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1. Inleiding 

Het spanningsveld tussen handelsbelangen en politieke ambities is een terugkerend thema in de 

politieke geschiedenis van de Nederlandse Republiek in de 17e eeuw. De rijkdom, grotendeels 

afkomstig uit de handel, stelde de Republiek in staat om een groot leger op de been te houden. De 

invloedrijke handelaren waren  echter niet gebaat bij oorlog, en prefereerden waar mogelijk, een 

buitenlandse politiek gebaseerd op het sluiten van verdragen. De belangen van de handel lagen lang 

niet altijd op één lijn met de geopolitieke wensen van de Stadhouder of de landgewesten.   

In de literatuur over diplomatie is er bijzonder weinig aandacht voor dit spanningsveld. Er is mij geen 

onderzoek bekend over de manier waarop de spanning tussen de belangen van de handel enerzijds 

en de geopolitieke aspiraties anderzijds doorwerkte in de diplomatie van de Republiek in de 17e 

eeuw. In de omvangrijke literatuur over de handel wordt veelal volstaan met de observatie dat 

handelaren, die vaak goede contacten hadden in een bepaald land of met een vorstenhuis, op hun 

handelsmissies eveneens diplomatieke boodschappen overbrachten. Dit werd als een soort 

bijproduct gezien van de internationale handel zonder dat daar speciale significantie aan wordt 

gegeven.1 In de loop van de zeventiende eeuw werden diplomaten voornamelijk uit de 

regentenklasse geworven.2  

In 1675-1676 werd Koenraad van Klenck, cliënt van het huis van Oranje, koopman en regent van de 

stad Amsterdam, uitgezonden als extraordinair ambassadeur naar het tsaristisch hof in Moskou. Hij 

was een typische diplomaat van de Republiek in de 17e eeuw, afkomstig uit de regentenklasse, 

bemiddeld en getooid met een recent verkregen adellijke titel. De ambassadeurs van de Republiek 

gingen nog tot ver in de 17e eeuw in grote meerkoppige extraordinaire ambassades  op diplomatieke 

missie.3 In deze scriptie zal ik mij verdiepen in de vraag hoe de handelsbelangen en de politieke 

belangen zich tot elkaar verhielden tijdens de diplomatieke missie van Koenraad van Klenck in 1675-

1676. 

Om de missie te kunnen plaatsen zal  kort de internationale politieke situatie worden beschreven 

waarbinnen de missie van Klenck zich voltrok. Omdat de gecompliceerde binnenlandse politieke 

                                                           
1
 Er is wel geschreven over de diverse agentsystemen maar geen studie verschenen over het overlappen van de 

commerciële agentsystemen met de politieke agentsystemen, Mariska Keblusek, ‘introduction’, in: Cools H., 
Keblusek, M., Noldus, B., Your humble servant, (Hilversum , 2006), 11. Enkele voorbeelden van handelaren die 
diplomatieke boodschappen overbrengen in Uhlenbeck, C.C., Verslag aangaande een onderzoek in de 
archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis, op last van der regeering ingesteld, (’s 
Gravenhage, 1891) 46, 47, 48.   
2
 J.Heringa, De eer en hoogheid  van de staat, over de plaats der verenigde Nederlanden in het diplomatieke 

leven van de zeventiende eeuw, (Groningen, 1961), 77-79. 
3
 M.S. Anderson, The rise of modern diplomacy 1450-1919, (London, 1993), 46 . 
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structuur rechtstreeks effect had op de benoeming, aansturing en inhoud van diplomatieke missies, 

is een analyse van de actoren die binnen de Republiek invloed uitoefenden op het diplomatieke 

bedrijf een vereiste om het bronnenmateriaal te kunnen interpreteren. Hierbij wordt niet alleen 

gekeken naar de formele macht, de Staten-Generaal, maar ook naar de macht achter de schermen, 

raadspensionaris Fagel en Willem III,  de stad Amsterdam en de mogelijke eigen belangen van 

ambassadeur van Klenck. 

Bij thuiskomst in 1676 schreef Koenraad van Klenck een dik verbael,4 een verantwoording van zijn 

reis, welke zich op dit moment in Nationaal archief bevindt. Eveneens was er een ooggetuigenverslag 

geschreven door Balthasar Coyet,5 in de vorm van een reisverslag annex antropologisch werk. Deze 

twee bronnen tezamen met een pamflet6 dat in januari 1676 werd gedrukt op basis van Klenck’s 

brieven naar de Staten-Generaal en de notulen van de Staten-Generaal in 1674-1676, zijn de basis 

voor het boek van Scheltema, een historicus uit de vroeg 19e eeuw. Als kind van zijn tijd bekeek 

Scheltema de missie door een tamelijk nationalistische bril waarbij hij de Republiek vooral als 

handelsnatie zag en sterk de nadruk legde op de handelsdiplomatie die door van Klenck werd 

gevoerd.7 Zijn werk heeft zijn weerslag gevonden in de verschillende biografische overzichtswerken 

waarin van Klenck wordt genoemd.8 

Enige nuancering op dit beeld werd aangebracht door Raptschinsky die gedeeltes uit het verbael 

heeft getranscribeerd en aangevuld met Russisch archiefmateriaal.9 Op basis hiervan heeft hij een 

artikel geschreven, het gezantschap van Koenraad van klenck naar Moskou.10 Overigens zijn zowel 

het artikel van Raptschinsky als het boek van Scheltema in essentie chronologische reisbeschrijvingen 

die het ooggetuigenverslag van Coyet in perspectief plaatsen. Lange tijd verscheen er niets over de 

ambassade van van Klenck, totdat in juli 2010 Boterbloem een artikel publiceerde waarin de 

diplomatieke missie van van Klenck in het licht van het machtsevenwichtperspectief werd bezien. In 

                                                           
4
 NA, 1.01.02 Staten-Generaal, inv. 8586 Verbael. 

5
 Balthasar Coyet, Historisch verhael of beschrijving van de voyagie, gedaen onder de suite van den Heere 

Koenraad van Klenk, extraordinaris ambassadeur van Ho: Mog:de Heeren Staten Generael en sijn Hoogheyt den 
Heere Prince van Orange  aen zijne Zaarsche Majesteyt van Moscovien,nevens een pertinente beschrijvinge van 
het selve rijck, inwoonderen, zeeden, manieren, rechten, godsdiensten, en veele aenmerckelijcke voorvallen in 
dese reys ontmoet,  (Amsterdam, 1677).   
6
 Jacobus Scheltus, Relaes van ‘t gepasseerde voor ende op de inkomste ende receptie van den Heere van  

Klenck Haer Hoogh Mog. Extraordinaris Ambassadeur binnen der Moscou geschiet den 11/21 January 1676, (’s-
Gravenhage, 1676). 
7
 Jacobus Scheltema, Rusland en de Nederlanden beschouwd in dezelve wederkerige betrekkingen, eerste deel, 

(Amsterdam, 1817). 
8
 Een voorbeeld hiervan: O. Schutte, Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-

1810, (’s-Gravenhage, 1982).  
9
 Boris Raptschinsky, ‘Bescheiden betreffende het gezantschap van Koenraad van Klenck naar Moscovië in 

1675-1676’, bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap, deel 59, (Utrecht, 1938), 83-190. 
10

 Boris Raptschinsky, ‘Het gezantschap van Koenraad van Klenck naar Moskou’, Jaarboek van het genootschap 
Amstelodamum, volume 36, ( 1939), 148-199. 
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dit artikel staan juist de geopolitieke onderhandelingen centraal en wordt de handelsdiplomatie 

afgedaan als een soort bijproduct van zijn missie.11 Al deze werken zijn geschreven vanuit het 

oogpunt dat de Staten-Generaal het buitenlands beleid bepaalden in samenspraak met 

raadspensionaris Fagel.  

De toevoeging van deze paper aan de analyse van de missie van van Klenck is in de eerste plaats de 

invalshoek waarmee de missie wordt bekeken, niet vanuit een nationalistisch perspectief of de mal 

van het machtsevenwichtstreven, maar met een kritisch oog voor alle punten waarop de handels- en 

politieke belangen elkaar raken.  Dit wordt bewerkstelligd door een betere analyse van de 

binnenlandse actoren, een gedetailleerdere analyse van Klenck’s  handelspraktijken en het gebruik 

van bronnenmateriaal uit het Stadsarchief van Amsterdam, dat tot nu toe is genegeerd. Hierdoor 

komen zowel de handelsdiplomatie als de geopolitieke onderhandelingen die door van Klenck 

werden gevoerd in een ander daglicht  te staan. Twee archieven van de Burgemeesters van 

Amsterdam en het archief van de vroedschap leveren nieuwe informatie op die van belang is voor de 

interpretatie van de missie van van Klenck, zijn behartiging van de handels-  en de politieke belangen. 

Dit werpt bij associatie, een nieuw licht op de invloed van de Staten-Generaal, raadspensionaris Fagel 

en Willem III, de stad Amsterdam en de ambassadeur zelf, op de extraordinaire diplomatieke missie 

naar het tsaristische hof in 1675-1676. 

  

                                                           
11

 Kees Boterbloem, ‘Russia and Europe: The Koenraad van Klenk Embassy to Moscow (1675-76)’ Journal of 
Early Modern History 14, (2010) 187-217. 
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2. De context van de diplomatieke misse van Klenck 

Om de missie van van Klenck te kunnen plaatsen is het noodzakelijk om eerst in hoofdlijnen de 

buitenlandse politieke situatie te schetsen. Voor een analyse van de missie is daarnaast een begrip 

nodig van de binnenlandse economische en politieke context . De binnenlandse actoren die invloed 

uitoefenden op het diplomatieke verkeer en hun belangen worden in kaart gebracht evenals de 

achtergrond van ambassadeur van Klenck. Dit is essentieel om in het volgende hoofdstuk in te 

kunnen schatten in hoeverre de persoon van Klenck en eventuele persoonlijke belangen een rol 

speelden. 

2.1 Europese politieke context en de opdracht van Klenck 

 In ‘het rampjaar’ 1672 werd de Republiek bijna onder de voet gelopen door een coalitie van 

Engeland, Frankrijk en Münster.  In 1675, het jaar waarin de diplomatieke missie van Klenck begon, 

had de Republiek vrede gesloten met Engeland, maar was nog steeds in oorlog met Frankrijk.  

 

Figuur 1: Kaart Europa 1680, Nicolaum Visscher, ‘Europa’, Atlas Beudeker, (Amsterdam 1680). 

Frankrijk had doormiddel van flinke geldelijke donaties Zweden in 1672 losgeweekt uit de triple 

alliantie met de Republiek. Zweden was in 1675 Frankrijk’s bondgenoot, maar niet  geheel van harte. 

Het Scandinavische land had er geen belang bij om de Republiek te vernietigen, omdat Engeland 
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daardoor oppermachtig zou worden in de handel op het noorden, wat niet in het belang van Zweden 

was.12 

De agressiviteit van Frankrijk en het bondgenootschap van Frankrijk en Zweden alarmeerden de rest 

van Europa.  Bezorgd over de groeiende macht van Frankrijk sloten zij de rijen. De Republiek maakte 

in 1674 deel uit van een zogenaamde quadruple alliantie met Spanje, Oostenrijk, Denemarken, 

Brandenburg-Pruisen en nog enkele Duitse staatjes. Spanje bleek echter meer een bondgenoot in 

naam en bood weinig praktische steun. Oostenrijk was meer geïnteresseerd in de situatie in 

Hongarije.13 Brandenburg-Pruisen, de sterkste militaire partner van de Republiek, werd op 

aandringen van Frankrijk vanaf het oosten binnengevallen door Zweden. Hierdoor was Brandenburg 

niet in staat om de Republiek militair te hulp te komen om zo Frankrijk in te dammen.  

Om brandenburg uit deze Zweedse greep te bevrijden, wilde de alliantie de Russische Tsaar in het 

conflict betrekken. Rusland was nog altijd geïnteresseerd in het herstellen van de 16e eeuwse situatie 

waarin Rusland een doorgang had via grondgebied, dat nu in eigendom was van Zweden, naar de 

ijsvrije havens aan de Baltische kust. (Zie figuur 1) Als Rusland de oorlog aan Zweden zou verklaren, 

dan zou het Scandinavische land in een tweefrontenoorlog belanden. Zweden zou dan gedwongen 

zijn een gedeelte van zijn troepen naar het oostfront te verplaatsen waardoor Brandenburg zijn 

handen vrij zou krijgen om zijn troepen richting het westen en de Republiek te sturen.  

Rusland had echter eigen zorgen. De Turken bedreigden Polen en daarmee Moskou. Het land kampte 

bovendien met  invallen van de Tartaren. In 1672 had de Tsaar drie diplomatieke missies langs de 

hoofdsteden van Europa gezonden, gevolgd door een missie naar Wenen in 1674 om steun te vragen 

bij het bedwingen van de Turken. Vooral Oostenrijk was een natuurlijke bondgenoot in deze strijd, 

Keizer Leopold I had al eerder slag geleverd met de Ottomanen. Europa werd echter geheel in beslag 

genomen door de Franse dreiging en gaf geen gehoor aan de oproep van de Tsaar. Door deze 

contacten werd Rusland als een onderdeel van het Europese stelsel gezien, waardoor de Europese 

staten voor het eerst het tsaristisch hof serieus benaderden om militaire steun. Tussen 1674 en 1676 

werd Moskou bezocht door afgezanten van Zweden, Brandenburg, het keizerlijk hof van Oostenrijk 

en tot slot de Nederlandse ambassade van Koenraad van Klenck. De Denen en Polen hadden een 

permanente ambassadeur in Moskou.14 

                                                           
12

 Enid M.G. Routh, ‘The attempts to establish a balance of power in Europe during the second half of the 
seventeenth century (1648-1792), Transactions of the Royal Historical Society, new series, vol 18,(1904), 49, 54. 
13

 Wout Troost, Stadhouder-koning Willem III een politieke biografie, (Hilversum, 2001), 123, 134, 135. 
14

 Raptschinsky, B., ‘Het gezantschap van Koenraad van Klenck naar Moskou’, 148-149; Boterbloem, ‘Russia and 
Europe’, 189, 190, 195,196. 
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Vooral op aandringen van de Denen,15 stuurde de Republiek in 1675 van Klenck op pad naar Moskou 

met de formele opdracht de Tsaar van Rusland over te halen zich bij de coalitie aan te sluiten en 

Zweden de oorlog te verklaren. De ambassadeur moest de Tsaar ervan overtuigen dat de koningen 

van Frankrijk en Zweden er op uit waren om samen de heerschappij over Europa te verkrijgen. De 

Zweden zouden dan zo machtig worden dat zij een gevaar voor Rusland zouden vormen. Als 

‘beloning’ werden de ijsvrije havens aan de Baltische kust voorgehouden.16 

2.2 Het diplomatieke bedrijf in de Republiek 

Het rampjaar 1672 geldt politiek als een breukvlak met het stadhouderloze tijdperk van 1650-1672. 

In 1672 werd Willem III vanuit Engeland binnengehaald om als legeraanvoerder het land van de 

ondergang te redden, wat mede dankzij de zeeslagen van De Ruyter lukte. De factie van de 

oranjegezinden won aan invloed ten opzichte van de staatse, republikeinse factie.17 Formeel 

veranderde er in 1672 niets binnen de verhoudingen tussen de binnenlandse politieke instituties. De 

Staten-Generaal bleven het centrale gezag in de Republiek. Een commissie samengesteld uit de 

Staten-Generaal, de secrete besogne, stuurde de diplomatie aan. Echter, de schijn bedriegt.  

Ook al respecteerde Willem III de bestaande instellingen van de Republiek en voerde hij geen 

radicale vernieuwingen door, zijn macht en invloed waren groot.18 Voor 1650 hadden zijn 

voorvaderen zich vanuit een soort semimonarchale positie bemoeid met het buitenlandse beleid van 

de Republiek, maar  de invloed van stadhouder Willem III reikte veel verder.19 Na zijn terugkeer in 

1672 vonden op zijn voorspraak zuiveringen plaats in een groot aantal vroedschappen, de 

stadsbesturen. In de belangrijke vroedschap van Amsterdam moesten 10 van de 36 leden hun plaats 

afstaan. In Holland werden uiteindelijk 130 van de 460 stadsbestuurders vervangen. De nieuwe leden 

behoorden over het algemeen tot het orangistisch blok en steunden Willem III.20 Daarbij had de 

stadhouder een sterke positie bemachtigd in Utrecht, Overijssel en Gelderland toen zij in 1674 en 

1675 weer bij de Republiek werden gevoegd.21  In zeeland had Willem III feodale macht. De Staten-

Generaal , samengesteld uit afgevaardigden van de gewestelijke bestuursorganen, werden in 1675 

                                                           
15

 Raptschinsky, Het gezantschap van Koenraad van Klenck naar Moskou’, 150.  
16

 Passage uit de instructie in het verbael, NA, 1.01.02 Staten-Generaal, inv. 8586 Verbael, f.172-182; 
transcriptie in: Raptschinsky, B., ‘Bescheiden betreffende het gezantschap van Koenraad van Klenck naar 
Moscovië in 1675-1676’, 97-101. 
17

 Jonathan Israel, De Republiek 1477-1806, (6
e
 druk; Oxford,2008), 877-888. 

18
 Martinus A. M. Franken, Coenraad van Beuningen’s politieke en diplomatieke activiteitenin de jaren 1667-

1684, (Groningen, 1966), 33. 
19

 Ibidem, 34. 
20

 Israel,de Republiek,  887, 891. 
21

 Ibidem, 896. 
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gedomineerd door aanhangers van Willem III. De stadhouder dicteerde in 1675 de gang van zaken in 

de Staten-Generaal en bij gevolg in de secrete besogne.22 

Een andere factor van betekenis was het overlijden van raadspensionaris Johan De Witt in 1672. 

Hierdoor viel een belangrijke actoor in het buitenlandse beleid van de Republiek weg. Op voorspraak 

van Willem III werd in 1672 Gapar Fagel als opvolger van de Witt benoemd.23 Hij speelde echter een 

totaal andere rol dan de Witt. De Witt stelde tijdens het stadhouderloze tijdperk zijn beleid ten 

dienste van de ‘ware vrijheid’, die in zijn visie alleen gewaarborgd kon worden door een republikeins 

staatsbestel.  Handelsbelangen werden meer dan goed behartigd in zijn buitenlandbeleid, dat er 

vooral op was gericht de handel te laten floreren en oorlog doormiddel van het sluiten van verdragen 

te vermijden.24 Fagel functioneerde juist als de rechterhand van de stadhouder. Een van de weinige 

formele veranderingen die Willem III in 1672 doorvoerde, was een wijziging  in het reglement van de 

raadspensionaris. Deze moest voortaan rechtstreeks aan de stadhouder rapporteren.25 Fagel 

probeerde de spanningen te verminderen die ontstonden door de ambities van Willem III, die de 

oorlog met Lodewijk XIV wilde voortzetten. Met name de moeizame relatie tussen de stadhouder en 

het nog altijd machtige Amsterdam vroegen zijn aandacht.26  

2.3 De tanend macht van Amsterdam? 

Amsterdam was ook in 1675 nog een machtig staats bolwerk. De zuiveringen van 1672 hadden het 

stadsbestuur weliswaar van de meest radicale staatse elementen ontdaan, maar er bestond in 

Amsterdam nou eenmaal geen sterk orangistisch blok. De nieuwe leden van de vroedschap waren 

eerder als gematigd staats te kwalificeren.27 Willem III wist het stadsbestuur bovendien nooit 

helemaal in handen te krijgen omdat hij op de benoeming van de vier machtige burgemeesters geen 

invloed kon uitoefenen.28  Hoewel Willem III in de secrete besogne van de Staten-Generaal de 

invloed van Amsterdam grotendeels wist te neutraliseren, had hij de stad nodig voor het financieren 

van de oorlog tegen Frankrijk. Amsterdam vertoonde echter vanaf 1675 oorlogsmoeheid.29 

Voor de economie van de Republiek was 1672 eveneens een breekpunt. Door de zeeoorlog in 1672 

kwamen de handel en de visserij, de economische levensader  van de Republiek, bijna stil te liggen. 

                                                           
22

 Franken, coenraad van Beuningen’s politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, 35. 
23

 Ibidem, 34. 
24

 Israel, De Republiek, 791, 804, 816; Franken, coenraad van Beuningen’s politieke en diplomatieke activiteiten 
in de jaren 1667-1684, 8-9. 
25

 Troost, Willem III, 108. 
26

 Edwards, E., ‘An unknown statesman? Gaspar Fagel in the service of William III and the Dutch Republic’, 
History: the journal of the history association,volume 87, issue 287,(2002) 358-364. 
27

 Israel, De Republiek, 888. 
28

 Troost, Willem III, 122. 
29

 Ibidem, 136. 
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Na de vrede met Engeland in 1674 herstelden de economie zich enigszins, maar niet meer naar het 

niveau van voor 1672.30 Amsterdam was meer geïnteresseerd in het opbouwen van de handel dan in 

het heffen van nieuwe belastingen.31 Daarbij verzuurde de verhouding tussen de stad en de 

stadhouder in 1675 verder door het aanbod van Gelderland om de stadhouder tot hertog over het 

gewest te verheffen. Het feit alleen al dat de stadhouder dit in overweging nam wakkerde bij de 

regenten het wantrouwen aan over de monarchale aspiraties van de stadhouder.32  

 

Figuur 2: Bovenkant van een pamflet uit 1675 over de rampen die de Republiek troffen in de jaren 1672-1775, oorlog met 
de Fransen, een tornado en dijkdoorbraken. Vervaardigd door een orangistisch tekenaar. Romein de Hooghe, Ellenden 
klacht van het bedroefde Nederlandt, 1675,  Zuiderzeemuseum, Enkhuizen. 

De stemming in de Republiek was in 1675 überhaupt bedrukt. Zelfs orangisten vielen hieraan ten 

prooi zoals te zien in figuur 2. 

                                                           
30

 Israel, De Republiek, 903. 
31

 Troost, Willem III, 136. 
32

 Edwards, ‘An unknown statesman?’, 363-364. 
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2.4 Ambassadeur Koenraad van Klenck: Koopman, regent en Oranje-cliënt 

Koenraad van Klenck (1628-1691) maakte deel uit van de tweede generatie handelaren op Archangel 

en Moskou. Zijn vader, Georg Everhard van Klenck was aanvankelijk factoor, zaakgelastigde voor 

handelshuis de Vogelaer in Rusland. Aan het hoofd van deze firma stond Marcus de Vogelaer, een 

zeer rijk man, medeoprichter en bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. 

Nadat Marcus was overleden zette zijn weduwe het handelshuis voort en maakte Georg van Klenck 

tot medecompagnon.   

Handel op Rusland ging hand in hand met politieke connecties. Het huis de Vogelaer/Klenck had zeer 

goede contacten aan het tsaristisch hof. Ze kregen van de Tsaar een speciale vergunning waarmee ze 

door heel Rusland mochten handelen en kregen verschillende keren een ontheffing waardoor ze 

maar de helft van de tolgelden hoefden te betalen. In de jaren 1625-1630 verkregen ze van de Tsaar 

zelfs het monopolie op de kaviaarexport. De firma bezat pakhuizen en huizen in Archangel en 

Moskou.33 

Rond 1652 volgde Koenraad van Klenck zijn vader op in het handelshuis, aanvankelijk als compagnon 

van de drie gebroeders de Vogelaer, maar na hun dood in 1664 als hoofdcompagnon met een 

aandeel van vijftig procent in de firma. Evenals zijn vader kende Koenraad de waarde van goede 

politieke connecties. Onder druk van Russische goosten, groothandelaren, had tsaar Aleksej in 1650 

de tolprivileges en het huis van van Klenck in Moskou afgenomen. Koenraad investeerde 

desalniettemin in de contacten met het tsaristisch hof en verstrekte Russische gezanten bij hun 

bezoek aan de Republiek in 1662-1663 leningen om goederen in te kopen. In de jaren 1662-1667 

werden de tolprivileges voor van  Klenck weer hersteld en betaalde hij wederom slechts de helft van 

de gebruikelijke tol. Hier kwam een einde aan bij het instellen van de nieuwe ‘oustav’, het nieuwe 

Russische handelsreglement. De firma handelde in bulkgoederen zoals rogge en talk, maar had ook 

een goede positie in de ruwe zijdehandel.34 Intussen verleende van Klenck ook diplomatieke hand- en 

spandiensten. In 1665 bood hij de tsaar bemiddeling aan van de Staten in het conflict tussen Polen 

en Rusland.35 

Van Klenck stond niet alleen op goede voet met het Russische hof, binnen de Republiek kon men 

hem scharen onder de clientèle van de Friese tak van het huis van Oranje. De grootvader en vader 

van Koenraad van Klenck hadden beiden voor de Oranjes gewerkt. Koenraad van Klenck leverde 

                                                           
33

 Jan-Willem Veluwenkamp, Archangel,Nederlandse ondernemers in Rusland, (2000), 60-61, 73, 81-83, 87, 162. 
34

 Ibidem, 90-91, 125-128. 
35

Uhlenbeck, Verslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche 
geschiedenis,46. 
 



11 
 

vanuit Amsterdam niet alleen luxegoederen zoals tapijten en goud- en zilverwerk aan de Friese 

stadhouder Willem Frederik maar was tevens zijn informant. Als vertrouweling briefde hij informatie 

door over de politieke ontwikkelingen in de stad, legden indien gewenst bezoekjes af bij de 

Amsterdamse notabelen en informeerde hij Willem Frederik over het Oostzeegebied, Rusland en 

Engeland.36  

Zoals vaker het geval bij tweede generatie succesvolle kooplieden, verwierf Koenraad diverse 

bestuursfuncties in de stad Amsterdam. Zo werd hij in 1660 regent van het Oudezijds Huizittenhuis, 

een erebaan. In 1672 werd hij door Willem III benoemd in de vroedschap van Amsterdam, een zeer 

gewilde invloedrijke positie met veel status. Deze benoeming had hij te danken aan Albertine Agnes, 

de weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik en tevens de tante van Willem III.37 

Vanuit operationeel oogpunt was van Klenck een goede keuze als ambassadeur. Hij had persoonlijke 

contacten aan het tsaristisch hof, was bekend met Russische mores en sprak de taal. Hij was 

bovendien van adel en een rijk man. Ook als persoon was hij waarschijnlijk acceptabel voor alle 

partijen, hij was Amsterdams bestuurder en handelaar maar ook sterk verbonden aan het huis van 

Oranje welke relatie hem veel voordeel had gebracht. In zijn persoon kwamen de handelsbelangen 

en (geo)politieke belangen samen.  

2.5 Conclusie: geopolitiek in de hoofdrol 

Uit de politieke context volgt dat de missie van van Klenck primair een geopolitiek karakter had. De 

formele politieke structuur bleef in 1672 ongewijzigd, de Staten-Generaal en in het bijzonder de 

secrete besogne bepaalden het buitenlandse beleid. Echter, in praktijk bepaalde Willem III en zijn 

rechterhand raadspensionaris Fagel de koers. Willem III wilde de oorlog tegen Frankrijk continueren. 

De vroedschap van Amsterdam bood nog enig tegenwicht, maar niet meer via de formele weg van de 

Staten-Generaal. De handelsbelangen  leken ondergeschikt. De stemming in de Republiek was 

bedrukt. De persoon Koenraad van klenck had zowel belang bij het behartigen van de belangen van 

zijn politieke patroon als bij het behartigen van de handelsbelangen van de stad Amsterdam en van 

zijn eigen handelshuis.   
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3. De diplomatieke missie van van Klenck naar Moskou in 1675-1676 

In dit hoofdstuk wordt de diplomatieke missie zelf onder de loep genomen. Waren de poltieke 

belangen inderdaad dominant? Ten eerste wordt in kaart gebracht wie tijdens de voorbereidingen 

invloed uitoefende op de aanstelling van de ambassadeur, het formuleren van de opdracht en de 

financiering van de missie. Ten Tweede wordt de rapportage naar het thuisfront onder de loep 

genomen. Aan wie legde van Klenck verantwoording af en wat valt hieruit af te lezen voor de 

politieke belangen vertegenwoordigd door Fagel en Willem III en voor de handelsbelangen van de 

stad Amsterdam. Vervolgens wordt de inhoudelijke missie geanalyseerd, opgesplitst in twee 

gedeelten die zich richten op de politieke en handelsdiplomatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

een korte behandeling van de directe resultaten van de missie.  

3.1 De voorbereidingen; Fagel liet zich gelden  

Welke instantie benoemde van Klenck? Op 19 januari 1675 werd voor het eerst melding gemaakt van 

de voorgenomen missie van van Klenck en wel in een brief van de vroedschap van Amsterdam. Men 

had een missive van zijn gedeputeerde in ‘de Hage’ ontvangen waarin stond dat de raadspensionaris 

door de koning van Denemarken met klem werd verzocht de koning van Brandenburg bij te springen 

in zijn strijd tegen de Zweden, zoals afgesproken in het verbond met Spanje, de keizer van het heilige 

Roomse rijk en Brandenburg. De vroedschap stemde in met het zenden van een extraordinaire 

ambassadeur naar Moskou en het aanhouden van 120 compagnieën te voet voor nog drie 

maanden.38 De stad Amsterdam werd dus op de hoogte gesteld en was het eens met de missie. Het is 

niet duidelijk of de toestemming van Amsterdam vereist was, maar waarschijnlijk moest de stad in de 

kosten bijdragen voor de compagnieën en wellicht ook voor de diplomatieke missie. Op 21 januari  

werd de raadspensionaris door de Staten-Generaal verzocht om zo snel mogelijk een bekwaam 

persoon aan te stellen.39  Slechts tien dagen later, op 3 februari, verzocht van Klenck de 

burgemeesters van Amsterdam, om hem van zijn taken als schepen te ontslaan omdat hij in het 

voorjaar door de ‘Hoogh Moogenden’, de Staten-Generaal, uitgezonden zou worden naar Moskou.40 

Op 13 april werd van Klenck pas door de Staten-Generaal  met het gezantschap belast.41 In praktijk 

beslisten dus niet de Staten-Generaal over de benoeming van van Klenck. Aangezien de 

burgemeesters van Klenck nog op andere gedachten probeerden te brengen en hem verzochten zijn 
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taken tot vertrek waar te nemen, wat de beoogde ambassadeur weigerde,42 ligt het voor de hand dat 

hij zijn benoeming dus te danken had aan Fagel en Willem III. Dit komt overeen met het beeld zoals 

geschetst in hoofdstuk 2.2, dat de stadhouder en de raadspensionaris het buitenlandbeleid bepalen. 

Volgens het adagium, wie betaalt bepaald, is het van belang om vast te stellen welke instantie de reis 

financierde. De Staten-Generaal zonden van Klenck officieel uit en betaalden, in principe ook de reis. 

Van Klenck kreeg 18.000 gulden voor de aankoop van geschenken tot zijn beschikking en 30.000 

gulden voor zijn uitrusting.43 Voor de uiteindelijke afrekening van de reis hadden de Staten-Generaal 

in 1671 een reglement opgesteld met daarin de verslagleggingverplichtingen bij thuiskomst van een 

gezant, waarna de gezant kon ‘declareren en expliceren’.44 Een groot gedeelte van de reis kwam 

overigens voor de kosten van de Russische staat. De ambassadeur van Archangel werd verzocht te 

zorgen voor logies en vervoer van Archangel naar Moskou, voor Klenck, zijn gevolg en zijn goederen 

en hem vrij te stellen van tolgelden.45 In de zeventiende eeuw was het niet ongebruikelijk dat een 

gezant zelf voor een gedeelte van de kosten opdraaide, wat weer gedeeltelijk werd gecompenseerd 

door het ontvangen van giften. De Staten-Generaal had een uitgebreid reglement voor wat betreft 

giften; de ambassadeur mocht geen giften ontvangen, behalve bij afscheid van het bezoekende hof 

voor zover dat gebruikelijk was en publiekelijk gebeurde.46 De financiering van de missie leek in ieder 

geval stevig in handen van de Staten-Generaal. Zolang van Klenck zijn uitgaven kon verklaren en deze 

in lijn waren met zijn opdracht, kon hij achteraf nog kosten declareren. De invloed van de financiële 

macht van de stad Amsterdam, indirect de hoofdfinancier van de Staten-Generaal, was daarmee 

afgesneden. Amsterdam kon niet via financiële maatregelen direct invloed uitoefenen op de missie.  

Van Klenck ging, zoals gebruikelijk voor een extraordinaire missie in de zeventiende eeuw,  beladen 

met geschenken op reis. De Amsterdamse kooplieden die op Archangel en Moskou handelden 

stelden op verzoek van van Klenck een lijst samen met passende geschenken.47  Deze lijst, aangevuld 

met acht koetspaarden met dekkleden waarop het wapen van de prins van Oranje stond afgebeeld, 

komt overeen met de geschenken die daadwerkelijk aan de Tsaar werden overhandigd. Over de 

geschenken die van Klenck op eigen titel schonk bestaat in de bronnen onduidelijkheid. In ieder geval 
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deed hij een jonge hengst, een zilveren kan en schotel en een grote kristallen kroonluchter cadeau. 

Het indrukwekkendste geschenk van allen, ‘een kostelijke koets van binnen gevoert met root 

gebloemt fluweel, met een zilveren grondt en van buiten t’eenemaal vergult getrocken van zes 

schone zwarte paerden met zeer cierlijke tuigen en elk een bouquet pluimen op ‘t hooft’,48 staat in 

het ooggetuigeverslag vermeld als een persoonlijk geschenk van de ambassadeur.49 Echter  in het 

officiële verslag dat van Klenck bij de Staten-Generaal afleverde, het verbael, staat het geschenk 

apart beschreven zonder benoeming van de schenkingstitel.50 51 Van Klenck was oorspronkelijk niet 

van plan om de koets te schenken, het was eigendom van de staat en hij had hiervoor geen 

toestemming van de Staten-Generaal. Hij kreeg echter  via de rijkskanselier Matvejev te horen dat de 

Tsaar erg teleurgesteld was dat de koets niet op de lijst van geschenken stond.52 Gezien de wazige 

omschrijving in het verbael is het niet ondenkbaar dat van Klenck de schenking op eigen titel deed, 

vooral omdat hij hiermee op goede voet kon komen met de machtige rijkskanselier die ook voor zijn 

eigen zakelijke belangen een belangrijke geprekspartner was. Hij liet echter de Staten-Generaal wel 

voor de kosten opdraaien.53 Wie de kroonluchter en de hengst betaalden blijft onduidelijk, van 

Klenck zelf of wellicht de stad Amsterdam, die zoals later zal blijken ook de nodige belangen had.  

Van Klenck ging goed verzekerd op reis, de Staten-Generaal gaven hem een ‘acte van indemnitijt’ 

voor zijn persoon, gevolg, bagage en goederen, ofwel de Staten-Generaal hielden den hem 

schadeloos voor alles wat hemzelf, zijn gevolg of zijn goederen onderweg zou mogen overkomen.54 

Opmerkelijk genoeg gaven ook de staten van Holland en Friesland hem vlak voor vertrek een 

dergelijke ‘acte van indemnitijt’.55 Het is onduidelijk waarom dit gebeurde. Holland en daarbinnen 

het oppermachtige Amsterdam, was nog steeds de financier van de Republiek. Misschien verlangde 

van Klenck een extra zekerheid, of wellicht had het te maken met goederen die vanuit Holland 

persoonlijk met van Klenck werden meegezonden, zoals persoonlijke geschenken of giften voor 

hoogwaardigheidsbekleders?  
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Het doel van de reis, de handelingen die van de ambassadeur werden verwacht en de argumentatie 

die hij bij de Tsaar moest voeren werden uitgebreid beschreven in de instructie,56 Deze werd 

opgesteld door een commissie onder leiding van Fagel.57 Hierin werd bevestigd dat de Staten-

Generaal hem officieel uitzonden. In zijn communicatie met de Tsaar sprak van Klenck ook 

consequent uit naam van de Staten-Generaal, en vermelde soms op de tweede plaats de prins van 

Oranje. In de instructie werd wel gemeld dat aan zijne hoogheid, Willem Hendrik prins van Oranje, in 

1674 de erfelijke functie van kapitein en admiraal generaal was toegekend.58 Zowel de Staten-

Generaal59 als Willem III60 gaven van Klenck een geloofsbrief mee voor de Tsaar. 

3.2 Drie correspondentiesporen 

 Op 31 juli 1675 vertrok extraordinair ambassadeur van Klenck vanuit Texel met drie schepen, een 

gevolg van 53 man en 24 paarden, met in zijn kielzog 32 koopvaardijschepen op weg naar Archangel 

en 8 koopvaardijschepen bestemd voor Noorwegen. Vervolgens werd de reis via de rivier vervolgd, 

waarna het laatste stuk over land naar Moskou per slee werd afgelegd. Hier arriveerde hij op 21 

januari  1676. Onder zijn gevolg bevonden zich 4 edellieden.61 Wie stuurde onderweg de missie van 

van Klenck aan ofwel aan wie legde van Klenck verantwoording af? 

Na aankomst in Archangel schreef van Klenck drie brieven, allen gedateerd op 18 september 1675. 

Eén was gericht aan de Staten-Generaal, één aan raadspensionaris Fagel en één aan de 

burgemeesters van de stad Amsterdam.62 De brieven zijn  totaal anders van toonzetting en  inhoud 

maar zijn exemplarisch voor de correspondentie van van Klenck naar het thuisfront.63 
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Correspondentie met de Staten-Generaal: Precedentie voor de bühne 

De brief naar de Staten-Generaal was een lang epistel van elf bladzijdes waarin, met veel aandacht 

voor detail, alle mogelijke precedentiekwesties werden besproken. Ter illustratie volgt een citaat uit 

deze brief: 

‘Daerop soo trad aen land en wierd mij een costelijk opgepronckt beest gepresenteert, 

daerop ging zitten en reed den voornoemde colonel aan mijn linker zijde, voor uyt de 

harpouker daernaet de drie trompetters te peert, daerop volgden alle mijne 

domestiquen, edellieden en hooge officieren oock de twee capiteinen van s lands 

oorlochschepen alle te voet bij manquement van meerder peerden ter sijde mij gingen 

de hellebaardiers’.64 

In de instructie van van Klenck stond dat hij regelmatig aan de Staten-Generaal moest rapporteren.65 

Zoals hiervoor besproken was de Staten-Generaal in 1675 een papieren tijger, terwijl de macht lag bij 

Fagel en Willem III. In die zin was het dus niet verwonderlijk dat de formele instantie die het 

buitenlands beleid bepaalde, de Staten-Generaal het slechts werd geïnformeerd en dat berichten 

met echte politieke inhoud aan de raadspensionaris werden gestuurd.  

Notoir probleem met rapportages aan de Staten-Generaal was bovendien de geheimhouding. Omdat 

de vertegenwoordigers in de Staten-Generaal ruggespraak moesten houden met hun gewesten die 

dan weer overlegden met hun thuisfront, was het besluitvormingsproces in de Staten-Generaal niet 

alleen langzaam en omslachtig, maar ook zeer publiek.66 Hier hielpen gecodeerde brieven, zoals van 

Klenck in zijn instructie werd aanbevolen te schrijven voor gevoelige zaken, niet tegen. Evenmin werd 

dit probleem ondervangen door de gevoelige buitenlandse missies in de secrete besogne af te 

handelen.67 Uit de aanhef van de brieven in het verbael, ‘Hoogh Moogende Heeren Staeten 

Generael’, lijkt het overigens niet alsof van Klenck naar een aparte commissie schrijft.68   

Hoewel van Klenck ook verslag doet aan de Staten-Generaal over de hoofdpunten van politieke 

kwesties zoals bijvoorbeeld de finale antwoorden van de Tsaar op zijn verzoeken, is het opvallend dat 

de nadruk van de brieven van van Klenck naar de Staten-Generaal zo op precendentiekwesties lag. 

Zaken zoals wie links reed en wie rechts, hoeveel rode lakens er in zijn verblijf hingen, wie hem eer 

bewees, hoe hij werd begroet en of hij per koets of slee werd ingehaald nemen het grootste gedeelte 
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van de missiven in beslag.69 Dergelijke gedragscodes werden gebruikt om de pikorde tussen staten 

ergo koningshuizen onderling te bepalen in de internationale arena. De Republiek bungelde in dit 

ranglijstje bij gebrek aan een monarch in de onderste regionen. Omdat de Republiek in de 17e eeuw  

een grote economische macht was, toonde representanten van de Republiek zich heel gevoelig voor 

precedentiekwesties. Men wilde behandeld worden met de eer die een economische grootmacht 

toekwam.70  

Overdreef van Klenck in zijn brieven? Het ooggetuigenverslag van Coyet , die deel uitmaakte van het 

reisgezelschap van van Klenck en dus waarschijnlijk niet geheel onpartijdig was,71 bevestigde het 

beeld dat van Klenck in zijn missiven schetste; een aankomst en tocht waarbij van Klenck in de 

diverse steden door hoge functionarissen werd uitgenodigd, hem eer werd bewezen en een 

luisterrijke intocht in Moskou gevolgd door twee audiënties bij de Tsaar. Dit was ook niet onlogisch. 

De Republiek was de belangrijkste handelspartner van Rusland. Daarbij wilde Tsaar Aleksej steun van 

de Europese staten tegen de strijd met de Turken. Bovendien ontspande onder zijn bewind de 

Russische houding jegens het Westen. Het is dus waarschijnlijk dat van Klenck de situatie redelijk 

adequaat beschreef. De interpretatie die van Klenck geeft, is echter discutabel. Voor de Republiek die 

doorgaans redelijk sober was in zijn uiterlijk vertoon tijdens diplomatieke missies,72 was de 

ambassade van van Klenck een bijzonder luisterrijk geheel die zelfs de pracht en praal van het 

stadhouderlijk hof overtrof.73 Of dit in de internationale arena ook zo glorieus werd ervaren,  valt te 

betwijfelen. De 53 personen waaronder  vier edelen die van Klenck meenam staken magertjes af bij 

de extraordinaire ambassades van D’avaux die bij zijn bezoek aan Den Haag in 1643 met een 

entourage van 153 personen waaronder 23 edelen aankwam, of Downing die zich in 1672 door 70 

personen liet vergezellen.74 De ambassade van van Klenck lijkt een mooie middenmoter te zijn.75 Van 

Klenck had de neiging om de aan hem verleende eer te overdrijven of was wellicht niet helemaal op 

de hoogte van de versoepeling van de mores aan het tsaristisch hof in de voorgaande jaren. Zo was 

bijvoorbeeld de gewoonte om gezanten als gevangenen in een huis op te sluiten al afgeschaft en was 

het dus helemaal niet zo’n bijzondere gunst dat van Klenck en zijn gezelschap zich vrij door de stad 

mochten bewegen.76 Toen hij de titulatuur van de prins van Oranje probeerde te verhogen van het 
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simpele ‘Willem Henrick, Prince van Orange, graeve van Nassou etc’ tot ‘doorlughtige of sijn 

Hoogheijt Prince van Orangen en Nassou etc.’ ging de Tsaar hier niet mee akkoord en verhief  Willem 

III in zijn aanspreektitulatuur dus niet tot Koninklijke status.77 Dit moet een pijnlijke afwijzing zijn 

geweest.   

Met wie moest van Klenck de precentiestrijd eigenlijk aangaan? Hij werd met meer eer ontvangen 

dan de Engelse afgezant Carlisle, de gedoodverfde concurrent van de Republiek en de gezant van de 

Republiek Boreel die in 1665 een bezoek bracht aan het hof in Moskou.78 Aan het hof van de Tsaar 

hoefde van Klenck niet de directe strijd aan te gaan met een concurrent. Hij kreeg van de Tsaar de 

eer om op gelijke wijze als gezanten van gekroonde hoofden te worden ingehaald, ofwel gelijk de 

Zweedse ambassadeur, waar van Klenck heel tevreden mee is.79 De permanente Deense afgezant en 

mede-alliantielid leek hem voor de voeten te lopen, vooral omdat de Deen ruzie met de Russen zocht 

en zelfs werd gearresteerd, waarmee van Klenck zich weigerde te bemoeien.80 In januari 1676, van 

Klenck is dan nog in Moskou, verscheen van de hand van ’s Lands drukker Scheltus een pamflet over 

de grote eer die van Klenck en de Republiek werd bewezen tijdens de diplomatieke missie in 

Moskou.81 De teneur uit dit pamflet lijkt rechtstreeks afkomstig uit de brieven die van Klenck aan de 

Staten-Generaal stuurde. De interpretatie van de precedentiezaken leken niet zozeer van belang 

voor de pikorde in de internationale arena, maar leken in de eerste plaats gericht op de 

beeldvorming van het thuisfront.  

Waarom zou van Klenck zich hier druk om maken? Het ging natuurlijk naast de eer van de Republiek 

ook over de eer van van Klenck. Van Klenck werd bovendien betaald door de Staten-Generaal en 

moest hier achteraf zijn verantwoording en declaraties afleggen. Het was in zijn belang dat de 

Staten-Generaal ofwel Willem III tevreden waren over de missie. De stemming in het land was in 

1675 bedrukt en anti-orangistische sentimenten staken weer de kop op. Willem III kon wel wat 

goede propaganda gebruiken en het lijkt erop dat dit mede een functie was van de Staten-Generaal. 

Het was een lichaam dat niet alleen voor legitimatie zorgde voor de macht van Willem III maar 

bovendien in het geval van de missie van Van Klenck, als een medium functioneerde voor het creëren 

van  goede publiciteit. 
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Correspondentie met Fagel: Geopolitiek in achterkamertjes 

De tweede brief van 18 september 1675 naar raadspensionaris Fagel was totaal anders van toon. De 

brief die net op twee bladzijden past, is kort en bondig geschreven. Van Klenck verwees in zijn brief 

naar de missive die hij aan de Staten-Generaal en zijne hoogheid heeft geschreven. Met Fagel 

correspondeerde van Klenck  over politieke zaken en de inhoudelijke diplomatieke missie,  

‘alle eer respect en goet onthael ten respecte van haere hooch mogende en sijn 

Hoogheyt te gemoet sie maer aen het succes van mijne commissie twijffele grootelijx 

om dat van een aennenlijke moscovische goost mijn oude vertoude vrient voor gisteren 

uyt Mosco gekomen, bericht ben dat de turken en tarters al diep in Polen geavanceert 

sijnde sijn zaarse majesteit geresolveert hadde de polen te assisteren (…) dat volgens 

dien sijn zaarse majesteit geen meerder vijanden soude op den hals halen’.82  

Zeer opmerkelijk is dat van klenck naar Fagel zijn grote twijfel uitsprak over het welslagen van de 

missie terwijl hij daar in zijn lange brief aan de Staten-Generaal met geen woord over repte. Hij had 

informatie ontvangen uit Moskou waaruit bleek dat de oorlog tegen de Turken en Tartaren meer van 

de Tsaar’s krachten kostte dan aangenomen, waardoor de Tsaar niet geïnteresseerd was in het 

openen van nog een oorlogsfront. Dit was cruciale informatie. 

Correspondentie met de burgemeesters van Amsterdam: Informatie voor de thuishaven 

Van Klenck schreef nog een derde korte brief en wel aan zijn thuishaven, de burgemeesters van de 

stad Amsterdam, een citaat hieruit is: 

‘mijne behouden aankomst en receptie alhier sullen uwe grootachtbaere gelieven te 

sien uyt de nevengaende copia van de brief aen haere hoog mogende op heeden 

geschreven en mijn vrees voor geen goet succes van mijn commissie uyt de copije van 

de missive aen den heer raedpensionaris’.83 

De rol van de stad Amsterdam is verbazingwekend. Waarom ontvingen de burgemeesters kopieën 

van de beide correspondenties? Dit had waarschijnlijk te maken met het binnenlandse politieke spel. 

Willem III beijverde zich om de regenten van Amsterdam zoveel mogelijk buiten spel te zetten in de 

besluitvorming over het buitenlands beleid. De burgemeesters moesten kennelijk moeite doen om 

aan informatie te komen. Zo schreven zij op 26 april 1676 een bief aan de raadspensionaris met het 

verzoek om een vertegenwoordiger van de stad Amsterdam toegang te geven tot de secrete 
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besogne, die het geschil tussen Denemarken en Zweden behandelde.84 Klenck was natuurlijk 

bestuurder van de stad Amsterdam. Het was in zijn belang om zijn machtige vrienden in het 

stadsbestuur ook daadwerkelijk te vriend te houden. Hij schreef geen nieuwe informatie aan de 

burgemeesters, maar hield ze wel volledig op de hoogte, voor zover uit de correspondentie blijkt, 

achter de rug van Fagel om.  

3.3 Klenck’s eerste missie gestrand op eeuwige vrede 

Bij aankomst in Archangel had van Klenck dus grote twijfels over het mogelijke succes van de missie 

zoals hij aan Fagel schreef. Tijdens zijn reis naar Moskou hoorde hij bovendien dat de speciale 

gezanten uit Brandenburg en de keizerlijke gezant onverrichter zake huiswaarts waren gekeerd. Van 

dit feit maakt hij de Staten-Generaal, tussen de beschrijving van de ontvangst van de gouverneur in 

Totma en een beschrijving van het wachten op de paarden, wel deelgenoot. 85 Deze gezanten waren 

met dezelfde missie op pad gestuurd namelijk de Tsaar te verlijden tot een oorlogsverklaring aan 

Zweden. 

In de instructie van van Klenck stond hoe men in de Republiek in het voorjaar van 1675 de stand van 

zaken in Rusland inschatte. Indien de Tsaar nog in oorlog zou zijn met Polen of bevreesd zou zijn voor 

een oorlog met de Turken, moest Van Klenck overleggen met de ministers van de keizer, 

Denemarken en andere geallieerden en mocht hij aan de Tsaar bemiddeling aanbieden.86 Hoewel de 

Republiek dus niet geheel ongeïnformeerd was, bleek de situatie eind 1675 zo geëscaleerd te zijn dat 

het hele plan achterhaald was. De Turken hadden zich verenigd met de Tartaren en bedreigden nu 

Russisch grondgebied. De eerste van een lange reeks Russisch-Turkse oorlogen brak in 1676 uit. 

Tsaar Aleksej kon zich geen twee frontenoorlog veroorloven.87 Het antwoord van tsaar Aleksej op het 

verzoek de oorlog aan Zweden te verklaren was dan ook ontkennend, met als officiële reden dat de 

Tsaar een eeuwigdurende vrede met Zweden had gesloten. Wel bood de Tsaar aan een delegatie 

gezanten naar de grens te sturen om daar met de Zweden te onderhandelen over Zweeds-Russische 

aangelegenheden, maar ook om de Zweden te vragen de wapenen neer te leggen tegen de 
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geallieerden .88 De Russische rijkskanselier had een dergelijk plan al eerder met de gezant van de 

keizer besproken, maar deze diplomaat had hier weinig vertrouwen in gehad.89 

Van klenck had een andere mening. Hij dacht dat de Russen niet openlijk met de Zweden wilden 

breken maar wel bereid waren om een leger naar de grens te sturen.90 Hierdoor zouden de Zweden 

genoodzaakt zouden zijn om troepen naar het oosten te sturen wat in het voordeel van de 

geallieerden zou zijn. Hij dacht zelfs dat deze gang van zaken te prefereren was boven een directe 

oorlogsverklaring van de Russen, omdat dit de vrede zou kunnen vertragen doordat de Tsaar dan in 

alle beslissingen moest  worden gekend.91 Overigens blijkt uit de Russische notulen van deze 

besprekingen dat zij zich veel vager uitlieten en spraken over een ‘versterkt kamp’ dat tijdens de 

grensconferentie zou worden ingericht.92 Van klenck was wellicht een beetje te optimistisch in zijn 

inschattingen over het zenden van Russische legers. 

Hoe dan ook, de hele besprekingen dreigden in het water te vallen door het plotselinge overlijden 

van de Tsaar Aleksej, drie weken na aankomst op 8 februari 1676.93 Het is echter de vraag of het voor 

de onderhandelingen werkelijk zo’n enorm verschil heeft gemaakt. Alle besprekingen werden twee 

weken uitgesteld. Echter toen van Klenck drie dagen na het overlijden van de Tsaar een afvaardiging 

stuurde naar de rijkskanselier Matvejev om de Russen te condoleren, kreeg hij de verzekering dat de 

persoon van de Tsaar was veranderd, maar niet de regering. Hem werd toegezegd dat hij niet 

onverrichter zake naar huis zou worden gestuurd.94 Van Klenck verzocht de beloofde troepen naar de 

grens te zenden en besloot om zijn onderhandelingen uit te breiden naar de handelsbelangen. Hij 

ijverde voor het vrijgeven van de zijdehandel en een vrije doorgang voor westerse handelaren over 

Russisch land naar China.95 
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3.4 Handelsdiplomatie triomfeert 

 Zoals gezegd stond het handelshuis van van Klenck op zeer goede voet met het tsaristische hof. 

Echter in 1667 kwamen aan van klenck’s tolprivileges een einde.96 Dit viel samen met het instellen 

van een nieuw Russisch handelsstatuut waarin nieuwe tolgelden werden vastgesteld en de in-  en 

doorvoer van ruwe zijde aan banden werd gelegd. De bepalingen werden in 1673 verder 

aangescherpt.  De zogenaamde Armeense handelscompagnie kreeg het alleenrecht op ruwe zijde 

invoer via de route Astrachan-Moskou, maar mocht in de hoofdstad deze zijde alleen aan Russische 

handelaren verkopen, die het vervolgens in Archangel aan de West-Europees handelaren mochten 

verhandelen. Dit was zeer ten nadele van de West-Europese handelaren en zeker ook nadelig  voor 

de groothandelaar van Klenck. Voor de zijdehandel was de landroute via Russisch grondgebied niet 

onbelangrijk. Naar schatting werd in 1630 ongeveer 27% van de totale zijde die van het Oosten naar 

het Westen werd verhandeld, via de route Astrachan-Moskou-Archangel vervoerd.97 

Van Klenck deed een poging om voor de Republiek de transitohandel van zijde te bemachtigen en 

stuurde de Tsaar twee memoranda98 waarin hij voorrekende hoeveel meer tolgeld de Tsaar zou 

ontvangen door een toename van het handelsvolume als de transitohandel vrij zou worden gegeven. 

Hij pleitte voor een totale afschaffing van de door hem verafschuwde ‘oestav’, het handelsreglement 

van 1667. Een belangrijk argument was tevens dat de zijderoute nu over Turks grondgebied liep naar 

Aleppo en Smyrna wat de Turken veel tol opleverde. Door de route over Russisch grondgebied beter 

te laten functioneren werd dus ook een politieke vijand afgetroefd.99 Overigens was dit niet de eerste 

keer dat een land probeerde om de transitohandel in handen te krijgen, Lodewijk XIV en de grote 

Keurvorst hadden in 1667 al een poging gewaagd. Alleen de Engelsen waren geen voorstanders van 

deze route omdat zij een zeer sterke positie hadden in de handel op de Levant, de hoofdroute van de 

zijdehandel.100 

Van Klenck voerde niet alleen handelsbesprekingen met de Russen maar had ook volop overleg met 

Armeense en Perzische kooplui.101 Het moment om de besprekingen te beginnen leek ideaal. Sinds 

1673 liep de doorvoer van zijde terug, maar in 1675 kwam het  tot een totale stilstand. De Russen 

weigerden de prijs van de Armeniërs te betalen en de Armeniërs weigerden te verkopen voor een 
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lagere prijs. De Russen beschuldigden de Hollanders ervan de Armeniërs op te hitsen, welke klacht 

niet helemaal uit de lucht gegrepen leek.102 Het gevolg was in ieder geval dat er niets werd 

verhandeld en dat de Tsaar dus geen inkomsten had.  

 Machtige Russische onderdanen probeerden van Klenck intussen weg te sturen en hij was 

genoodzaakt om zijn paard met rijtuig ‘cadeau’ doen om te kunnen blijven.103 Hij maakte zich 

intussen zorgen over de oplopende kosten en schreef aan Fagel om bij de Staten-Generaal een goed 

woordje te doen voor vergoeding van de extra kosten zoals het dure geschenk van de koets met 

paarden en nu ook nog zijn eigen rijpaard. Ook maakte hij de suggestie dat Fagel wel bij de 

bondgenoten kon aankloppen om hen in de kosten te laten delen, van Klenck onderhandelde 

namelijk ook namens hen.104 Onderhandelen deed van Klenck zeker, maar de politieke missie speelde 

duidelijk een tweede viool. 

Ging van Klenck deze onderhandelingen van start op eigen initiatief of in opdracht van de Staten-

Generaal of wellicht van Fagel? Van klenck’s  officiële opdracht was politiek van aard maar in de 

instructie zijn een paar zeer algemene regels opgenomen over de handel: 

‘Bij aldien hij Heer Extraordinaris ambassadeur ijetwes tot voordeel van de commercie 

ende de ingeseetene deeser landen in het generael soude connen uijtwercken, sal hij 

’tselve wel in achtinge neemen ende in allen voorval den intrest van de Staet en negotie 

behartigen.’105 

De Staten-Generaal stuurden van Klenck inderdaad een aantal keren instructies om een zakelijk 

geschil van een individu of een groep kooplui op te lossen.106 In de 20 bladzijdes tellende instructie107 

is dit echter wel een erg beperkte passage, om de handelsdiplomatie die duidelijk de boventoon 

voerde, te rechtvaardigen. Ik acht het zeer waarschijnlijk dat van Klenck op eigen initiatief handelde. 

108 Van Klenck maakte de Staten-Generaal en raadspensionaris Fagel warm voor de grote voordelen 
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die een handelsroute Astrachan-Moskou-Archangel-Amsterdam voor de Republiek zou bieden.109 

Uiterst onthullend is brief die Van Klenck stuurde aan de burgemeesters van Amsterdam. Van Klenck 

zegt over zijn inspanningen om de vrije handel naar Perzië te bemachtigen, ‘waer door ick oordeele 

ten dienste van den staet en voornaementlijck van de stadt Amsterdam meender verricht te 

hebben’.110 Hij geeft dus volmondig toe in dienst van de stad Amsterdam te handelen en stelde 

vervolgens dat hij als ambassadeur gemachtigd was de handelsbelangen te behartigen.  

Het lijkt erop alsof van klenck bij het thuisfront draagvlak aan het creëren was voor zijn 

handelsdiplomatie. Als hij over politieke belangen schreef, verklaarde hij nooit wie hij 

representeerde. Als hij over de handelsdiplomatie berichtte, dan was dat kennelijk wel nodig. Dit had 

waarschijnlijk te maken met het feit dat de handelsbelangen van de firma de Vogelaer/ Klenck in de 

eerste plaats gediend werden met  deze besprekingen. De sterke positie van de firma van van Klenck 

in Archangel, zijn ervaring in de zijdehandel en zijn contacten met de Armeense en Perzische kooplui,  

maakte dat hij zeker ten volle zou profiteren van het vrijgeven van de zijdehandel. Zijn persoonlijke 

belangen kwamen volledig overeen met de belangen van Amsterdam. Met de handelsdiplomatie 

diende hij Amsterdam.   

3.5 De diplomatieke resultaten 

Van Klenck werd aan het lijntje gehouden op het punt van het sturen van het gewenste Russische 

leger naar de Zweedse grens. Er werden beloftes gedaan om troepen te sturen die vervolgens  weer 

niet werden nagekomen.111 Van de Nederlandse ambassadeur Rumpf in Zweden waarmee van Klenck 

correspondeerde hoorde hij dat de voorgenomen samentrekking van de Russische troepen aan de 

grens geen enkele indruk maakten.112 Na het vertrek van van Klenck is er een kleine troepenmacht 

gezonden naar de grens met Zweden waar de Russische en Zweedse gezanten onderhandelingen 

hebben gevoerd, maar veel invloed heeft dit niet gehad op de loop van de geschiedenis. Intussen 

hadden de Brandenburgse troepen bij Fehrbellin in 1675 een overwinning op Zweden behaald en 

had de Deens/Nederlandse zeemacht de zweden bij Öhland in 1676 verslagen.113  
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handelde en baseerde zich op een Russische onderzoeker die op basis van een uitspraak van de Nederlandse 
gezant in zweden Rumpf, concludeerde dat van klenck op eigen initiatief handelde. Raptschinsky, ‘het 
gezantschap van Koenraad van Klenck naar Moskou’, 178.  
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Van Klenck haalde nog wel een politiek succesje op een geheel ander vlak. Hij komt met de Russen 

overeen dat zijn hofmaarschalk, van Keller achterblijft als resident ambassadeur.114 Vanaf 1676 had 

de Republiek dus een permanente vertegenwoordiger om een oog te houden op de 

(handels)belangen van de Republiek. In de eerste brief naar Fagel schrijft van Keller dat hij vooral 

erop zal toezien dat de Russen de afspraken die zij niet op papier willen zetten, na zullen komen.115 

Over welke afspraken van Keller het precies heeft is in deze paper niet nader onderzocht. Wellicht 

ging het over het zenden van troepen daar de Zweedse grens wat bij aanvang van de terugtocht door 

van Klenck nog steeds niet was gebeurd. 

Van Klenck kreeg ook in de handelsdiplomatie  niet geheel zijn zin, de transitohandel ging niet naar 

de Republiek en het handelsreglement werd niet afgeschaft. Ook de weg naar China werd niet 

vrijgegeven. Van Klenck bewerkstelligde echter wel een belangrijk compromis namelijk dat de 

Armeense kooplui nadat zij in Moskou hun waren hadden aangeboden, het restant in Archangel 

mochten aanbieden en zonder tussenkomst van Russische handelaren aan West-Europese 

handelaren mochten verkopen. Onverkochte restanten mochten zij zelf uitvoeren naar West-

Europese havens.116 Van Klenck schreef naar aanleiding van deze onderhandelingen  twee brieven 

naar handelshuis Hochepied en handelshuis Vogelaers, waarmee zijn eigen handelshuis werd 

bedoeld, waarin hij mededeelde de zijdehandel niet langer via Turkije maar via Rusland zou gaan.117 

Hieruit blijkt overduidelijk dat de handelsdiplomatie die door van klenck werd bedreven in ieder 

geval voor zijn eigen handelshuis gunstig was. 

 De nieuwe Tsaar Fjedor was beducht voor een monopolie van de Hollanders en schreef aan de 

koning van Engeland en het bestuur van de stad Hamburg om de nieuwe gang van zaken in de 

zijdehandel mee te delen, en hun handelaren ook uit te nodigen op de jaarmarkt in Archangel.118 De 

handelsroute ging niettemin vaak met Hollandse schepen naar Amsterdam waar een bloeiende 

Armeense gemeenschap was gevestigd. De doorvoer van zijde via Russisch grondgebied als 

percentage van totaal verhandelde zijde liep op, tot percentages van 20% tot zelfs 42% in het topjaar 

1744.119 
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De missie van van klenck speelde 22 jaar later ook nog een rol tijdens een bezoek van Russische 

gezanten in 1697-1698 aan de Republiek. In de instructie van de gezanten werd gerefereerd aan het 

bezoek van van Klenck, de welwillende opstelling van de Tsaar en werd er opnieuw gesproken over 

de vrije handel met de Perzen en Armeniërs.120  

De politieke resultaten van van Klenck waren eigenlijk verwaarloosbaar. Belangrijkste succes was het 

vlottrekken van de zijdehandel over Russisch grondgebied. Dit was in het voordeel van handelshuizen 

met de sterkste handelsposities op Archangel, waar de firma van van Klenck zeker toe behoorde. 

  

                                                           
120 C.C. Uhlenbeck, Verslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche 

geschiedenis, op last van der regeering ingesteld, (’s Gravenhage, 1891), 54-55. 
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4. Conclusies  

De officiële aanleiding voor de diplomatieke reis van Koenraad van Klenck naar Moskou in 1675-1676 

was politiek, het betrekken van de Russen in de oorlog tegen Zweden. Echter vanaf aankomst op 

Russische bodem in Archangel was het eigenlijk al duidelijk dat deze missie niet zou lukken. Het 

alternatief dat door de Russen werd aangeboden, onderhandelingen tussen Zweedse en Russische 

afgezanten en het zenden van een leger naar de grens, leek eerder een zoethoudertje richting de 

geallieerden en werd zeker niet door Klenck bewerkstelligd. Dit voorstel werd al eerder aan de 

keizerlijke gezant voorgelegd. 

Van Klenck schakelde na een verblijft van drie weken aan het tsaristisch hof, van een politieke- naar 

een handelsdoelstelling. Het is plausibel dat hij dit geheel op eigen initiatief deed. Van Klenck’s 

persoonlijke zakelijke belangen werden hier zeer goed mee gediend, zo goed dat men zich kan 

afvragen of van Klenck een tweede agenda had bij aanvaarding van de missie. De handelsdiplomatie 

viel namelijk samen met het moment waarop, onder invloed van Hollandse kooplieden, de hele 

zijdehandel stil viel. Van klenck was via zijn eigen handelsimperium ongetwijfeld op de hoogte van de 

gang van zaken in de bij hem zeer bekende handel in ruwe zijde. 

Van Klenck volbracht met zijn diplomatieke missie een handelsmissie op kosten van de Republiek. Op 

voorspraak van van Klenck werden dure geschenken aangeschaft, die werden betaald door de 

Republiek.  Deze geschenken en de geloofsbrieven gaven hem toegang tot de hoogste regionen van 

het tsaristische hof. Hij was zelf in 1667 vastgelopen op de groeiende macht van de Russische kooplui 

en wist hen nu, door handelsbelangen te koppelen aan diplomatie, te omzeilen en direct de tsaar te 

bereiken. De diplomatie stond tijdens de missie van van Klenck ten eerste in dienst van de 

handelsbelangen van het handelshuis de Vogelaer/Klenck, ten tweede in dienst van de 

handelsbelangen van de stad Amsterdam en bij gevolg ook ten dienste van de handelsbelangen van 

de Republiek. 

Het interne politieke bestel van de Republiek werd gereflecteerd in de diplomatieke post van van 

Klenck. Deze had eigenlijk drie lagen. In de diplomatieke missiven voor raadspensionaris Fagel, de 

rechterhand van Willem III, werden de politieke kwesties besproken. Deze kwamen slechts 

mondjesmaat terug in de missiven voor de Staten-Generaal. Hiermee werd het beeld bevestigd dat 

de echte politieke macht bij Willem III en Fagel lag. De missiven voor de Staten-Generaal hadden wel 

degelijk een functie. In deze missiven werd excessieve aandacht gegeven aan precendentiezaken, de 

grote eer die de Republiek en zijn ambassadeur ten deel viel. De Staten-Generaal communiceerde dit 

met het thuisfront en functioneerde zo eigenlijk als publiciteitsafdeling voor Willem III. De rol van de 
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stad Amsterdam was verrassend genoeg niet uitgespeeld, zij werd volledig op de hoogte gehouden 

en haar handelsbelangen werden sterk vertegenwoordigd.  

De persoonlijke invloed van van Klenck was groot. In de persoon Koenraad van Klenck werden de 

politieke- en handelsbelangen verenigd, maar uiteindelijk bleek hij toch meer Amsterdams handelaar 

dan een Oranje-cliënt. De handelsbelangen werden met veel meer inzet, tijd en resultaat behartigd 

dan de politieke doelstellingen.  

In hoeverre is het handelen van de diplomaat van Klenck representatief voor de diplomatie van de 

Republiek in de 17e eeuw? Van Klenck had de standaard achtergrond van een diplomaat, een rijke 

regent met een recent verkregen adellijke titel. Hij had een goede verstandhouding met de 

stadhouder. Regenten waren nauw gelieerd aan de koopliedenelite, ook al werden zij op 

diplomatieke missie primair als diplomaat aangemerkt en niet langer als ‘handelaar met een 

diplomatieke boodschap’. In de literatuur over diplomatie wordt dit koopmansverleden van de 

ambassadeurs  veronachtzaamd. De persoonlijke vrijheid in het uitvoeren van missies was groot, van 

Klenck veranderde zelfs de hele doelstelling van de missie. Een manier om een republikeinse 

ambassadeur nog enigszins aan het formele centrale gezag te binden was via de financiële 

verslagleggingverplichting. Dit was niet nieuw, ook in 1651 was hier al een reglement voor opgesteld. 

Het dunne financiële lijntje naar de Staten-Generaal leek de grens te bepalen tot hoever de 

ambassadeur zijn eigen koers durfde te bepalen. Echter ook Amsterdam bemoeide zich met de 

diplomatie. Met ruggensteun van de machtige burgemeesters van Amsterdam zat er ongetwijfeld  

heel wat rek in een diplomatieke opdracht. Het goed gevulde archief in Amsterdam getuigt van de 

omvangrijke correspondentie die de burgemeesters van deze stad rechtstreeks van vele 

ambassadeurs van de Republiek hebben gevoerd.121 De met precendentieperikelen gevulde 

correspondentie van ambassadeurs met de Staten-Generaal, geeft slechts één dimensie weer van de 

diplomatie in de 17e eeuw.  
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het buitenland aan burgemeesters. 
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