
CINCO POR CIENTO ESPAÑOL 
 
In het jaar 1836 wist de Carlisten Koning CARLOS V een grote lening te verkrijgen. Deze lening kwam 
tot stand hoofdzakelijk door de bemiddeling van een zekere Monsieur G.J. OUVRARD, die optrad als 
Contracteur. Het is zeker, dat een gedeelte van de lening ook werd ondergebracht in Nederland, 
hetgeen blijkt, dat de rente betaalbaar was bij de Heren S & D Saportas, een destijds vrij bekend 
Bank/Commissionairshuis in ons land. 
Op de obligatie komt de handtekening van Mons. Ouvrard voor. 
Wie was deze Monsieur G.J. Ouvrard? 
In het door Marten G. Buist geschreven omvangrijke werk: " AT SPES non FRACTA" (Nog is de hoop 
niet verloren) dat de geschiedenis beschrijft van het Bankiershuis Hope & Co. gedurende de periode 
1770-1815, wordt aan deze Ouvrard veel aandacht besteed. In de beginjaren van de regering van 
Napoleon was Ouvrard een van Frankrijks meest bekende Financiers en tevens de meest beruchte 
speculant. 
De Fa. Hope & Co maakte in die jaren niet zelden van zijn diensten gebruik bij de onderhandelingen 
ten aanzien van leningen door dit huis verstrekt aan de Spaanse Koning en later bij voorgestelde 
leningen aan Frankrijk. 
Door zijn vele duistere financiële manipulaties raakte Ouvrard echter uit de gunst bij Napoleon en 
kwam zelfs in de gevangenis terecht. 
Dank zij de bemiddeling van de befaamde Franse minister Fouché verkreeg hij zijn vrijheid. Deze was 
echter maar van korte duur vermits Ouvrard door onduidelijke financiële transacties het wederom met 
Napoleon aan de stok kreeg en andermaal in de gevangenis belandde, welke hij eerst kon verlaten bij 
de val van Napoleon. 

 
 
Bij de nieuwe machthebbers in Frankrijk, de Bourbons, kwam hij weer in aanzien. Zijn financiële 
imperium breidde hij uit naar Spanje, waar in de jaren de Carlisten Koning Carlos V. eveneens een 
BOURBON, voor korte tijd aan de macht was. Dank zij de bemiddeling van Ouvrard lukte het Carlos V 
deze belangrijke lening te verkrijgen. 
Door de interne machtsstrijd in Spanje kon Carlos V echter niet aan zijn financiële verplichtingen 
voldoen en al spoedig werden de obligaties van de CINCO POR CIENTO ESPAÑOL als "Non 
Valeurs" beschouwd. 
Mede dank zij de op deze stukken voorkomende handtekening van Ouvrard thans weer min of meer 
waardevol. 
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