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zijn geboortestad aan het begin van de 
19de eeuw.
Cenie behoort namelijk tot de 234 voor-
naamste zakenlieden die Hilde Greefs 
selecteerde op basis van kwantitatieve 
en kwalitatieve bronnen uit de periode 
1796-1825 ; voor deze groep verrichtte 
zij uitgebreid prosopografisch onderzoek. 
Antwerpen kon zich dankzij de herope-
ning van de Schelde in 1796, zij het aan-
vankelijk wel met obstakels, wederom 
ontwikkelen als voorname havenstad die 
zakenlieden van binnen en buiten het 
land aantrok. In deze context is Cenie’s 
loopbaanontwikkeling in de maritieme 
handel te plaatsen die, zoals hijzelf aan 
koning Willem I schreef, tegen zijn 22ste 
jaar aanving. Bij afwezigheid – vooralsnog 
– van gegevens over het ouderlijk gezin en 
de jeugd, volgen we zijn leven vanaf die 
tijd.
“Gedurende den oorlog” verbleef Cenie 
zoals hij in 1824 schreef, lang in Enge-
land waar hij “de groote zaken van den 
handel” naging. De jaren rond 1800 
waren kortgezegd politiek roerig en eco- 
nomisch onzeker. Na de inlijving van de 
Oostenrijkse Nederlanden door het revo- 
lutionaire Frankrijk in 1795 waren er oor-
logen van wisselende Europese mogend-
heden tegen de Franse machthebbers. 
Met de economische blokkade-maatregel 
verlangde keizer Napoleon in 1806 de 
handel met Engeland plat te leggen. 
Toch bleven er diverse ‘mazen’ in deze 
economische blokkade om over zee 
Engeland te bereiken. Wat die “groote 
zaken van den handel” voor Cenie 
inhielden, blijft onduidelijk. Een eerste 
duidelijk bewijs van een economische 
activiteit dateert uit 1808. In dat jaar werd 
hij namelijk voor 5/14den deeleigenaar 
van het lichte vrachtschip Soleil levant 
dat in 1785 was gebouwd. Het resterende 
9/14de eigendomsdeel bezat Joseph Osy. 
In de overdrachtsakte staan beiden als 
handelaar te Antwerpen vermeld. Toen de 
Soleil levant zeven jaren later, in december 
1815, moest worden geveild vanwege het 
faillissement van mede-eigenaar Osy, had 
Cenie inmiddels een gezin gesticht en een 
handelsfirma in de havenstad opgericht.
In januari 1809 trouwde hij met Rosalie 
Carpentier, dochter van Norbert Carpentier 
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CENIE, Roch(us), koopman, lid van de 
Provinciale Staten van Antwerpen, direc- 
teur van de Nederlandsche Handel-Maat- 
schappij te ’s-Gravenhage, Consul-Gene-
raal der Nederlanden te Antwerpen.

Rochus Joannes Antonius Cenie werd op 17 
januari 1777 in Antwerpen geboren als zoon 
van Jean François, timmerman en vettewarier of 
handelaar in levensmiddelen, en Anne Catherine 
Borghmans (overleden voor 1809). Rochus of 
Roch zoals hij steeds wordt genoemd, trouwde 
te Antwerpen op 17 januari 1809 met Rosalie 
Marie Josephine Carpentier (Antwerpen, 23 
september 1779-’s-Gravenhage, 16 augustus 
1826), dochter van Norbert Alexandre Joseph 
(9 oktober 1754-Kapellen, 15 oktober 1831) en 
Marie Thérèse Josephine Charlé (Amsterdam, 
30 september 1755-14 november 1807). Zij 
kregen in Antwerpen vijf kinderen : René 
Norbert Clement (22 november 1809-ca. 1834), 
Celestin Alexandre Joseph (28 juni 1811-9 
december 1811), Eugène Paul Charles (11 okto- 
ber 1812-Batavia, 18 juli 1845), Rosalie Caro- 
line Josephine (7 november 1813-8 januari 
1875) en Pauline Eugenie Françoise (26 mei 
1815-10 juli 1873). Rochus Cenie overleed 
in Antwerpen op 10 november 1854 en werd 
bijgezet in de familiale grafkelder in Kapellen 
op 13 november.

Aan het begin van zijn sollicitatiebrief 
voor een directeursfunctie binnen de net 
door koning Willem I (NBW, dl. XXIII, 
1213), opgerichte Nederlandsche Handel-
Maatschappij schrijft Cenie vanuit Ant-
werpen op 23 augustus 1824 aan de koning, 
dat hij een koopman uit Antwerpen is, al 
25 jaar handel drijft, veel kennis hiervan 
heeft kunnen vergaren “gedurende den 
oorlog” in Engeland en sinds 12 jaar een 
eigen firma in Antwerpen heeft. In de 
aanhef van de sollicitatiebrief zien we 
drie aspecten van Cenie’s leven in een 
notendop genoemd worden. Ze typeren 
zijn leven en dienen daarom als kapstok 
voor deze biografische schets. Het zijn 
(naar zijn vader) de handel, de (geboorte)
stad en levenslange woonplaats Antwerpen 
en de (blijvende) relatie tot het Koninkrijk 
der Nederlanden. Als we in de brief verder 
een opsomming van publieke functies 
aantreffen, zien we bovendien hoe Cenie 
zijn carrière in Antwerpen opbouwde, zich 
aldaar succesvol en krachtig ‘inbedde’ en 
deel ging uitmaken van de zakenelite van 
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en de in Amsterdam geboren Marie-
Thérèse Charlé. Norbert Carpentier staat 
vermeld als rentenier en ontvanger-gene-
raal van douanerechten en accijnzen. In 
1814 was hij een van de 600 hoogst 
aangeslagenen binnen het arrondissement 
Antwerpen van het departement Twee-
Neten. De lijst maakte onderdeel uit 
van de overzichten van notabelen die in 
opdracht van koning Willem I werden 
opgesteld. Norbert Carpentier stamde 
uit een 18de-eeuwse adellijke familie. In 
april 1822 ontving hij van koning Willem 
I de erfelijke adelerkenning. Cenie kwam 
dus in een welgestelde familie terecht. 
Dat was niet ongewoon voor Antwerpse 
zakenlieden : het kwam meer voor dat 
zij hun echtgenotes in rijke families te 
Antwerpen vonden. Het huwelijk hielp bij 
hun verankering binnen de lokale elite. Het 
is niet ondenkbaar dat Rosalie Carpentier 
een (indirecte) rol heeft gespeeld bij de 
succesvolle carrière-opbouw van haar 
man en diens maatschappelijke aanzien 
in de opbloeiende havenstad positief heeft 
beïnvloed. Na hun huwelijk woonde het 
gezin Cenie-Carpentier in zijn woning in 
het Klapdorp. Bij de geboorte van dochter 
Rosalie in 1813 waren ze verhuisd naar de 
statige Venusstraat.
Naar Cenie in de sollicitatiebrief aan 
Willem I schreef, had hij sinds 1812 een 
eigen firma ; door Hilde Greefs getraceerd 
als “E. Cenie, handelshuis in Antwerpen”. 
De letter “E.” in de firmanaam kan heel best 
slaan op het derde kind van het echtpaar 
Cenie, Eugène, dat in oktober 1812 werd 
geboren. Van overzeese handelsactiviteiten 
in 1817 zijn details beschikbaar. De firma 
kreeg toen 23 zendingen van 10 verschil-
lende producten binnen, met name suiker, 
hout, koffie en tabak, hoofdzakelijk uit 
Londen afkomstig. Zou deze internationale 
connectie nog voortvloeien uit het verblijf 
in Engeland? Liet hij vracht met eigen 
schepen vervoeren? In september 1816 
was Cenie namelijk eigenaar af van een 
kleine galei die in de verkoopakte de 
naam La Rosalie droeg, de naam van zijn 
echtgenote, om vervolgens in 1818-1819 
eigenaar te zijn van de brik Le René, de 
naam van de oudste zoon.
Al snel een zakenman in goeden doen ging 
Cenie zijn werk combineren met sociale 

en politieke activiteiten en functies op 
lokaal en regionaal niveau. We zullen zien 
dat kapitaalbezit essentieel was om voor 
bepaalde functies gekozen te worden.
Eerst was er nog in de Franse Tijd zijn 
lidmaatschap van de prestigieuze “Cercle 
littéraire d’Anvers”. Cenie komt op de 
(enige) ledenlijst van 1812 voor. Het 
leesgenootschap telde toen 131 leden, 
waaronder een groot aantal zakenlieden. 
Onder hen Joseph d’Olislager en Abram 
Meijer met wie Cenie in contact zou 
blijven staan. Niet verwonderlijk dus dat 
gesprekken over zaken evenzo in deze 
kring plaatsvonden. Om tot de “Cercle” 
toegelaten te worden, moest men bemid-
deld zijn want de contributie was hoog.
Vervolgens was daar, sinds juni 1815, het 
lidmaatschap van de Antwerpse Kamer 
van Koophandel en Fabrieken. Opgericht 
in 1802, was de Kamer van Koophandel 
een belangrijk advies- en informatieorgaan 
voor handel- en nijverheidszaken naar de 
overheid toe. Zij kon als een “drukkings-
groep” optreden (H. Greefs, 2004, 58). 
In 1815 waren Cenie en koopman J.F. 
Bisschop Basteyns de enige twee nieu-
welingen na de Franse Tijd. Voor zo’n 20 
leden, die minstens tweemaal per week 
in vergadering bijeen moesten komen, 
was de Kamer belangrijk voor het leggen 
van handels- en politieke contacten en als 
informatiekanaal. De leden kozen jaarlijks 
uit hun midden een voorzitter en een vice-
voorzitter ; jaarlijks trad een derde deel 
af maar dat was herkiesbaar. Cenie bleef 
negen jaar in de Kamer ; sinds april 1823 
als vice-voorzitter. Op 13 november 1824 
kreeg hij eervol ontslag vanwege zijn 
benoeming in de Nederlandsche Handel-
Maatschappij.
Het lidmaatschap van de Kamer viel 
nagenoeg samen met zijn functie binnen 
de Rechtbank van Koophandel. Net als 
de Kamers van Koophandel dateerden de 
Rechtbanken van Koophandel uit de Franse 
Tijd. Zij werden opgericht in plaatsen met 
‘enige’ handelsactiviteit zoals Antwerpen, 
Gent, Oostende. Hun dubbele taak bestond 
uit de beslechting van handelsgeschillen 
en de registratie van akten. Met de op-
bloei van Antwerpen groeiden ook de 
werkzaamheden ; het deed koning Willem 
I begin juli 1815 besluiten twee extra 
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rechters in de havenstad aan te laten 
stellen. De Rechtbank van Koophandel 
gold als een uitzonderingsrechtbank : de 
werkzaamheden werden niet door juristen 
uitgevoerd, maar door zakenlieden die 
uit eigen kring waren verkozen. Cenie 
figureert op de eerste drie kiezerslijsten uit 
1817, 1819 en 1822, de zogenoemde Listes 
des négociants notables. Volgens opgaven 
in de Staatsalmanak was Cenie in 1816 en 
1817 een van de zes à zeven rechters en in 
1818 en 1820 zat hij het college voor ; in 
de jaren 1821-1824 vinden we zijn naam er 
niet meer vermeld.
Vanaf juli 1819 vervulde Cenie een 
politieke functie op provinciaal niveau. 
Hij werd voor de gewone  termijn van drie 
jaar benoemd tot lid van de Antwerpse 
Staten namens de steden (de andere twee 
standen waren de adel en het platteland). 
De Staten van de provincie Antwerpen 
waren in februari 1816 ingesteld. Zij 
telden 60 leden. Namens de stedelijke 
stand waren er 24 leden, die via een getrapt 
stelsel gekozen werden ; Antwerpen 
mocht 13 vertegenwoordigers leveren. De 
vergaderfrequentie van de Staten was 
echter niet hoog : minstens een keer per 
jaar moesten de leden bijeenkomen tenzij 
de koning anders besliste.
We kunnen stellen dat Cenie in een periode 
van 10 jaar een gesettelde, kapitaalkrachtige 
zakenman van belang in zijn geboortestad 
was geworden. Hij behoorde zeker in 
1817 tot de hoogst aangeslagenen voor 
de patent. Waarschijnlijk doelde Cenie op 
deze belasting op economische activiteit 
toen hij in zijn brief aan Willem I schreef 
“Lid van een eerste Huijs” te zijn.
Zeer waarschijnlijk vernam Cenie bin-
nen de Kamer van Koophandel over de 
oprichting door Willem I, eind maart 
1824, van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij (voortaan NHM), die de 
‘motor’ van de Nederlandse economie 
moest worden. Haar voornaamste taak : 
het herstellen van de handel in de koloniën 
in Azië en Amerika. De koning schakelde 
de Kamers van Koophandel in om van 
de oprichting een “gemeenschappelijken 
arbeid” te maken. De Kamers kregen 
immers de taak de inschrijving op aandelen 
bekend te maken en lijsten ter intekening 
klaar te leggen. De belangstelling voor de 

intekening op aandelen was al vanaf de 
eerste dag van inschrijving – onverwacht 
– heel groot, ook vanuit de Zuidelijke 
Nederlanden, met name Antwerpen, Brus- 
sel en Gent. Het startkapitaal werd uit-
eindelijk op 37 miljoen gulden vastgesteld 
alsook, per vestigingsplaats van een 
Kamer van Koophandel, de aantallen voor 
aandelen, aandeelhouders en af te vaar-
digen aandeelhouders om in Den Haag over 
de statuten van de NHM te beraadslagen. 
Antwerpen, tussen Amsterdam en Rotter-
dam in, kreeg respectievelijk 7100 aan-
delen voor 415 aandeelhouders en zeven 
afgevaardigden toebedeeld.
Cenie tekende voor 11 aandelen in. Aan- 
deelhouders met vier of meer aandelen 
waren stemgerechtigd en mochten per 
Kamer uit hun midden in totaal 40 afge-
vaardigden kiezen voor het statutenover- 
leg in Den Haag, dat ruim twee maanden 
zou duren, van mei tot augustus 1824. 
Cenie werd namens Antwerpen afge- 
vaardigd, samen met voor hem bekende 
leden van de Kamer van Koophan- 
del en de Provinciale Staten. In com- 
binatie met verscheidene ontvangsten en 
diners moeten de oprichtingsvergaderin- 
gen voor Cenie gelegenheden bij uitstek 
geweest zijn om zijn handelsnetwerk 
in een nieuwe en politieke omge- 
ving uit te bouwen. Zo was het in ieder 
geval voor de Amsterdamse koop- 
man in granen en gedeputeerde Wil- 
lem de Clercq, die in zijn Dagboek 
vele notities hieromtrent maakte. De Clercq 
deed ook uitgebreid verslag van het 
moeizame statutenoverleg. Zo zouden de 
“Brabanders” tegen alles stemmen wat 
gunstig voor Amsterdam zou kunnen 
zijn. “De grote raddraayers zijn de W V 
[De Wael Vermoelen], W P [Werbrouck 
Pieters] en Cenie”, schreef De Clercq op 
19 juli 1824 in zijn Dagboek neer.
Volgens de statuten moest de directie van de 
NHM uit vijf directeuren en een secretaris 
bestaan. Zoals gezegd, solliciteerde Cenie. 
Hij werd een van de twee directeuren, die 
Willem I uit het ‘zuidelijk’ deel van zijn 
koninkrijk voor het leven benoemde. De 
andere ‘zuidelijke’ directeur werd Charles 
Pieters uit Gent. Koninklijk commissaris 
werd Joseph d’Olislager, ook medelid van 
de “Cercle littéraire d’Anvers”. Cenie, 
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door “verval van krachten” overleden. De 
weledele dame werd in het familiegraf van 
de Carpentiers in Kapellen begraven. De 
twee jonge dochters Rosalie en Pauline 
komen in deze registratie op het Buitenhof 
echter niet voor.
Op Nieuwjaarsdag 1831 schreef De 
Clercq in zijn Dagboek : “zonderling 
is nu de betrekking met C & P bij de 
uitzichten van dit jaar”. Als gevolg van 
de Belgische revolutie zou ook binnen de 
NHM Willem I’s amalgaam breken. De 
koning gaf eind maart 1831 toestemming 
tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering van aandeelhouders om over 
de toekomst van de NHM te beslissen. 
Meerdere beraadslagingen volgden ; er 
werd besloten de NHM niet te ontbinden, 
het hoofdkantoor van Den Haag naar 
Amsterdam te verhuizen en de twee 
directeuren uit het Zuiden een financiële 
vergoeding van ƒ 40.000 ineens te geven 
mits dezen ontslag zouden nemen. “Hunne 
positie was zonderling. Zij stonden daar als 
vogelvrij verklaard en men kon wel zien 
dat hoe verguld de pil ook was, het hen 
echter tot leedwezen verstrekte, de zaak 
te verlaten”, tekende De Clercq op 27 mei 
1831 op. Nagenoeg alle ‘Belgen’ kregen 
ontslag, zo ook de zonen Cenie, koninklijk 
commissaris D’Olislager en Meijer die aan 
de factorij in Batavia ver-bonden was.
Na de revolutie werd door de Belgische 
veiligheidsdienst werk gemaakt van het 
opsporen van mogelijk voor het jonge 
land ‘vijandige’ landgenoten. Daardoor 
kwam Roch Cenie op een lijst terecht 
die door de gouverneur van Antwerpen 
werd opgesteld, op verzoek van de vei-
ligheidsdienst in november 1832. Cenie 
zou alleen in februari 1832 in Antwerpen 
zijn geweest om aldaar zijn goede, zieke 
vriend Alexis Gleizes (1773-1832), notaris 
en schepen, te bezoeken. Op dezelfde 
lijst staan overigens ook de namen van 
D’Olislager en Meijer vermeld.
Cenie bleef gedurende de jaren 1830 in 
Nederland zakendoen : samen met de 
zojuist genoemde Meijer, richtte hij zich 
op Batavia. Zoon Eugène Cenie vestigde 
zich geheel en al en trouwde te Batavia, 
waar hij in de voetsporen van zijn vader 
trad : hij nam in 1838 met F. Embrechts 
het handelshuis van Meijer over en werkte 

47 jaar oud, kwam naar Den Haag, de 
vestigingsplaats van de NHM.
Hij kreeg de leiding over de handel op 
Europa, de Levant en de West en na een 
interne reorganisatie in 1828, was hij 
belast met handel op de Oost. De functie 
van directeur hield o.a. in het doen van 
voorstellen voor expedities van goederen, 
voor vestiging van agentschappen over 
zee en het toezicht daarop, zoals de 
Nederlands-Indische factorij in Batavia en 
financieel beheer. Cenie ging voortvarend 
en met kennis te werk, zette expedities uit, 
voerde een uitgebreide correspondentie en 
verloor de belangen van zijn geboortestad 
Antwerpen niet uit het oog, zoals blijkt 
uit het Dagboek van Willem de Clercq, 
die de positie van secretaris van de 
NHM had gekregen. Echter zijn optreden 
veroorzaakte regelmatig wrijvingen, irri-
taties en onrust. Schreef De Clercq al in 
september 1824 neer : “zijn barsche stem, 
zijn compleet revolutionnair aanzien doen 
weinig goeds verwachten”, de voor zich 
sprekende notities “Te willen heerschen is 
toch geloof ik, het grote zwak van dezen 
man” en “hij heeft bij ons volstrekt alles 
willen zijn” dateren van respectievelijk 
augustus 1827 en april 1828. In de twee-
delige publicatie bij het honderdjarig 
bestaan van de NHM wordt Cenie gety-
peerd als een “joviale dikke Belg, zeer 
bedrijvig, maar nogal oploopend van 
aard” (Mansvelt, 1924, 1/115). 
Van medio 1827 tot het voorjaar van 
1829 was Cenie nauwelijks in functie 
wegens ziekte. De Clercq, die voor Cenie 
waarnam, schreef over reumatische aan- 
doeningen en verlammingen van lede-
maten. Het viel de ernstig verzwakte 
Cenie zwaar de zaken van de NHM los te 
laten. Tijdens zijn ziekte verscheen hij af 
en toe op het Bureau, wat ook weer onrust 
bracht.
Uit de Volkstelling van 1830 blijkt dat de 
twee directeuren uit het Zuiden aan het 
Haagse Buitenhof woonachtig waren, niet 
ver van het politieke centrum en de NHM 
vandaan. Cenie woonde er toen met zijn 
twee zonen René en Eugène, die beiden, 
volgens de census, als commies bij de 
NHM werkten, en met een dienstbode. 
Zijn vrouw Rosalie leefde niet meer : zij 
was op 16 augustus 1826, 46 jaar oud, 
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vanaf 1843 onder eigen naam “E. Cenie 
& Co.”. Vader Cenie reisde minstens 
twee keer naar Batavia af : in 1832 en in 
1838. Blijkens een akte van volmacht van 
september 1838 verbleven toen ook zijn 
twee dochters daar. Ladinglijsten op naam 
‘Cenie’ laten een veelzijdig handelsverkeer 
zien. Vanuit bijvoorbeeld Stockholm werd 
staal aangevoerd, uit Londen sapanhout, 
via Cuxhaven gloorkalk (bleekpoeder) 
en vanuit Batavia meerdere producten als 
suiker, thee, indigo, rotan, drakenbloed 
(bloedrode harssoort), schildpad en 
katoen. De vrachten kwamen in Am-
sterdam binnen of in Rotterdam, waar 
Cenie in ieder geval in 1838 een adres aan 
de kade had.
Contacten met Noord-Nederlandse han-
delskringen bleven dus bestaan. De Clercq 
zag hij o.m. op Rotterdamse veilingen 
voor specerijen, suiker en koffie in 1834. 
Voor Cenie en Prévinaire, een in Haarlem 
gevestigde textielfabrikant, kwam geza-
menlijke vracht binnen. Het is goed 
mogelijk dat Cenie’s naam ook door zulke 
handelsrelaties in Haagse regeringskringen 
bekend bleef. Toen namelijk in 1841 op 
verzoek van de nieuwe koning Willem II 
gezocht moest worden naar een opvolger 
voor de zittende consul te Antwerpen De 
Liagre, een Antwerpse bankier én orangist, 
werd de minister van Buitenlandse Zaken 
op Cenie geattendeerd. “Die genoot de 
algemene achting”. Een bijkomend gel-
delijk voordeel, aldus de minister : er 
zouden bij de keuze van de Antwerpenaar 
geen verplaatsingskosten zijn. Cenie 
werd gepolst. Deze kwam vervolgens de 
minister persoonlijk melden de functie 
te willen aanvaarden. Koning Willem II 
benoemde Cenie bij Koninklijk Besluit 
van 17 februari 1842 tot Consul-Generaal 
te Antwerpen, buiten kosten of bezwaar 
van het Rijk. Cenie, net 65 jaar geworden, 
keerde terug in Nederlandse dienst, nu 
met zijn geboortestad als standplaats. De 
Belgische regering erkende heel spoedig 
de nieuwe hoge vertegenwoordiger voor 
Nederlandse handels- en scheepvaartzaken 
en consulaire bijstand in de havenstad. 
Vanaf 1843 woonde Cenie aan de voor-
name Meir.
In zijn functie van consul-generaal ontving 
hij twee koninklijke onderscheidingen, 

een uit Nederland en een uit België. Bij 
KB van 20 februari 1844 benoemde koning 
Willem II hem tot ridder in de Orde van 
de Nederlandsche Leeuw ; een eerbetoon 
dat bij uitzondering aan niet-Nederlandse 
onderdanen werd toegekend. Cenie werd 
beloond wegens diensten bewezen in 
het verleden, ongetwijfeld is de NHM 
bedoeld. De onderscheiding was tevens 
een blijk van waardering voor de huidige 
functievervulling en een aanmoediging om 
met dezelfde “ijver” door te gaan. Leopold 
I schonk Cenie op 26 september 1852 het 
Officierskruis in de Leopoldsorde. De 
koning der Belgen had de Orde in 1832 
ingesteld. De toekenning hield enerzijds 
een blijk van tevredenheid in, anderzijds 
moest de toekenning een herinnering zijn 
aan het verdrag dat op 9 juli 1852 over 
telegraafverbindingen en spoorlijnen tus-
sen Nederland en België gesloten was. 
Bij KB van 25 november kreeg Cenie 
van koning Willem III de verzochte toe-
stemming de “vreemde decoratie aan te 
nemen en te dragen”.
De tweede reden voor de toewijzing van 
het Officierskruis is interessant. De over-
eenkomst tussen beide koninkrijken van 
9 juli 1852 hield o.m. in de havensteden 
Antwerpen en Rotterdam met elkaar te 
gaan verbinden door de aanleg van een 
spoorlijn. Op diezelfde 9 juli werd aan 
de Brusselse grondeigenaar Gihoul de 
concessie verleend tot de aanleg van 
de spoorweg tot aan het Hollands Diep. 
De reis verder naar Rotterdam moest 
(voorlopig) over water worden voort-
gezet. Op 26 juni 1854 werd het 
spoorweggedeelte op deze belangrijke 
en drukke route officieel geopend met 
toespraken, muziek en een afsluitend 
banket in Antwerpen. Het kan niet anders 
dat Cenie het plan en de realisatie van 
deze verbinding tussen twee havensteden 
in twee koninkrijken die hij goed kende, 
heeft omarmd en bij de feestelijke opening 
van de spoorlijn betrokken was.
Vier maanden later, op 10 november 1854, 
overleed Cenie, 77 jaren oud. Plotseling? 
Een kort overlijdensbericht in het Alge-
meen Handelsblad van 13 november ver- 
meldde twee vroegere functies van de 
consul-generaal : oud-directeur der Han- 
del-Maatschappij en oud-president der 
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Personnel 1815-1840 (voor een uitvoerige bronnen-
opgave betreffende Cenie, zie in de literatuurlijst 
hieronder : H. GREEFS, Zakenlieden in Antwerpen 
tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, 
2004) ; — DEN HAAG, Haags Gemeentearchief : 
Akten van overlijden, 1823-1832 (1826 Carpentier) ; 
Volkstelling 1830 (via naamindex) ; — DEN 
HAAG, Nationaal Archief : 2.02.01 (Algemene 
Staatssecretarie), inv. nrs. 2047, 6541 ; 2.02.04 (Kabi- 
net des Konings), inv. nrs. 87, 88, 214, 766, 4143 ; 
2.02.32 (Kanselarij der Nederlandse Orden), inv. nr. 
325 ; 2.05.110 (Consulaat-Generaal te Antwerpen), 
inv. nrs. 493, 546 ; 2.05.43 (Gezantschap België), inv. 
nr. 4 ; 2.20.01 (Nederlandsche Handel-Maatschappij), 
inv. nrs. 268, 415, 418, 419, 420, 3775 ; — Rijks-
archief in België via https://search.arch.be, zoeken-
naar-archiefvormers-personen (akten Cenie) ; 
— Dagboek Willem de Clercq 1811-1844 https://
www.huygens.knaw.nl/dagboekwillemdeclercq/, 
met name de jaardelen 1824-1838 (in oktober 2019 
zijn tot en met 1838 naast scans ook transcripties 
beschikbaar) ; — Delpher https://www.delpher.nl/  
(krantencollectie, talrijke zoektermen op personen 
en zaken) ; — Stichting Maritiem-Historische 
Databank https://www.marhisdata.nl – ID 13167, 
17055, 17167 (schepen) ; — Staatsalmanak voor den 
jare… 1815-1824 ; — Almanak (en naamregister) 
van Nederlandsch-Indië voor het jaar… 1833-1846 ; 
— Register van rijks en stedelijke autoriteiten en 
ambtenaren… en al de namen, woonplaatsen, wijken 
en nommers, der binnen deze stad gepatenteerde 
inwoners, in alphabetische orde gerangschikt, Rot- 
terdam [1838] (deel Bladwijzer of het Alphabetisch 
register der gepatenteerden, 31) ; — Le Moniteur 
belge, journal officiel, 2-3 november 1852 (onder-
scheiding) ; — La noblesse belge. Annuaire de 1890. 
Seconde partie. Membres de la noblesse officiellement 
reconnus, première série, Brussel, 1890, 357-358 ; 
— W.M.F. MANSVELT, Geschiedenis van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven 
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, 2 
dln., Haarlem, 1924-1926 ; — C. VAN HEERDT, 
Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onder-
scheidingen, Amsterdam ; Brussel, 1965, 19-20, 55 ; 
— Th.P.M. DE JONG, De krimpende horizon van 
de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het 
Caribisch Zeegebied 1780-1830, Assen, 1966 ; — 
A. THIJS, Personen uit de provincie Antwerpen in 
Nederlandse dienst (anno 1832), in : Vlaamse Stam, 
5, 1969, 255-262 ; — J. BEKERS, Het archief van 
de Rechtbanken van Koophandel in België (19de en 
20ste eeuw). Een bron voor de sociaal-ekonomische 
geschiedenis, in : Archief- en Bibliotheekwezen in 
België, Extranummer 10, 1973, 231-245 ; — 
F.G.C. BETERAMS, The high society Belgo-
Luxembourgeoise… au début du gouvernement de 
Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815), Wet-
teren, 1973 (betreffende N. Carpentier) ; — L. 
DUERLOO, P. JANSSENS, Wapenboek van de 
Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw, deel 
A-E, Brussel, 1992, 458-459 ; — H. GREEFS, 
Ondernemers en de genootschappen. Een onderzoek 
naar het gezelschapsleven te Antwerpen tussen 
1796-1830, in : Bijdragen tot de Geschiedenis, 
75, 1992 1-2, 3-36 ; — G. DEVOS ed., 200 jaar 
Rechtbank van Koophandel Antwerpen : 1798-
1998, Antwerpen, 1998 ; — W.A. DE CLERCQ, 

Kamer en Rechtbank van Koophandel te 
Antwerpen. Cenie werd in het familiegraf 
van de Carpentiers te Kapellen bijgezet, 
bij zijn vrouw Rosalie en hun tweede zoon 
Celestin. 
Cenie was een koopman pur sang in de 
maritieme sector en tot op hoge leeftijd 
actief in zaken. Hij maakte carrière en, 
wellicht bespoedigd door zijn huwelijk, 
bouwde hij snel een financieel vermogen 
op. Hij ging deel uitmaken van de 
economische en bestuurlijke elite in 
de Nederlanden. Hij wist de politieke 
machtscentra van opeenvolgende regimes 
in de Nederlanden te vinden en er 
toegang toe te krijgen. In de Franse Tijd 
zou hij in Antwerpen aan het hoofd van 
de zogenoemde “queue de Buonoparte” 
gestaan hebben (Dagboek De Clercq, 
december 1824), hetgeen duidt op 
enigerlei band met het Napoleontisch 
bewind. Als directielid van de NHM was 
er nauw contact met koning Willem I en 
in de hoedanigheid van consul-generaal 
in Antwerpen vertegenwoordigde hij de 
koningen Willem II en Willem III. Op 
voordracht van zijn minister van Buiten-
landse Zaken decoreerde de eerste koning 
der Belgen, Leopold I, hem. Getuige de 
verzuchtende notities van De Clercq was 
hij in de omgang zeker niet gemakkelijk 
en duidelijk aanwezig ; het bleek voor hem 
als directeur moeilijk zaken te delegeren.
Over zijn gezinsleven weten we 
weinig. Het kende trieste en zorgelijke 
gebeurtenissen : al vroeg ontvielen zijn 
vrouw en drie zonen hem. De twee 
(ongehuwde) dochters over-leefden hun 
vader.
De zakenman Roch Cenie is een rele-
vant en interessant voorbeeld van een 
economische actor uit de 19de eeuw, die 
door zijn persoonlijke netwerk en mari-
tieme werkzaamheden de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden met elkaar 
verbond en in zich verenigde. Zijn ge-
boortestad Antwerpen bleef de centrale 
plaats van waaruit hij handelde.

Bronnen & lit. : met dank aan Hilde Greefs 
(Antwerpen), Johan Joor (Amsterdam) en Hans 
Rombaut (Brussel) voor toegezonden gegevens en 
mondelinge toelichtingen. ANTWERPEN, Felix 
Archief-Stadsarchief Antwerpen, Modern Archief 
1042 (A) Commerce Chambre de Commerce, 
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Willem de Clercq (1795-1844), Amsterdam, 1999 ; 
— J. VANDERHAEGHE, Grafmonumenten te 
Kapellen. 1. Wat historiek. 2. Een grafmonument 
met vraagtekens!, in : ’t Bruggeske, 33, 2001, 1, 
5-15 ; — I. VAN DAMME, De Antwerpse Kamer 
van Koophandel als publiekrechtelijke instelling 
1802-1871, in : G. DEVOS, I. VAN DAMME, In 
de ban van Mercurius. Twee eeuwen Kamer van 
Koophandel en Nijverheid van Antwerpen-Waasland 
1802-2002, Tielt, 2002, 9-87 ; — H. GREEFS, 
Zakenlieden in Antwerpen tijdens de eerste helft 
van de negentiende eeuw, (doctoraatsverhandeling 
Universiteit Antwerpen), Antwerpen, 2004, met 
bijzondere dank aan de auteur voor de toezending 
van de prosopografische gegevens met betrekking tot 
Egide (Rochus) Jean Antoine Cenie, afkomstig uit : 
Bijlage I Prosopografie van de 234 in dit onderzoek 
bestudeerde zakenlieden ; zie in dit verband ook H. 
GREEFS, Clubs as vehicles for inclusion in the urban 
fabric? Immigrants and elitist associational practices 
in Antwerp, 1795-1830, in : Social history, 41, 2016, 
4, 375-395 ; — H. GREEFS, The role of women in 
the business networks of men. The business elite in 
Antwerp during the first half of the nineteenth century, 
(XIV International Economic History Congress), 
Helsinki, 2006, session 54 – “work in progress” ; 
— H. GREEFS, Sociabiliteit. Informele netwerken 
van de zakenelite in Antwerpen, 1796-1830, in : De 
achttiende eeuw, 39, 2007, 2, 61-86 ; — H. GREEFS, 
De terugkeer van Mercurius. De divergerende keuzes 
van de zakenelite in Antwerpen en het belang van 
relatienetwerken na de heropening van de Schelde 
(1795-1850), in : Tijdschrift voor Sociale en Eco-
nomische Geschiedenis, 5, 2008, 2, 55-86 ; — G. 
VEENENDAAL, Spoorwegen in Nederland van 1834 
tot nu, Amsterdam, 2008, 94-97 ; — T. DE GRAAF, 
Voor Handel en Maatschappij. Geschiedenis van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, Amsterdam, 
2012, hoofdstuk 1 en op CD-Rom bijlagen 1, 4, 6 ; 
— E. WITTE, Het verloren koninkrijk. Het harde 
verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie, 
1828-1850, Antwerpen, 2014, hoofdstuk 8 ; — M. 
SCHILLINGS, Willem de Clercq, secretary of the 
Nederlandsche Handel-Maatschappij [Netherlands 
Trading Society], 1825. His role in state formation 
[Paper International Conference on Political History, 
Leiden 4-6 september 2014] ; — R. KNIGHT, 
Family firms, global networks and transnational 
actors. The case of Alexander Fraser 1816-1904, 
merchant and entrepeneur in the Netherlands 
Indies, Low Countries and London, in : Bijdragen 
en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden (BMGN-LCHR), 133, 2018 (digitale 
versie geraadpleegd 17 juli 2018) (betreffende zoon 
E. Cenie).

Marijcke SCHILLINGS

CHABERT, Jozef Philippe Antoon, 
gezegd Jos, advocaat, politicus, minister, 
minister van Staat.
Geboren in Etterbeek op 16 maart 1933 als 
zoon van Petrus Jozef Chabert (Beersel, 20 
september 1894-Leuven, 26 juni 1975) en 

Isabelle de Cuyper (Beerse, 15 mei 1906-Jette, 
6 april 1994), in een gezin van vijf kinderen. 
Hij had een zus, Louisa (6 juni 1929-21 maart 
2014) en drie broers, Theo (7 mei 1931-15 juni 
2018), Piet (31 mei 1938-23 september 2015) 
en Louis (10 december 1946). Hij trouwde op 
15 september 1959 met Cécile Irène Maria 
Boon (22 november 1934-31 maart 2020). Hun 
zoon Marc werd geboren op 15 mei 1962. Jos 
Chabert overleed te Melsbroek op 9 april 2014.

Als student rechten in Leuven, als jong 
advocaat aan de balie in Brussel en als 
politicus stond Jos Chabert steeds op de 
voorgrond. In het Politiek biografisch 
lexicon van Belgische ministers en staats-
secretarissen tijdens de periode 1960-1980 
besteedt Helmut Gaus zeven pagina’s 
aan Chabert. Ook de ODIS-databank 
verschaft een quasi volledige inventaris 
van data over zijn opleiding, loopbaan, 
zijn relaties en talrijke engagementen, 
zijn politieke functies en mandaten, de 
bronnen en publicaties. Door de overvloed 
aan informatie die beide bronnen ter be- 
schikking stellen, kan onderhavige bij-
drage zich beperken tot het bondig schet-
sen van de betekenis en van de plaats 
van Chabert binnen het spectrum van de 
Belgische, Vlaamse en Brusselse politiek 
van zijn tijd. Ook wordt zijn Europees 
engagement kort in herinnering gebracht.
Jos werd geboren in Etterbeek op 16 

Jos CHABERT (foto : internet).


