
drik in 1574 financiële relaties onderhoudt met de stad Rotterdam.
In ieder geval heeft geen van beide zoons Van der Veeken de
zaken in Mechelen voortgezet en trokken zij de een na de ander
naar de Noordelijke Nederlanden. Alleen Hendrik gaat daarbij
over tot de gereformeerde religie. We treffen hem in 1575 aan als
burgemeester in Den Briel. In 1586 is hij poorter van Rotterdam
geworden, waar hij in 1593 na de functie van commies-generaal
van de convooien en licenten bekleed te hebben, overlijdt ^).

Johan van der Veeken begint in 1581 aan de voorbereiding van
zijn uitwijking naar het Noorden door zijn vaste goederen te
Mechelen te verkopen. De gehele procedure is beëindigd in 1583
als hij zich in Rotterdam gevestigd heeft. Zowel Wiersum als
Kernkamp hebben vermeld, dat Johan eerst een aantal jaren te
Antwerpen heeft vertoefd. Maar dit berust op een verkeerde infor-
matie gebaseerd op een zelfde voorkomende achternaam te Ant-
werpen •).

Het bedrijf van de Van der Veekens in Mechelen was dat van
de haringhandel. Wellicht is dat ook de aantrekkingskracht ge-
weest voor de vestiging van Johan in Rotterdam, waar de haring-
visserij met haar aanverwante bedrijven sterk bloeide.

Rotterdam heeft wellicht niet zoveel grote kooplieden uit het
Zuiden aangetrokken, de immigratie in haar geheel is zeer be-
duidend geweest voor de stad. Vooral de nijverheid werd gestimu-
leerd door de komst van veel ervaren handwerkslieden.

En ook op het gebied van de handel zien wij vernieuwende im-
pulsen van de gewezen Zuid-Nederlanders uitgaan bij de oprich-
ting van de koopmansbeurs in 1596. Johan van der Veeken is lid
van de commissie van toezicht en in 1598 bevindt hij zich onder
de deskundigen, die toezien op het opstellen van de beursorder *).
Als koopman en reder te Rotterdam houdt van der Veeken zich
intensief bezig met de handel op de traditionele lijn van Frankrijk
en Italië met wijn en zout naar het Oostzeegebied, vanwaar men
hout en tarwe naar zuidelijker streken brengt, maar de vaart op
Afrika, Amerika en Indië heeft van meetafaan zijn volle aandacht
gehad. Met compagnon Pieter van der Hagen rustte hij in 1597
schepen uit om te gaan handelen op de kusten van Guinea,
Guyana en West-Indië *).

Vervolgens zijn ze betrokken bij ondernemingen naar Indië,
die echter minder gunstig aflopen. Bij De Jonge lezen wij over
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