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Staats Buitenlands beleid 

• J. Aalbers 

• G. de Bruin 

• M.A.M. Franken 

• S. Groenveld 

• H.H. Rowen 

• Th. Thomassen 

• Aandacht gericht op 

de (in-)formele 

kanten, maar in het 

bijzonder naar de top 

van de beleidsmakers 

en vooral naar haute 

politique. 

• Top-downbenadering 

 



Bottom-up-benadering 
Dagelijkse zaken 

Invloed van deelnemers 

binnen de organisatie 

• Gedeputeerden 

• Commissies 

• Gewestelijke Staten 

• Burgemeesters 

• Diplomaten 

• Quasi-diplomaten 

 Consuls 

 Commissarissen 

 Agenten 

 

Invloed van 

buitenstaanders 

• Burgers 

• Kooplieden 

• Belangenorganisaties 

• Religieuze groepen 

 



Machtspositie De Witt 

Buitenlands Beleid 
• Beheerst de diplomatieke correspondentie 

(Publieke, secrete en particuliere 

correspondentie) 

• Aanwezig (permanent en grote 

deskundigheid) in besognes (soms met 

volmachten) 

• Invloed op instructies en benoeming 

ambassadeurs 

• Politieke vaardigheden en machtsstreven 

 

 



Staatse diplomaten 

Diplomaten 

• Eerste categorie 

– Ambassadeur extraordinair 

plenipotentiaris 

– Envoyé extraordinaris 

– Ambassadeur 

extraordinaris 

– Ambassadeur resident 

• Tweede categorie 

– Resident minister 

– Envoyé 

Quasi-diplomaten 

• Commissaris 

• Consul 

• Agent 

 



Thomas Hees 

Consul in 

Algiers (1676-

1685) en 

vanaf 1683 

ook in Tripoli 

(Michiel van 

Musscher, 1687 

Rijksmuseum 

Amsterdam) 



Nederlandse Consuls, 1648-1700 
• Rusland (Archangelsk) 

• Oostzee (Koningsbergen, Danzig) 

• Denemarken (Elseneur, Bergen) 

• Britse eilanden (Londen, Dover, Hull, Edinburgh, Cork) 

• Spaanse Nederlanden (Oostende) 

• Frankrijk (Calais, Le Havre, Rouen, St.-Malo, Brest, 
Nantes, La-Rochelle, Bordeaux, Bayonne, St.-Jean-de-
Luz, Marseille, Toulon) 

• Spanje (zie volgende slide) 

• Portugal (Lissabon, Porto, Madeira) 

• Italië (Génova, Livorno, Ancona, Sardinië, Napels, 
Palermo, Venetië) 

• Turkije (Candia, Smyrna, Cyprus, Aleppo, Alexandrië, 
Tripoli, Algerije) 

• Marokko (Salé, Larache) 





Consuls in de Europese diplomatie 

• ‘Et à dire le vrai, ces Consuls ne son autre 

chose que des protecteurs, […] d’ordinaire 

même ce ne sont que des marchants, que 

l ón envoie non pour représenter leur 

Prince auprès d’une autre puissance 

souvereine, mais pour proteger les sujets 

de leur Prince en ce que regarde le 

négoce […] 



Consuls in de Europese diplomatie 

• ‘Om de waarheid te zeggen, deze consuls 

zijn niet veel anders dan beschermers […] 

gewoonlijk zijn ze zelfs alleen maar 

kooplieden die niet uitgezonden worden 

om hun vorst te vertegenwoordigen bij een 

soevereine macht, maar enkel om de 

handelszaken van onderdanen van hun 

vorst te beschermen […]’. 



Benoeming Nederlandse consul 

• Directie van de Levantse Handel (kiest en 

beveelt aan) 

• Staten van Holland (accepteren en dragen 

voor) 

• Staten-Generaal (Bevestigen en verlenen 

geloofsbrieven) 

• Consejo de Estado (aanvaart en draagt 

voor) 

• Koning (bekrachtigt) 



Functies van de Nederlandse consul in Spanje 

• Assistentie aan particuliere of groepen 
Nederlandse kooplieden wonend of tijdelijk 
gevestigd in Spanje of op doorvaart of gevestigd 
in de Republiek 

• Juridische assistentie in plaatselijke of hogere 
rechtbanken (Chancillerías (Granada en 
Valladolid) in samenwerking Juez Conservador 

• Bevrachting Nederlandse schepen 

• Vrijkopen van Nederlandse slaven 

• Zorg voor Nederlandse armen, weduwen en 
wezen 



Functies Nederlandse consul in Spanje 2 

• Inning van belastingen 

• Bevoorrading Staatse vloot 

• Informeren Staatse resident 
minister/ambassadeur in Madrid 

• Informeren Staten-Generaal 

• Informeren Admiraliteiten 

 





 

• Artikelen uiterst gunstig voor de 

Nederlandse handel met Spanje en 

Spaanse gebieden in het Middellands 

zeegebied 

• Nederlanders vervangen de Hanzeaten in 

hun rol van leveranciers van militaire 

goederen en graan. 

Vrede van Munster 1648 

Traktaat van Marine 1651 



Consuls 

Koning 

Consejo de Estado 
Graaf van Peñaranda 

Markies van Velada 

Gouverneur 

van Cádiz 
Gouverneur 

van Andalusië 

Secretarios 



 Velada  -  Filips IV - Peñaranda 



Consuls 

Staten Generaal 

Staten van 

Holland 

Directie 

Levantse 

handel 



Consuls 

Resident/Ambassadeur 

Staten Generaal 

Staten van 

Holland 

Directie 

Levantse 

Handel 



Consejos 

Resident (1656) /Staatse 

Ambassadeur (1664) in 

Madrid 

Staten Generaal 

Rey 

Spaanse Ambassadeur in 

Den Haag (1648- ) 



Memorie van 

Hendrik van 

Reede van 

Renswoude 

aan Filipe IV 

(1657) 

 



Van Reede-Merode-Humalda 



Consejos 

Resident (1656) /Staatse 

Ambassadeur (1664) in 

Madrid 

Staten Generaal 

Rey 

Spaanse Ambassadeur in 

Den Haag (1648- ) 
Buitengewoon 

gezantschap 

(1660-1661) 



Instructies 

 

– Politieke zaken (Portugal, Keizer) 

– Militaire zaken (Barbarijse kaapvaart) 

– Economische zaken (Naleving van Vrede van 

Munster en het Maritiem Traktaat, 

zouthandel) 

– Huis van Orange (herstelbetalingen) 



Real Alcázar te Madrid 



Consejos 

NL Resident (1656) 

/Ambassadeur 

(1664) in Madrid 

Johan de Witt  

instrueert via brieven 

Rey 

Nederlandse 

Consuls 
Buitengewone 

Ambassade 

(1660-1661) 



Conclusies 
• Het netwerk van Staatse Ambassadeurs was beperkt en 

incidenteel (Buitengewone Ambassades) 

• De Republiek had een fijnmazig netwerk van consuls tot 
haar beschikking. 

• In de praktijk waren de consuls een integraal onderdeel 
van de Staatse diplomatie. 

• De Ambassadeur was niet de opdrachtgever van de 
consuls maar hun aanspreekpunt en transmitter. 

• Consuls konden als deelnemers in de Staatse diplomatie 
invloed uitoefenen op het beleid. 

• Ze leveren het bewijs dat in de Republiek ‘invloed van 
onderaf’ mede bepalend was voor het buitenlands 
beleid. 

• Op economisch terrein was de regering De Witt 
uitvoerder van wensen van kooplieden van onderaf 


