeling van de acties. Er was wel afgesproken dat niemand
voor meer dan 50 acties à ƒ 1000 zou mogen intekenen, maar dat paste toch niet helemaal in de i8de-eeuwse opvatting dat regeerders zichzelf en elkaar voor het dragen
van zware verantwoordelijkheden mochten belonen met bevoorrechte posities of extra
porties acties. Daarom besloten de heren op 13 en 14 september dat projecteur
Meinertszhagen 450 acties zou krijgen. Hij had ook als voorwaarde gesteld dat namens
hem een 'bequaem persoon' tot bewindhebber zou worden benoemd. Zowel de Staten
als de vroedschap van Utrecht waren daarmee akkoord gegaan, maar hadden wel vastgelegd dat dat recht eenmalig zou zijn en dat na diens overlijden of vertrek die bewindhebberszetel voortaan door de hoofdparticipanten vergeven zou worden
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nertszhagen had ook een kandidaat: Otto Willem Falck, toevallig zijn zwager ". De
leden van de Staten kregen als beloning voor hun inspanningen voor het algemeen
belang ieder 70, de leden van de Utrechtse vroedschap 50, en de regeerders van de
andere steden in de provincies en een aantal hoge ambtenaren kleinere aantallen
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Er bestonden in 1720 nog geen aandeelbewijzen. ledere feitelijke transactie of overdracht van porties werd
genoteerd in een zgn. transportboek. Die transportboeken zijn alleen bewaard gebleven van de Rotterdamse
compagnie. Als ze niet bewaard zijn, zoals in Utrecht, is het onmogelijk de omvang en intensiteit van de handel achteraf vastte stellen. Ook als ze wel bewaard zijn is de uitkomst van zo'n onderzoek kwestieus, omdat
termijncontracten die op straat, in een koffiehuis of op de beurs werden afgesloten, vervolgens van hand tot
hand gingen. De enige bron, waaruiteen indicatie van de omvang van de actiehandel gedistilleerd kan worden, zijn de notariële archieven. Mensen gaven procuraties uit om acties over te dragen (ofte ontvangen), of
stuurden de dag na het verlopen van het contract de notaris bij de koper langs met een zgn. insinuatie.
Actiehandelaars die zelf verplichtingen hadden die ze liever vergaten, stuurden natuurlijk geen notaris op
pad. Immers, wat U niet wilt dat U geschiedt doe dat ook een ander niet. De omvang van de Utrechtse handel
zal dus nooit exact kunnen worden vastgesteld.

acties. De 'regeerders' van Amersfoort bijvoorbeeld mochten onder elkaar 78, maar die
van Rhenen en Montfoort slechts 24 acties verdelen. Dat vonden de Rhenense en
Montfoortse gedeputeerden kennelijk zo weinig dat ze weigerden die acties met hun
collega-regenten aan het thuisfront te delen4'1. De tien hoofdparticipanten of commissarissen hadden, volgens een resolutie van de Staten van 9 oktober, recht op nog eens
15 extra aandelen. Met deze onderlinge verdeelpartij waren 5070 acties à ƒ 1000
gemoeid, zodat er voor de vreemdelingen, zoals de speculanten werden genoemd die
langs alle steden waar compagnieën werden opgericht rondtrokken, en de Utrechtse
burgers samen slechts 4930 overbleven. Daarvan zouden uiteindelijk 1356 acties naar
Amsterdamse, 493 naar Rotterdamse en 1144 naar diverse intekenaars gaan, waaronder
de heren Lombe en De Vlieger en enkele leden van de stadhouderlijke familie, waarna
voor de 'gewone' Utrechtse intekenaars nog 3040 acties overbleven " .
Op 16 september 1720 vond de officiële intekening plaats in de Statenkamer aan het
Janskerkhof. Dat gebeurde volgens de Europische Mercurius, die eerder een gedetailleerd ooggetuigenverslag van de Rotterdamse intekening publiceerde, met veel bestuurlijk en militair vertoon. De schrijver noemde de Utrechts compagnie ironisch 'het
neusje van een Zalm van alle de Compagnien, die tot nog toe te voorschyn waren gekomen: het was geen een enkele Stad alleen, die hier op quam, het was een gehele Provincie, en dat niet van de Nedrigste, namentlyk die van Utregt, deze beloofde Miraculen te
zullen uitwerken, en gantsche Bergen te zullen weg nemen'. De intekening was, aldus
nog steeds de Europische Mercurius, geheel in overeenstemming met de status van een
provincie als Utrecht én de hooggestemde plannen van de nieuwe compagnie georganiseerd: 'Men zag het Voet- en Paarde-Volk in de Wapenen, en wanneer zy gerangeert
wierden zoo plaatste men agter de Infantery, de Cavallery, met uitgetoge zabels, en
tusschen deze beide passeerden de Intekenaars na de Zaal, alwaar de Koffers geplaatst
waren om de Intekeningen in te te werpen: zulks, dat dit met weinig gedrang geschiede' •'•'. Ondanks de onderlinge verdeling van meer dan de helft van de acties onder de
regenten en hun cliënten, moeten er die dag veel mensen in Utrecht op de been zijn
geweest. Immers 1613 inwoners van de provincie Utrecht kregen samen 2040 acties toegewezen, 618 Amsterdammers 1356,198 Rotterdammers 493, en 43 intekenaars uit ande-
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re steden samen 144, om maar te zwijgen van alle aspirant-actionisten die uiteindelijk
niets toegewezen zouden krijgen, maar wel braaf hun intekenbriefje in een van de
koffers deden. De Utrechtse acties waren populair. Dat was waarschijnlijk minder te
danken aan de ronkende taal in de wervende brochure voor de intekening dan aan de
koersen; al voor de intekening werden toekomstige aandelen in de Utrechtse compagnie
via termijncontracten verkocht voor 50% avans of 50% bovenop de 5% die per 1 oktober
gestort moest worden. Een van die kopers was Robert de Vlieger. Hij kocht op 15 september van Johan ter Borch 15 acties in de Utrechtse Compagnie. Dat gebeurde op het gebruikelijke termijncontract. Toen Ter Borch op 28 december een notaris naar Rotterdam
stuurde om nakoming van het contract te vragen, was De Vlieger a Hang terug in Londen.
Dat de aandelen populair waren en dat het dus moeilijk was er een of meer toegewezen te krijgen, wordt ook bevestigd door de ervaringen van de rijke Haarlemse zijdekoopman en enthousiaste actionist Simon Bevel in zijn correspondentie met o.m. moeder en zoon Verburgh & Van Meel in Rotterdam. Bevel stuurde drie (!) vertegenwoordigers naar Utrecht om daar, onafhankelijk van eikaar, voor hem in te tekenen voor 15
acties o f f 15.000.
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Twee pagina's uit de lijst van toegewezen actiën, een met vertegenwoordigers van de hoogste standen die uit hoofde van hun
functie preferentie genoten (links) en een met loods-portugese intekenaren, die beduidend minder acties kregen toebedeeld
(rechts), HUA, Staten, 234 (jnov. 1720).
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De toewijzing van de acties op 10 oktober verliep volgens ingewijden chaotisch. Pamflettist Waarmond-Gerding deed zelfs alsof hij moreel geschokt was. Volgens hem kregen veel 'Utrechtsche maitressen' en koppelaars aandelen toegewezen, en belangrijke
kooplieden niet43. Veel Utrechters waren ontevreden, omdat voorname burgers geen of
slechts één actie toegewezen kregen, en de 'aldervoornaamste en ouste burgers'
slechts vijf. Ook Simon Bevel kreeg niets, hoewel zijn gemachtigden op alle mogelijke
manieren geprobeerd hadden een van de hoofdparticipanten te bewerken. Zijn vertegenwoordiger Jan van Breda schrijft hem dat er voor meer dan 180 miljoen gulden ingeschreven zou zijn, en dat het op de dag van de intekening een gedrang van je welste
was: 'Mense die 70 à 80 jaare out syn, hebbe nooyt sooveel vreemdelinge in deese stad
gesien'. En Bevels Utrechtse neef Jan Vermout wist precies hoe het kwam dat een Haarlemmer in Utrecht geen acties kreeg: 'ieder staat op syn eygen stad' en vreemdelingen
worden slechts 'by gratie getolereerd'. Kennelijk onderhield Bevel geen warme zakelijke of persoonlijke contacten met de zijdefabrikant David van Mollem die 15 acties toegewezen had gekregen. Mevrouw Verburgh had het voorspeld: 'tot Uytrecht wort sulks
[ni. de intekening] maandag gedaan maar sal daar beswaart in te krygen wesen en gelden die al 50% avans; ingeslote sende [ik] Ue een briefje dat Ue kan tekenen en morgenavond derwaarts senden soo Ue aldaar een goed vriend heeft'41.

De in kopie als bijlage bij de notulen van de Staten van Utrecht bewaarde lijst van alle
gelukkigen die één of meer acties toegewezen kregen, geeft een verhelderend inzicht
in de verdeling over de gegadigden van de ruim 2000 acties die, na alle onderlinge
afspraken, uiteindelijk voor de burgerij en de vreemdelingen beschikbaar waren 45. De
eerste pagina's bevatten de namen van hen die, op grond van hun status, 50 of 70 aandelen toegewezen kregen, soms aangevuld met 15 stuks omdat ze ook nog hoofdparticipant waren. Onder hen de heer Johan van Royen voor 50 aandelen. Hij kreeg die toegewezen als lid van de vroedschap. Zijn zoon Cornells Jan zou in 1735 trouwen met de
oudste dochter van Johan Werner Meinertszhagen. De maatschappelijke functies van
de grootaandeelhouders worden niet vermeld, hun eventuele adellijke titels en
ambachtsheerlijkheden wel. Beroepen en maatschappelijke functies worden wel
genoemd achter de namen van de gelukkigen die 2 tot 5 aandelen toegewezen kregen.
Een paar voorbeelden: 49 kanunniken, 26 officieren, 23 predikanten, 11 professoren, en
uiteraard tientallen advocaten, procureurs, kooplieden, en fabrikeurs. Ook muntmeesters, postmeesters, rentmeesters, en docenten aan de Latijnse School komen we in de
categorie sub-notabel bedeelden tegen. Notarissen, dokters, apothekers, makelaars, en
een vijftal kennelijk minder populaire predikanten moesten het doen met één actie, net
als bijna 1000 ambachtslieden, winkeliers, schippers, kooplieden, herbergiers, fabrikeurs, boekverkopers, apothekers, één beeldhouwer, één organist, één grafbidder, en
één spraakmeester uit de provincie Utrecht. Vier maanden en vele intekeningen na de
stormloop op de Rotterdamse acties, wisten de Utrechtse toewijzers kennelijk precies,
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aan welke 'vreemde' intekenaars men verplichtingen had, wie actief in de handel zou
stappen, en wie zijn acties waarschijnlijk onmiddellijk zou verkopen. Tot die laatste
categorie behoorde ongetwijfeld de meerderheid van de regenten, maar dat was een
andere mensensoort. Het kan dus niet verbazen dat de niet-Utrechters, aan wie één of
meer acties werden toegewezen, niet allemaal even notabel waren. De Amsterdamse
joden die zich hadden aangemeld bijvoorbeeld kregen samen 144 aandelen, maar ook
de Rotterdamse herbergiers William George Pennington en Mozes Haasverberg mochten meedoen, zij het bescheiden. Ze kregen elk een actie van ƒ 1000 toegewezen. Zij
waren de uitbaters van herbergen, waar veel 'vreemde' actionisten logeerden, en waar
talloze actie-contracten werden afgesloten. In de lijst van Rotterdammers die in
Utrecht acties toegewezen kregen, komen Thomas Lombe en Robert de Vlieger ieder
ook nog eens voor vijf aandelen van ƒ 1000 voor. Interessant is dat ook in Utrecht de
stadhouderlijke familie zich bewust toonde van haar verantwoordelijkheid voor het
algemeen economisch belang. Maria Louise van Hessen Kassei, weduwe van de Friese
stadhouder Jan Willem Friso, en moeder van de latere stadhouder Wiiiem IV, en haar
beide kinderen Willem (1711) en Charlotte (1710) staan in de rubriek 'alderhande steden'
keurig vermeld voor ieder vijf acties, heel wat minder dan de statenleden en de
Utrechtse regenten. Notaris Willem Vermey die in Rotterdam voor het maximum
bedrag van ƒ 50.000 mocht meedoen en die George Roeters, heer van Drakenburg,
machtigde om voor hem overal voor het maximaal toegestane bedrag in te tekenen,
kreeg eveneens vijf aandelen toegewezen. Michiel Creagh, de ridder die op 27 augustus
enigszins à contre coeur de Staten had geadviseerd van Utrecht een 'vrij woonplaats
voor alle Natiën' te maken, komt in de lijst van aandeelhouders niet voor.
Aan de vooravond van de toewijzing van de acties waren ook de directeuren benoemd.
De bewindhebbers namens de Staten waren de Utrechter Henri Pagez en de Amsterdamse koopman Frederik Middendorp, van wie Pagez al in het eerste jaar van het toneel verdween. Middendorp bleef tot 1729 directeur. Hij ging in 1721 wellicht wonen in
het huis van Michiel Creagh aan de Sonstraat, nu de Nobelstraat. Hij kocht op 4 oktober
van dat jaar tenminste diens hele inboedel voor/ 2004('. De Stad Utrecht wees de ijzerkoopman Andries Oortman aan, die in 1723 buiten de Tolsteegpoort woonde. De hoofdparticipanten of commissarissen schoven Balthasar Ardinois naar voren, een ongehuwde koopman die aan de Drift woonde. In 1722 was Ardinois zo ernstig ziek dat hij het
nodig vond een testament te maken. Hij verkeerde kennelijk in redelijken doen, want
hij liet zijn dienstbodes ieder ƒ 250 na, en zijn zuster Elisabeth Weis zijn huis aan de
oostzijde van de Nieuwe Gracht tegenover het Janskerkhof, nu de Drift4~. Hij zou uiteindelijk zijn ziekte overleven en pas in 1730 overlijden. Jeremias van Waeij, die wel in
Utrecht geboren was en aan de Nieuwegracht bij de Magdalenabrug woonde, maar pas
in 1721 het Utrechtse burgerrecht kreeg, werd eveneens namens de hoofdparticipanten
tot bewindhebber benoemd. Toen hij in 1734 overleed, vroegen zijn drie zuster toestemming hem 'behoorlijk te doen begraven zonder sig daardoor in de boedel in te laten' 48 .
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Het was duidelijk dat zij niet verwachtten dat die boedel erg florissant zou zijn. Geheel
volgens de afspraak met de Portugese Natie werd Jakob Hiskia Machado, eveneens
namens de hoofdparticipanten, tot bewindhebber benoemd. Namens Meinertszhagen
nam diens zwager Otto Willem Falck zitting in de directie. Deze overleed in 1730 en liet
zijn vrouw, behalve tien kinderen, ook een groot landgoed in Oost-Friesland na ". De
directeuren werden op 5 november 1720 beëdigd. Deze zeven heren vormden de directie totdat een vernietigend rapport over hun functioneren zoveel malversaties had onthuld, dat ze in 1729 werden gedwongen ontslag te nemen. De mennoniet Oortman
legde de belofte af en Machado kwam niet zelf naar de Statenkamer, maar stuurde de
advocaat Pieter Monk. Deze las de 'Jodeneed' voor, waartoe Machado hem een dag eerder bij notaris Willem Verwey had gemachtigd50.

Een valse start
Na de toewijzing kon eindelijk de echte handel in de Utrechtse acties beginnen 51.
Utrecht had geen beurs waar actionisten elkaar konden ontmoeten en (termijn-)contracten afsluiten. Volgens de goed geïnformeerde Amsterdamse pamflettist A.Z. was
daarom voorde Utrechte 'Actie-handelaars een gedeelte van 't Academie [..] ingeruimt:
dus zullen daar zekerlyk veel geleerde gekken van komen, en dit maar by provisie, totdat in de stad een groote Beurs zal gebouwd wezen'. A.Z. was niet te houden en voorspelde dat als Utrecht eenmaal een echte beurs zou hebben, met Amsterdam zou
gebeuren wat in de 16de eeuw met Antwerpen was gebeurd: de Amsterdamse kooplieden zouden massaal hun stad verlaten en naar Utrecht verhuizen s:.
De euforie duurde evenwel maar kort, want de koersen waren al op hun retour.
Bovendien bestormde op 11 oktober 1720, een dag na de toewijzing van de Utrechtse
acties, een woedende menigte gefrustreerde actionisten en gedupeerden het Franse
Koffiehuis in de Amsterdamse Kalverstraat. Dat werd in 1720 ook wel spottend
Quincampoix genoemd, naar de Parijse straat waar de Franse actiehandel zich had
afgespeeld. De ironie wilde dat juist in Amsterdam, waar de vroedschap in juni uit vrees
voor windhandel de oprichting van een actie-compagnie had geweigerd, nu de lont in
het kruitvat ging. Amsterdam was zijnsondanks een centrum van de actiehandel geworden, en het Franse Koffiehuis een verzamelplaats van actionisten. De actionisten
die het koffiehuis bestormden, waren de verliezers. Ze waren jaloers op de grote heren
die zichzelf bij intekeningen stapels acties toewezen en die onmiddellijk met winst verkochten, terwijl zij hun acties via de termijnhandel zelf moesten kopen tegen vaak
forse koersen, of helemaal niet aan bod waren gekomen. Ze beseften waarschijnlijk dat
de aandelen in de Engelse South Sea Company snel daalden, dat dat ook met de koersen in de Republiek zou gebeuren, en dat zij bijgevolg wel eens de verliezers zouden
kunnen blijven. De Amsterdamse stadsregering die vijf maanden eerder geprobeerd
had de windhandel te voorkomen, probeerde er nu een eind aan te maken. Op 12 oktoC. H. SLECHTE
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ber vaardigde zij een plakkaat uit dat beunhazerij in de makelaardij in acties strafbaar
stelde. Dit plakkaat wordt beschouwd als het einde van de actiehandel. " Het is echter
waarschijnlijker dat dat einde te danken is geweest aan de eenvoudige psychologie van
alle speculatie: koersen stijgen zolang men aandelen koopt en verkoopt, omdat men
hoopt dat ze zullen blijven stijgen, maar dalen, zodra men vreest dat ze zullen gaan
dalen en men ophoudt ze te kopen, waarna degene die de waardeloze aandelen dan in
handen heeft, met de strop blijft zitten. De angst voor koersdaling sloeg begin oktober
toe, en heeft meer invloed gehad op het einde van de windhandel in aandelen dan het
Amsterdamse plakkaat.

In Utrecht restte intussen nog de eerste storting op het kapitaal, en de compagnie kon
beginnen met de uitvoering van haar ambitieuze en zegenrijke programma. Die storting van 5% over ieder aandeel van ƒ 1000 ofwel ƒ 50 moest in oktober gebeuren. Als
alle aandeelhouders zich aan hun verplichting hielden, zou dan 5% van het geheel
ofwei ƒ 500.000 worden gestort, een halfjaar later weer ƒ 500.000 en zo verder tot het
hele bedrag van ƒ 10.000.000 binnen was. De kassier van de compagnie ontving in
oktober echter slechts ƒ 350.000 wat betekent dat over ongeveer 3.000 aandelen geen
eerste storting werd gedaan 54, De koersen van de acties waren inmiddels van 50% naar
15% gezakt. Waarschijnlijk hebben de meeste kersverse en onervaren aandeelhouders
het na de eerste verwarrende handel en de diepe koersval na 12 oktober verder wel
geloofd. Misschien hadden meer aandeelhouders hun ƒ 50 per aandeel gestort, als de
Staten en de stad Utrecht iets meer haast hadden gemaakt met hun project en de storting had kunnen plaatsvinden, toen velen nog in de onderneming geloofden. Bij deze
eerste storting is het in ieder geval gebleven. Geen kapitaal dus waarmee een kanaal
naar de Eem gegraven kon worden.
Een reddingsplan van 'ridder' Michiel Creagh vond geen gehoor. Hij had begrepen dat
van de storting op het kapitaal het kanaal niet kon worden gegraven, en hij vreesde dat
de ontwikkelingen op de actiemarkt er wel eens toe zouden kunnen leiden dat de aandeelhouders geen zin meer zouden hebben om ieder halfjaar een paar procent te te
blijven storten op een kapitaal waarmee niets gebeurde. Hij stelde daarom voor de
vaart te graven zonder het gestorte kapitaal van de compganie, maar dat te gebruiken
om vast handel te gaan drijven. Geld verdien je immers alleen maar met geld. Creagh
had een eenvoudig plan bedacht om twee miljoen gulden extra bij elkaar te krijgen
voor het graven van de vaart. Als iedere aandeelhouder dan wel iedere koper van een
aandeel zou worden verplicht vier jaar lang ƒ 50 per aandeel perjaar te betalen voor dat
zegenrijk bezit zou dat in vier jaar ƒ 2.000.000 opleveren, genoeg om de vaart snel te
graven. In de wetenschap dat zijn aandeel anders waardeloos zou zijn, zou de aandeelhouder hiertoe graag bereid zijn. Als er bovendien een tweede emissie van 10.000 aandelen zou komen, zou die extra bijdrage van de aandeelhouders zelfs maar ƒ 25 hoeven
zijn. Een uitstekende aansporing voor een tweede emissie en voorde actionisten om op
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Kaart van het geprojecteerde kanaal van Utrecht naar de Zuiderzee, opgenomen in het Groote Tafereel der Dwaasheid, 7720. Atlas
Van Stolk, 3460.

zo'n tweede emissie in te tekenen, want dan hoefde immers maar ƒ 25 extra betaald te
worden. Intussen zou de compagnie vast kunnen beginnen met het gestorte kapitaal te
investeren in profijtelijke en liefst internationale handel die dan ongetwijfeld snel zou
opbloeien als de vaart klaar was. Dat zou weer goed zijn voorde koersen en de jaarlijkse
uitdeling. Creagh had ook vernomen dat er mensen waren die dachten dat de twee miljoen gulden voor het kanaal met loterijen kon worden verdiend. Dat vond ie te riskant
in een tijd dat het geld zo schaars was. De naïeve ridder vond dat hij een slim plan
bedacht had en eindigde zijn 'concept' met de aandoenlijke retorische vraag aan alle
eerlijke mensen 'off den Uytvinder van gemelde twee Millioenen op zoo gemakkelijk en
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voor iedereen voordelig een wijze niet rijkelijk behoort geloont te worden'55.
Creaghs oproep tot solidariteit met het plan, waarin hij nog steeds heilig leek te geloven, werd genegeerd. De sfeer rond de compagnie werd nu minder opgewekt, want al
op 29 oktober 1720 moesten de directeuren de Staten laten weten dat de 'Actiën van
Ued. Mog. Compagnie zeer laag gevallen zijn' en dat zij zich daarom verplicht zagen de
Staten en de stad te verzoeken om de compagnie tijdelijk te ontlasten van de betaling
van de tweemaal ƒ 8.000 per jaar, waarvoor zij in de provincie alle tolgelden mocht
innen en in de stad Utrecht loterijen mocht organiseren. Op 7 november gingen de
Staten akkoord "'. Maar het bleef kwakkelen, want in 1725 klaagde de rentmeester van
de domeinen dat ook het verlaagde bedrag van ƒ 6.000 per jaar dat de compagnie voor
het innen van de tolgelden verschuldigd was, sinds 1723 niet meer betaald w a s ' .
Toen begin 1721 de kruitdamp boven de compagnie optrok, maakte de directie de balans
op. Er was minder geld binnengekomen dan men verwacht had, en de technische en
commerciële weldoeners Lombe en De Vlieger waren met de noorderzon verdwenen.
Om de zaken een beetje gaande te houden organiseerden de directeuren hun eerste
loterij en vroegen ze de vroedschap octrooi voor de inrichting van een suikerraffinaderij, maar de kernactiviteit bleef voorlopig toch het kanaal naar de Eem en vandaar het
uitdiepen van de rivier tot de Zuiderzee. Drie ingenieurs kregen opdracht te onderzoeken of, en zo ja hoe een kanaal gegraven kon worden en hoeveel dat dan wel zou kosten. Dat was natuurlijk rijkelijk laat. Hun rapport was in de zomer van 1721 gereed, en
stemde tot weinig vrolijkheid: de plannen waren te optimistisch en moesten grondig
gewijzigd worden. Zo lag er een forse zandbank voor de monding van de Eem en moest
het kanaal geheel door zandgrond gegraven worden, wat het risico van voortdurend
'verondiepen' met zich mee bracht. Wellicht waren zulke technische problemen nog op
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te lossen geweest. Dat gold echter niet voor de kosten. Die zouden hoe dan ook de
mogelijkheden van de compagnie ver overstijgen. De meest optimistische schatting
was ƒ 800.000, en de meest pessimistische ƒ 3.000.000. De spotschrijver van de
Secreete Corespondentie had zelfs van een ervaren architect gehoord dat het kopen van
de landerijen waardoor de vaart moest lopen, het graven van de vaart, en het aanleggen van twee havens, een aan de Zuiderzee en een bij de Plompetoren in Utrecht, wel
vijf miljoen zou kosten. Dat betekende dat de vaart jaarlijks de ƒ 200.000 zou moeten
opbrengen die de compagnie kwijt zou zijn aan de rente voor de lening die gesloten
moest worden om het werk te kunnen betalen. De schrijver zag dat niet lukken 'of de
[bewindhebbers] moesten eenige secreete verseekeringen hebben, dat sy onder het
graven eenige Silver- of Goudmijnen ontdekken sullen'58. Het was duidelijk, men kon
de vaartplannen maar beter vergeten. De stad Utrecht die een jaar eerder het graven
van dit kanaal nog als 'conditio sine qua non' had gesteld voor zijn medewerking aan
de compagnie, verzocht de Staten nu dezelfde compagnie van die verplichting te ontheffen. Te moeilijk en te duur, aldus de kortst mogelijke samenvatting van het verzoek
dat de Staten op 5 november 1721 ingewilligden s".
Van het organiseren van loterijen en het heffen van een paar tollen kon de schoorsteen
van het Compagnieshuis niet roken, dus moest de compagnie op zoek naar een nieuwe
kernactiviteit. Dat werd de exploitatie van een suikerraffinaderij, waarvoor de Utrechtse vroedschap de compagnie op 10 februari 1721 voor 30 jaar het alleenrecht gaf". Ruim
een maand later kreeg de compagnie wat nu een hinderwetvergunning heet: de suikerraffinaderij zou dag en nacht mogen doorwerken ''. De bouw begon op 1 mei 1721 en
was gereed op 1 mei 1722. Men had er dus geen gras over laten groeien. Op het
tucasbolwerk, bij de Wittevrouwenpoort, stond tot de sloop in 1867 een gebouw dat in
Utrecht bekend was als het Suikerhuis. De compagnie zag geen kans de raffinaderij
echt rendabel te maken. Waarmond-Gerding trok in zijn Secreete Corespondentie onmiddellijk fel van leer tegen deze nieuwe activiteit van de compagnie. Hij sneert met
onverholen leedvermaak dat de compagnie uiteraard een geheim recept bezit om van
poedersuiker 'Candy-broot' te maken, en dat de suikerbakkers voor het 'Provinciaale
Compagnie-Huys volgende Stukken seer kunstlijk in gecandeerd Zuykerwerk verbeeld'
zullen maken: 'het Utrechtsche Canaal metSluyzen en Haavens volgens het Desseyn in
figureerd Zuyker: Op het Waater zal men zien de Sireenen en verscheyde Zeegedrogten,
alle naa Proportie van het Canaal, hoe dezelve de Scheepen vervolgen....'1-.

Laster, Leugens en Listen
Na de valse start van de compagnie, begonnen de aandeelhouders te morren.
Natuurlijk was het allemaal de schuld van de directeuren. Had een compagnie met zo
weinig succesvolle activiteiten wel een directie nodig van zeven man à ƒ 2500 per jaar?
Waar bleef de jaarrekening waartoe de directie volgens de statenresolutie van g sepC. H. SLECHTE
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tember 1720 verplicht was? Wat hadden de directeuren gedaan met het kapitaal dat de aandeelhouders gestort hadden? Waarom moest er in
januari 1721 niet opnieuw 5% op de aandelen
gestort worden, zoals in het project was aangegeven? Dat zou toch nieuwe investeringen mogelijk
maken. Waar bleven de fabelachtige winsten die
de intekenaars beloofd waren? De Staten en de
hoofdparticipanten namen die klachten serieus en
benoemden op 5 augustus 1721 een commissie die
niet alleen de jaarrekeningen moest controleren,
maar ook moest uitzoeken wat er waar was van
alle beschuldigingen van fraude aan het adres van
de directeuren. De commissie bestond uit de zijdefabrikant David van Mollem, Th. de Leeuw, D.B. Williams, D. Teekels, en A. Peixotto.
De joodse koopman Abraham Peixotto had zich in 1720 intensief met de actiehandel en
de oprichting van compagnieën overal in het land beziggehouden en kende dus het
klappen van de zweep. Hij woonde in Maarssen op de buitenplaats Vegt en Rust, en
vertegenwoordigde in de onderzoekscommissie de joodse aandeelhouders. Peixotto
werd de gehate voorman van de commissie die in een voortdurende strijd met de directie verwikkeld zou blijven tot hij zich in 1734 terugtrok. Toen in 1725 nog steeds geen
afrekening was ontvangen en tussen directeuren en commissarissen openlijke ruzies
uitbraken, gaven de Staten de directie een ultimatum: binnen twee maanden moesten
zij een afrekening aan de commissie voorleggen, en wel 'van ydere negotie apart'. Het
hielp niet. Toen Peixotto zich op 31 januari 1726, voorzien van een schriftelijke opdracht
van de Staten bij de directeuren meldde, weigerden die zelfs hem te woord te staan.
Directeur Van Waeij riep kwaad 'dat hy nu aan den Commissaris Peixotto niets te seggen hadde.' Alleen directeur Machado was steeds bereid met de commissie te praten
en dat is hem duur komen te staan. De geschiedenis herhaalde zich een paar maanden
later. Nu had de commissie de projecteur en grootaandeelhouder Meinertszhagen en
de loterij-bedenker Da Costa de Dieu meegenomen, die er allebei belang bij hadden dat
de loterijen van de compagnie goed verliepen. Wederom weigerden de directeuren met
de commissie te praten, 'uytgesondert den Bewindhebber Machado, die sig met ons
conformeerde', aldus Peixotto 5 .
Toen er almaar geen rapport verscheen en de commissarissen zich bij de Staten bleven
beklagen over het gebrek aan medewerking van de directeuren, veranderden die van
strategie. In plaats van voor traineren en saboteren kozen ze nu voor de aanval. Ze lieC. H.
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ten de Staten weten dat ze in februari 1726 de commissie alle medewerking hadden
gegeven, door de bedienden alles te laten kopiëren wat de heren wilden 'hoe onnodig
hetselve ook wesen mogte'. Ze waren verbolgen dat de commissie bij de Staten had
geklaagd dat ze geen rapport kon uitbrengen zolang ze een boek van de tweede loterij
niet had gezien 'alsof zij sonder dat boek te hebben geen Rapport konden doen'.
Bovendien bestond dat boek helemaal niet. Ze konden dat onder ede verklaren. Het zat
zo. Alle directeuren noteerden dagelijks op kladjes welke zaken zij voor de compagnie
gedaan hadden en al die aantekeningen werden vervolgens keurig 'te boek gebraght
daar het thuijs hoord; waar na die kladden werden gescheurd ofte verbrand, omdat die
van geen nut meer zijn'. De directeuren geloofden overigens niet dat er ooit een rapport zou worden uitgebracht, omdat Abraham Peixotto lid van de commissie was en
uitgerekend hij nog voor vele duizenden guldens bij de compagnie in het krijt stond. De
heren vonden dat de Staten nu maar eens van de commissarissen moesten eisen hun
rapport nog in deze maand juli in te leveren, en dat anders de bewindhebbers gewoon
gedechargeerd moesten worden '".
De Staten lieten zich niet intimideren en gaven gehoor aan de voortdurende verzoeken
van de commissie de bewindhebbers te dwingen haar alles te laten zien wat zij wilde.
De bewindhebbers kozen eindelijk eieren voor hun geld en toen alle stukken boven
water waren gekomen, bleek hoe weinig er van het beheer in de eerste vijfjaar gedeugd had. Abraham Peixotto heeft in zijn Memorie, namens de commissie, beschreven hoe de heren directeuren zichzelf in de eerste vijfjaar van hun bewind hadden bevoordeeld, hoe ze hadden geknoeid met de loterijen, hoe ze de enige directeur die daaraan niet meedeed hadden gepest en zelfs opgelicht en hoe ze alles hadden gedaan om
het onderzoek van Peixotto en de zijnen te saboteren. Toen die om het kollekte-boek
van de eerste loterij hadden gevraagd, wilden de directeuren dat niet uit handen geven,
omdat het niet van pagina-nummers voorzien was en je maar nooit kon weten of de
leden van de commissie er geen bladen uit zouden snijden. Toen het inmiddels gepagineerde boek eindelijk werd overhandigd, bleek dat de compagnie zelf 336 loten had
gehouden, terwijl de boekhouding aangaf dat de hele loterij 'gekollekteerd' of geïnd
was. Zoals de waard was vertrouwde hij kennelijk zijn gasten. Uit het diepgaande onderzoek door de commissie naar de loterijen bleek dat uit een boek van een andere loterij, waarin de loten gedrukt waren, een serie loten was weggescheurd. Op een daarvan was een prijs van ƒ 10.000 gevallen. Het moest lijken alsof die prijs door de koper
van het lot was gewonnen, terwijl in werkelijkheid de directeuren het geld in hun eigen
zak hadden gestoken. Bij alle loterijen waren dit soort onregelmatigheden gepleegd.
Ook het boek, waarvan de bewindhebbers in hun rekest van 17 juli hadden verklaard dat
het 'niet in de wereld is' en dat ze dat onder ede wilden herhalen, kwam te voorschijn.
Peixotto had namelijk gezien hoe directeur Middendorp het regelmatig uit zijn lessenaar haalde en had daarom het verhaal over kladjes niet geloofd. Toen het uiteindelijk
op tafel kwam, bleek dat drie prijzen voor een totaalbedrag van ƒ 36.000 daarin niet
C. H. SLECHTE
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verantwoord, en dus ook niet uitgekeerd waren. Toen Peixotto aan de boekhouder
vroeg hoe dat zat, kon die slechts antwoorden dat dat boek 'door Bewindhebberen selfs
altyd was en nog gehouden wierd.' Onthutsend vond de commissie ook dat op de rekening van de jaren 1724 en 1725 dezelfde Middendorp voor ƒ 107.303 gecrediteerd stond,
terwijl nergens een bewijsstuk voor dat bedrag te vinden was.
Middendorps bestaan als bewindhebber van de compagnie is gelardeerd met financiële
schandalen. In 1726 had de compagnie van zijn zoon Frederik junior en van zijn schoonzoon respectievelijk ƒ 20.000 en ƒ 4.200 te vorderen. Middendorp bood als genoegdoening de opbrengst aan van een huis dat hij in Amsterdam bezat65. Dat was kennelijk
niet genoeg, want in februari 1727 droegen de bewindhebbers van de compagnie 'collegialiter vergadert zijnde' een Amsterdamse procureur op tegen Middendorp junior te
procederen. Hoewel alleen Falck en Ardinois de acte ondertekend hebben, heeft Middendorp kennelijk niet om verschoning gevraagd "". In augustus 1726 machtigde Johan
Werner Meinertszhagen zijn boekhouder om van Frederik Middendorp 'wonende tot
Amsterdam' alle effecten, penningen en koopmanschappen in ontvangst te nemen die
hem toekwamen6".
Ook met de bouw van het Suikerhuis hadden de heren geknoeid. Dat stond voor bijna
C. H.
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ƒ 10.000 duurder in de boeken dan de beschikbare kwitanties aangaven dat ervoor was
uitgegeven. Ingrijpender was het wanbeheer dat de commissie aantoonde. De raffinaderij had aanvankelijk redelijk winst gemaakt. Dat was te danken aan het vakmanschap
van meesterknecht Arie Hakman. Toen echter de directeuren zich daadwerkelijk met de
inkoop van grondstoffen en de productie gingen bemoeien, veranderde die winst in
verlies. Als Hakman adviseerde ruwe suiker in te kopen, omdat de marktprijzen aantrekkelijk waren, werd hij geschoffeerd met de mededeling dat de directeuren die suiker betaalden en niet hij, en werd er dus niet gekocht. De meesterknecht kreeg zelfs het
verbod zelf bij te houden hoeveel suiker was afgeleverd. Kleine partijtjes onder de honderd pond mocht hij in zijn boeken noteren, grotere partijen zouden de directeuren zelf
wel opschrijven. Hoe minder pottenkijkers hoe beter. Toen Hakman doorging met het
administreren van alle verkochte suiker, gaven de directeuren hem de bedragen niet
meer door, waarvoor de suiker verkocht was. De bewindhebbers hadden ook het aantal
knechts van de raffinaderij zodanig verminderd dat het bedrijf soms dagen achtereen
stil lag.
De bewindhebbers hadden zich tenslotte eigenmachtig in gevaarlijke speculaties gestort. Ze hadden in de Engelse South Sea Company aandelen gekocht, die al in het
najaar van 1720 tot een minimum waren gedaald. Op 18 november 1720 machtigden de
gezamenlijke bewindhebbers hun collega Henry Pagez om alle maatregelen te nemen
die nodig waren om acties voor een bedrag van 2000 Britse ponden voor de compagnie
te kopen. Het verlies op de handel in die acties zou uiteindelijk ƒ 22.039 bedragen68.
Bij hun onderzoek waren de commissieleden tenslotte op allerlei feiten gestuit die
bewezen dat de directeuren hun fouten niet uit nonchalance of onkunde hadden
gemaakt, maar met de bedoeling zich wederrechtelijk te verrijken. Zo hadden ze een
eigen sleutel van het Compagnieshuis, waren zij daar vaak 's avonds laat en 's ochtends
vroeg, en hadden ze de conciërge opgedragen 's ochtends niet te vroeg te komen en 's
avonds niet te blijven. Zowel de conciërge als de schoonmaker verklaarden tegenover
de commissie dat ze in de kamer van de directeuren vaak hele stapels as van verbrande
papieren hadden gevonden.

Alleen maar verliezers
De rol van directeur Machado in dit verhaal is tragisch. Hij verzette zich van het begin af
tegen de malversaties van zijn mede-directeuren. Het gevolg was dat dezen wraak
namen door hem te bestelen en hem zoveel mogelijk buiten de zaken te houden. Ze
nodigden hem niet uit voor die directie-vergaderingen, waarin belangrijke zaken werden besproken en als hij zich op eigen initiatief in het Compagnieshuis vertoonde,
kreeg hij te horen dat er niets te doen was. In september 1726 klaagde Machado bij de
Staten dat zijn collega-directeuren hem zelfs een deel van zijn rechtmatige traktement
van ƒ 2.500 van onthielden. Hij had over de periode oktober 1720 tot juli 1726 slechts
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ƒ 5-6oo ontvangen in plaats van de ƒ 13.125, waarop hij recht had, terwijl zij in de officiële afrekeningen voorgaven dat hij zijn volledige traktement had ontvangen ''. De Staten
benoemden een commissie om Machado's klacht te onderzoeken. Zijn mede-directeuren
toonden zich verbijsterd over zijn 'onbeschaemtheyd'. Natuurlijk hadden zij een deel van
het traktement van hun collega ingehouden. Alle directeuren hadden immers onderling
afgesproken dat voor het wegblijven bij de directievergadering een boete zou worden
ingehouden. Daarmee zouden ze dan eenmaal per jaar een 'vrolijcken dag' hebben. Tja,
en Machado was erg vaak afwezig geweest. Hij toonde zich ondankbaar, want men had
zelfs een uitzondering gemaakt voor de Israelitische feestdagen en dat waren er heel
wat meer dan die van de Christenen. De joodse huichelaar had bovendien zelf aan de uitjes deelgenomen en mee potverteerd. De Staten moesten Machado's klacht maar snel
ongefundeerd verklaren. Die concludeerden echter dat de directeuren Machado opzettelijk geen convocaties hadden gestuurd, dat hij daardoor van veel vergaderingen niet op
de hoogte was geweest, en dat er dus sprake was van bedrog dat een klacht bij het Hof
rechtvaardigde".

Het wangedrag van de overgrote meerderheid van de bewindhebbers kon niet zonder
juridische gevolgen blijven. Peixotto's Memorie en de uitkomst van het onderzoek naar
de klacht van Machado waren voor een minderheid van de leden van de Staten aanleiding voor te stellen de compagnie meteen maar te ontbinden '. De stad Utrecht wilde
dat nog niet en suggereerde om alle stukken 'om advies' in handen te stellen van het
Hof van Utrecht -. Dat concludeerde in een lijvig rapport van 50 pagina's dat 'Bewindhebbers seer gebrekkig of met opzet ôf met achteloosheid aan haar devoir hebben beantwoord, [dat zij] seer weijnig ménagement hebben geobserveert en principael haar
eijgen voordeel beooght, en malkanderen boven een considerabel traktement, collectgelden, daggelden voor verlies op goed en vreemt geld' hebben bevoordeeld. Met andere woorden, er was slecht beheer gevoerd over de activiteiten van de compagnie, er
was renteloos geld uit de kas van de compagnie geleend en er was aantoonbaar
geknoeid met de loterijen, waardoor de deelnemers aan die loterijen waren benadeeld
voor vele tienduizenden guldens die in de zakken van de directeuren waren verdwenen
~\ Volgens het Hof zouden de directeuren de verduisterde bedragen moeten aanvullen.
Dat vonden de Staten ook, maar nu waren de burgemeesters van Utrecht plotseling
onverbiddelijk. Zij wilden het octrooi van de compagnie onmiddellijk intrekken, de
directeuren opdragen binnen een maand rekening en verantwoording af te leggen en
hen, indien nodig, door de rechter laten vervolgen ~4. Ook de directeuren zetten hun
hakken in het zand en begonnen een wanhoopsoffensief tegen hun deloyale mededirecteur Machado, tegen Meinertszhagen die zich een medestander van Peixotto had
getoond, maar vooral tegen de commissie in de persoon van de gehate joodse 'accountant' Abraham Peixotto. De modder ging heen en weer, partijen bestookten de Staten
van Utrecht maandenlang met rekesten en maakten elkaar publiekelijk zwart. De felste
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strijd woedde tussen de commissarissen die hoe dan ook van deze directie afwilden en
de bewindhebbers die geen middel schuwden om het vege directeurslijf te redden. De
commissarissen hadden er in 1727 schoon genoeg van. Vanaf 2 juli stuurden ze de
Staten een reeks rekesten, waarin ze lieten weten dat de directeuren onmiddellijk ontslagen dienden te worden, dat de compagnie moest blijven bestaan ten behoeve van
'algemene Participanten, en voor so vele Weduwen en Wesen, als daarby geinteressert
syn', en dat ze al drie uitstekende kandidaten hadden om huidige bewindhebbers op te
volgen "\ De Staten waren het daarmee eens, maar de directeuren weigerden goedschiks te gaan en dus vervoegde op 22 november 1727 deurwaarder S. van Toll zich met
een laatste waarschuwing ten huize van iedere bewindvoerder. Andries Oortman en
Balthasar Ardinois namen de insinuatie persoonlijk in ontvangst, Otto Willem Falck
deed dat samen met zijn vrouw, de zuster van Meinertszhagen, voor Jeremias van
Waey nam zijn zuster de boodschap van de deurwaarder aan en voor Machado diens
buurman ^6. Zelfs toen slaagden de directeuren er nog in uitstel te krijgen. Het zou nog
ruim eenjaar en veel onderhandelen kosten voordat er een oplossing was. Die spaarde
de kool en de geit. De directeuren en de Staten kwamen op 4 mei 1729 overeen dat de
bewindhebbers Falck, Oortman, Van Waeij, Ardinois en Middendorp zich 'vrijwillig'
zouden terugtrekken. In ruil voor hun terugtreden zagen de Staten en de vroedschap
van Utrecht af van verdere juridische acties. Beide partijen beloofden elkaar plechtig
dat er een 'eeuwige vergetenheyd omtrent al het gepasseerde [zou] worden geobeserveert'77. De compagnie zou blijven bestaan en drie nieuwe directeuren krijgen in plaats
van de zes die verdwenen. De directeuren werden dus voor hun wanbeheer niet gerechtelijk gestraft en de compagnie werd niet opgeheven. Op 15 augustus 1729 droegen de
directeuren, minus Machado, alle gebouwen, liquide middelen, rekeningen, boeken,
documenten en andere eigendommen van de compagnie, die onder hen hadden
berust, over aan de commissarissen, de hoofdparticipanten, onder wie Abraham
Peixotto, en de nieuwe directeuren :s .

Machado had de Staten laten weten dat hij door zijn mede-directeuren bedrieglijk buiten alle zaken was gehouden en geen enkel 'deel gehad [heeft] in eenige van haaren
misdrijven'. De commissie-Peixotto bevestigde dat door te verklaren dat de directeuren
hun kwalijke zaken hadden gedaan 'sonder daarinne den meergemelden Machado ooit
te hebben gekent veel min dat sij hem daarvoor hebben geroepen' '. Hij deed niet mee
aan de onderhandelingen en de uiteindelijke overeenkomst tussen de Staten en de
Vroedschap aan de ene en zijn vijf collega's aan de andere kant. Hij wilde aanblijven en
met de nieuwe directeuren samenwerken. De Staten wilden echter schoon schip
maken en dus was er ook voor Machado geen plaats in de nieuwe directie. In 1728 was
zijn vrouw gestorven, en na zijn ontslag verliet hij Utrecht voorgoed8". Zijn herinneringen aan deze stad zullen niet prettig zijn geweest, maar berooid is hij in ieder geval niet
vertrokken. In 1731 kocht hij voor de toen zeer hoge prijs van ƒ 22.500 een patriciërshuis
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aan het Lange Voorhout in Den Haag. Hij overleed in 1751. Ook de andere joden, die zich
in zijn kielzog in de stad hadden gevestigd, trokken weg. Van de overwinningsroes,
waarin de Portugese natie in 1720 even had verkeerd, was niet veel meer over. De overwinning op de anti-joodse stad Utrecht was een Pyrrus-overwinning gebleken. Van een
nieuwe joodse directeur was geen sprake en van een blijvende emancipatie van de
joden in Utrecht ook niet. Na het vertrek van Machado viel Utrecht terug in zijn antijoodse houding.

Epiloog
Na het ontslag van de frauderende directeuren, werden in juli 1729 drie nieuwe directeuren aangesteld vooreen salaris van ƒ 1000 per jaar81. In 1737 waren dat er alweer vijf
dief 2.000 per jaar verdienden s;. De opdracht aan de nieuwe directie was eenvoudig.
Zij moesten de compagnie weer rendabel maken. Van de ja ren 1736 tot 1745 zijn de jaarrekeningen van de compagnie bewaard gebleven s-\ Daaruit blijkt dat dit nauwelijks
gelukt is. De suikerraffinaderij bleef verliesgevend. In 1737 bereikte dat verlies met
ƒ 60.000 een dieptepunt, en in 1744 deed de compagnie de raffinaderij over aan de
Rotterdamse kooplieden Gerrit en Evert Post. Op 26 maart 1744 lieten de Staten hen
weten dat zij voortaan de houders waren van het octrooi van de compagnie". De
opbrengst van de pacht van de tollen was te verwaarlozen: over de hele periode van
1736 tot 1745 was het positieve saldo ƒ 742. Alleen met de loterijen werd werkelijk verC. H. SLECHTE
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diend, al was ook dat minder geworden na de komst van de Generaliteitsloterij in 1726.
De profijtelijkste loterij was de 11de in 1736 met een positief resultaat van ƒ 54.913, en
het minst leverde in 1742 de 22ste op: ƒ 901. Armzalig waren de uitkomsten van de parten die de compagnie nam in enkele schepen. In 1736 bijvoorbeeld kocht zij voor ƒ 2976
een zestiende part in het schip De Jonge Pedro. De opbrengst was ƒ 3.000, een winst
van ƒ 24. Nauwelijks beter ging het met de interessante investering die de compagnie
in 1736 in Suriname deed. Daar werd de koffieplantage Utrecht aan de Commewijnerivier gekocht, een van de toen ongeveer 400 plantages in Suriname"5. Die kostte
slechts ƒ 2.500, maar de 80 slaven en hun vijf kinderen niet minder dan ƒ 24.544. De
totale aankoopsom bedroeg ƒ 45.594. Na de eerste moeilijke jaren leverde de plantage
een uiterst bescheiden winst op, althans in de jaren dat geen slaven gekocht werden.
Het beste jaar was 1740, toen de plantage een netto opbrengst van ƒ 10.000 had.
Tegenover de economische activiteiten stonden natuurlijk ook kosten om het bedrijf
gaande te houden. De salarissen van de tot 1737 drie en daarna vijf directeuren en de
zeven tot acht medewerkers kostten de compagnie jaarlijks ruim ƒ 15.000. Daarbij kwamen andere onkosten, zodat de exploitatie van de compagnie ongeveer ƒ 20.000 per
jaar kostte. De aandeelhouders werden jaarlijks verblijd met een bescheiden dividend
van 3% o f f 30 per aandeel van ƒ 1000. Daarmee was een bedrag van ruim ƒ 20.000
gemoeid. Het vraagt weinig rekenkunst om aan de hand van enkele willekeurige jaren
vast te stellen dat de compagnie nauwelijks winst maakte. Het jaar 1739 was bijvoorbeeld een buitengewoon goed jaar voor de compagnie. De loterij bracht veel op, het
verlies van de suikerraffinaderij was bescheiden en voor de plantage werden geen slaven gekocht. Toch was het positieve saldo van dat jaar slechts ƒ 34.764. Het jaar 1744
was een gemiddeld jaar. De loterij vertoonde een redelijke winst, de tollen hadden een
positief saldo, de verliesgevende suikerraffinaderij kwam niet meer ten laste van de
compagnie, en in Suriname werden zes slaven gekocht. Dat jaar vertoonde de jaarrekening van de compagnie een negatief saldo van ƒ 6.954. Waarmond-Gerding had dus in
1721 gelijk gehad, toen hij in zijn Secreete Corespondentie waarschuwde dat 'als onse
Compagnie niet meer als 4 pro Cent Uytdeeling doet, dat d'Actien ook niet meer als
haar eygen Capitaal waard zyn' % .

Met oprichter Meinertszhagen was het inmiddels slecht afgelopen. Hij werd in november 1730 nog tot commissaris van de compagnie benoemd, maar in 1735 ging hij bankroet 8 ~. Schoonzoon-in-spe Cornelis Jan van Royen had nog geprobeerd hem te helpen
door zijn honderden aandelen in de compagnie van hem te kopen, maar dat was niet
genoeg gebleken om alle schulden te kunnen voldoen. Meinertszhagen vluchtte via
IJsselstein naar de vrijplaats Culemborg, waar hij veilig was voor zijn schuldeisers8S. De
familie van regentenzoon Cornelis Jan van Royen wilde niet dat hij met de dochter van
een bankroetier zou trouwen, maar hij was vastbesloten en vertrok met Maria Jacoba
naar Kleef, waar zij in november 1735 trouwden. In 1736 werd in Utrecht alsnog het
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huwelijksfeest gevierd, op de dag dat zij hun huis aan de Hamburgerstraat betrokken
en zes weken voordat hun eerste dochter werd geboren '". In hoeverre het bankroet van
Meinertszhagen veroorzaakt was door zijn belangen in de compagnie is niet duidelijk.
Vanaf het begin van de actiehandel heeft hij daarin een rol gespeeld, als projecteur en
grootaandeelhouder van de weinig succesvolle Utrechtse compagnie, maar ook als
handelaar in acties en gemachtigde van heren die zonder zelf op reis te gaan hun
graantje van de actiehandel wilden meepikken. Waarschijnlijk heeft zijn eigen geesteskind hem weinig vreugde gebracht. Hij heeft vanaf 1720 in ieder geval voortdurend in
moeilijkheden verkeerd door de zaken die hij voor en met de compagnie deed. In 1727
bijvoorbeeld stuurde hij een notaris naar de bewindhebbers om die aan te manen de
trekkingen van de loterijen te laten plaatsvinden op de aangekondigde data. De trekkingen werden steeds uitgesteld, omdat de commissarissen en de directie ruzieden en
de zaken van de compagnie stillagen. Meinertszhagen wees de bewindhebbers erop
dat zij de trekkingen niet mochten uitstellen. Hij had overal in de Republiek loten verkocht en de kopers gegarandeerd dat er op tijd getrokken zou worden. Nu dat niet
gebeurde, eisten die van hem hun geld terug. De bewindhebbers waren niet onder de
indruk, maar de schade voor Meinertszhagen was ongetwijfeld aanzienlijk9". Uit het
dagboek van zijn dochter blijkt echter niets van financiële problemen. In 1733 bezat hij
bijvoorbeeld nog een grote voorraad wijn die lag opgeslagen in zijn eigen kelder en in
acht andere kelders in de stad. In 1734 leek het er allemaal nog goed voor Meinertszhagen uit te zien. In september trokken hij en Peixotto zich terug uit de compagnie. Ze
waren het niet eens met het beleid en sloten met de directeuren een overeenkomst,
waarbij zij werden afgekocht met 800 aandelen en ƒ 11.000 '". Hiervan kreeg
Meinertszhagen 400 acties en ƒ 7.000. Bovendien verklaarde zijn nieuwe zakenvriend
Abraham Peixotto dat Meinertszhagen hem voor leveranties had aanbevolen bij verschillende hoven in Duitsland en dat hij hem in ruil daarvoor gedurende zes jaar 50%
van de winst op die transacties zou afstaan ',:. Vrijwel onmiddellijk daarna moet het
misgegaan zijn. Op 25 oktober 1735 barstte de bom. Notaris Wyer Jan van Overmeer vervoegde zich bij Meinertszhagen met een wisselbrief van ƒ 589 die op die datum verviel.
Zijn zoon vertelde dat hij buiten de stad was'". Op 4 november werd zijn wijn in beslag
genomen, omdat hij al meer dan een jaar de huur van de kelders niet had betaald. De
verkoop van al zijn aandelen in de compagnie aan Cornells Jan van Royen kon hem niet
meer helpen. In het register van gecensureerden van de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente werd aangetekend dat Johan Werner en Anna Maria Meinertszhagen onder
kerkelijk toezicht werden gesteld 'wegens schandelyk bankroet"'4.
De familie Meinertszhagen lijkt in Culemborg een nieuw bestaan te hebben opgebouwd. In ieder geval was zoon Johan Bernhard er schepen voordat hij in 1743 officier
werd. In 1761 vierden Johan Werner en Anna Maria Meinertszhagen hun vijftigjarige
huwelijk 'auf dem Meinertzhagischen Land-Gut zu Ober-Cassel' en werd ter gelegenheid daarvan een gedrukt Duits vers verspreid, met de gebruikelijke loftuitingen op hun
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In 1750 liep het octrooi van de compagnie af. In de Staten begon de discussie over de
vraag of het verlengd moest worden. De voorstanders van verlenging wezen op de
belangen van de minvermogende aandeelhouders en op de werkgelegenheid voor de
bedienden. De Staten besloten advies te vragen aan een aandeelhouder van het eerste
uur, erfstadhouder Willem IV die als negenjarige voor vijf aandelen van ƒ 1000 in de
boeken genoteerd was. Hij verzocht de directeuren hem de cijfers over de laatste tien
jaren te sturen Toen die dat weigerden, omdat ze dat een gevaar vonden voor het krediet van de compagnie, wist de prins genoeg. Hij adviseerde de Staten het octrooi niet
te verlengen en aldus geschiedde. De aandeelhouders sputterden nog wat tegen, maar
zonder resultaat97. In 1752 werd de compagnie opgeheven. Na de betaling van de schulden, bleef er nauwelijks iets over om de aandeelhouders schadeloos te stellen. Zij
waren nu zelfs de aandelen kwijt, waarvan de Rotterdamse weduwe Verburgh in 1720
aan de zijdehandelaar Bevel geschreven had: Ue moet sien in Utrecht te komen so't
doenlijk is, want dat sal goed komen '8.
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2

Koen, 1991,122-142
Conversie is het inruilen van staatsschuldobligaties tegen aandelen. Zo dachten de regeringen van Frankrijk en Engeland zich te
kunnen ontdoen van hun staatsschulden.

3

Edmund Hoyle (1672-1769) heeft in 1720 snel zijn 130 Rotterdamse acties à f 5.000 verkocht, waarna hij als een welgesteld man is
teruggekeerd naar Londen, waar hij het kaartspel Whist uitvond en als publicist over kaartspelenen whistleraar tot op hoge leeftijd
actief was. Zijn verzamelde werken zijn in 1994 gepubliceerd onder de titel The Complete Hoyle's Games. Gerard Roeiers (1689)
woonde in Londen en was lid van de Amsterdamse familie Roeters, waarvan de leden in 1720 in Rotterdam gezamenlijk ƒ 250.000
toegewezen kregen. De zljdefabrikant George Roeters (ca 1669), heer van Drakenburg, was een actieve actionist en speelde vooral
een belangrijke rol in de Rotterdamse Maatschappij van Ass urantie. Zijn buitenplaats Drakenburg bij Baarn is door literatuur-historici geïdentificeerd als de buitenplaats Guldenhof, in de koepel waarvan Jacob van Lennep zijn held Ferdinand Huyck Henriette
Blaeck liet ontmoeten, en Roeters zelf met haar onsympathiek oom Jacobus Blaeck.

4

De geschiedenis van de windhandel in Nederland is uitgebreid beschreven door Groeneveld, 1940, en Slechte, 1982.

C. H. SLECHTE

D E F I R M A [.1ST EN B E D R O G

Oud-Utrecht

5
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HUA, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 19-7-1720.
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