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Ten geleide 

Het naj aarsnummer van het Tijdschrift is ook dit keer weer een themanummer. In 
het jaar waarin wordt herdacht dat 150 jaar geleden de slavernij in de Nederlandse 
koloniën in de West werd afgeschaft, is het vizier gericht op de handel van en naar 
Suriname en het Caribisch gebied. Dirk Tang opent met een artikel over de manier 
waarop in Nederland anno 2013 tegen het slavernijverleden wordt aangekeken en 
laat tevens zien hoeveel hiaten er nog zitten in het onderzoek naar de Nederlandse 
betrokkenheid bij de slavenhandel. Een van de grootste hiaten is ongetwijfeld het 
aandeel van particuliere handelaren. Tot nu toe is het onderzoek vooral gericht 
geweest op de activiteiten van de WIC. Het doet de redactie dan ook veel plezier in 
dit themanummer een drietal artikelen te presenteren die gebaseerd zijn op nieuw 
onderzoek naar de particuliere- en smokkelhandel op de West. Monique Klarenbeek 
beschrijft de belangrijke rol van particuliere kooplieden uit de Republiek die zich 
vestigden op het eiland Sint Cristoffel. Karwan Fatah-Black laat zien hoe Noord- 
Amerikaanse en Caribische schippers de rol van Nederlandse slavenhandelaren over¬ 
namen in Suriname in de periode tussen 1780 en 1795. Bram Hoonhout, ten slotte, 
toont hoe de illegale handel een cruciaal onderdeel vormde van de ontwikkeling van 
de plantage-economie van de kolonies Essequebo en Demerary. 

Annette de Wit 
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Herdenken, vieren en bestuderen 
150 jaar afschajfing slavernij in de West 

Dirk J. Tang 

‘Diepe spijt en berouw’ betoont minister Lodewijk Ascher namens het Kabinet op de 
grote herdenkingsbijeenkomst in het Amsterdamse Oosterpark. De nieuwe koning, 
zijn vrouw, de minister-president, de burgemeester van Amsterdam, tal van hoog¬ 
waardigheidsbekleders en niet te vergeten vele honderden bezoekers (al of niet van 
Surinaamse komaf) horen hem aan. Het is weer zover, op 1 juli herdenkt Nederland 
het slavernijverleden. 

Het is een traditie geworden, die herdenking. Klein begonnen en jarenlang 
slechts bijgewoond door kleine groepjes mensen, veelal met Surinaamse ‘roots’. 
Verschillende groepjes ook, zonder onderlinge samenwerking. In Amsterdam zijn 
er mensen die op het Surinameplein op 30 juni de afschaffing van de slavernij in 
Suriname herdenken en er zijn mensen die dat op 1 juli doen. Ook dit jaar, waarin 
stil wordt gestaan bij het gegeven dat 150 jaar geleden slavernij in de Nederlandse 
koloniën in de West werd afgeschaft, is dat zo. Niet dat de mensen van het Suriname¬ 
plein veel aandacht krijgen, die gaat vooral uit naar de nationale bijeenkomst in het 
Oosterpark. Maar wat wordt daar nu herdacht bij het slavernijmonument? 

Voor de gemiddelde krantenlezer is dat wel duidelijk. Het gaat om de afschaffing 
van de slavernij in Suriname en die op de Antillen. De voormalige koloniale gebieden 
in ‘de Oost’ worden niet bij de herdenking betrokken. Komt dat omdat slavernij daar 
reeds in 1860 is afgeschaft of omdat er geen ‘nazaten’ zijn die zich willen laten 
horen? Dat lijkt vreemd, want uit nieuw onderzoek is gebleken dat de slavernij in de 
Oost omvangrijk is geweest.1 De slavernij aan de Kaap (Kaap de Goede Hoop) wordt 
niet genoemd en ook de omvangrijke slavenhandel met het deel van Brazilië dat de 

1 M. Vink, ‘The World’s Oldest Trade: Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the 
Seventeenth Century’ in: Journal of the World 14 (2003) nr.2; R. Van Welie, ‘Patterns of slave 
trading and slavery in the Dutch colonial world 1596-1863’, 131-177; in: G. Oostindie (ed), Dutch 
Colonialism, Migration and Cultural Heritage, (Leiden 2008); 155-260; M. Van Rossum, ‘De 
intra-Aziatische vaart: schepen, de ‘Aziatische zeeman’ en ondergang van de VOC? in: Tijd¬ 
schrift voor Sociale en Economische Geschiedenis vol.8 (2011) nr.3, 32-69. 



West-Indische Compagnie (WIC) ooit veroverde, blijft buiten beeld. Toch heeft de 
Republiek tussen circa 1630 en 1651 met de schepen van de WIC ongeveer 31.000 tot 
slaaf gemaakte Afrikanen naar Brazilië overgebracht.2 Voor de slavengeschiedenis 
van de voormalige koloniale bezittingen op de Afrikaanse Westkust - het laatste fort 
op de Afrikaanse kust werd in 1871 verlaten - is al helemaal geen belangstelling. 

Nog lang zal de focus van de herdenking op 1 juli voornamelijk op de voormalige 
kolonie Suriname liggen, met het eiland Cura9ao in een bijrol. Dat is goed te verkla¬ 
ren en niet alleen omdat de Surinaamse slavenpopulatie zo omvangrijk was (naar die 
kolonie werden ongeveer 300.000 Afrikanen ‘verscheept’). 

Surinaamse gemeenschap motor achter herdenkingen? 

Jarenlang zijn het vooral Surinaamse-Nederlanders geweest die op 1 juli Keti-Koti 
(‘verbreek de ketenen’) herdenken. Zij slagen er in om de aandacht voor de her¬ 
denking te verbreden en ze richten in 2001 het Landelijk Platform Slavernijverleden 
op. Nog in hetzelfde jaar weet het Platform te bewerkstelligen dat minister Roger 
van Boxtel, tijdens de VN Wereldconferentie tegen Racisme in Durban, namens de 
Nederlandse regering spijt betuigt voor de Nederlandse betrokkenheid bij de sla- 
vernijgeschiedenis. Daar blijft het niet bij, er komt een onderzoeksinstituut, het 
Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), dat zich gaat 
bezighouden met slavernijgeschiedenis en de gevolgen van die geschiedenis. In het 
Amsterdamse Oosterpark komt een nationaal slavernijmonument. De inspanningen 
van het Platform worden beloond met tentoonstellingen over slavernijgeschiedenis 
en talloze publicaties en documentaires over die geschiedenis. Het Nederlandse 
slavernijverleden wordt opgenomen in de nieuwe historische canon, zodat iedere 
scholier en geïnteresseerde lezer er weet van kan hebben. Toch is het bij de meeste 
Nederlanders maar matig gesteld met kennis van het slavernijverleden. 

Surinaams rumoer? 

Zo nu en dan gaan de herdenkingen vergezeld van rumoer. Bij de inwijding van het 
slavernijmonument in 2001 is er ongenoegen omdat er teveel ruimte beschikbaar 
wordt gesteld voor hoogwaardigheidsbekleders. Andere bezoekers kunnen vanwege 
de met zwarte doeken beklede scheidingshekken bijna niets zien van de gebeurte¬ 
nissen. Er ontstaat geroep en geduw en een relletje kan nog net worden voorko¬ 
men. Ongenoegen is ook zichtbaar bij een gedeelte van de Surinaams-Nederlandse 

2 J.M. Postma, The Dutch in the Atlantic Slavetrade 1600-1815. (Cambridge 1992) 21. 
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gemeenschap. Regelmatig keert de vraag weer of het betuigen van spijt door een 
minister wel genoeg is, is het niet veel beter om excuses te verlangen en dan het 
liefst van de koning? Ook dit jaar speelt die vraag. De minister is nog niet uitge¬ 
sproken of er wordt al opgemerkt dat het beter ware geweest dat de aanwezige 
minister-president de ‘diepe spijt en berouw’ had uitgesproken of nog beter: de 
koning. Is diepe spijt en berouw trouwens wel voldoende? Moeten het niet ‘ge¬ 
woon volmondig’ excuses zijn? Het lijkt een discussie zonder einde. Niet voor de 
president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse. Aan de andere kant van de 
wereld in de voormalige kolonie, roept hij zijn publiek in een opvallende toespraak 
op om te vergeven. “Laten wij, wanneer de voormalige kolonisator heeft gevraagd 
om vergeving, hem ook vergeven”.' Het publiek reageert met instemming nadat hij 
driemaal vraagt; “Gaan we ze vergeven?”. 

Op dezelfde bladzijde in de krant staat een artikel over de stad Recife, in Brazilië. 
De directeur van het museum van deze stad reageert op vragen over het Neder¬ 
landse koloniale verleden opvallend mild. Samengevat is haar mening dat alles in 
Recife nu beter zou zijn geweest als de Hollanders er niet in 1654 waren verjaagd. 
Haar mening wordt gedeeld door willekeurige voorbijgangers. Geen kwaad woord 
over de slavernij. Hoe anders is het betoog van psychiater Glenn Helberg. In een 
artikel in NRC-Handelsblad beschrijft hij zijn ervaringen met nazaten van slaven.4 
“Je voelt je nog steeds minderwaardig en moet ook in jezelf bevechten dat de waar¬ 
den van de blanken niet superieur zijn” en “ Je krijgt psychiatrische en psychologi¬ 
sche problemen door een leven lang gedetermineerd te zijn door je kleur”. 

Dan is er ook nog Sandew Hira, de van oorsprong Surinaamse historicus, die zich 
in het slavernijdebat rond de 1 juli viering mengt met de opmerking: “Dit wordt 
gewoon een feestje voor een paar oude blanke mannen en vrouwen - and that’s it,”. 
Rudi Kagie, redacteur van Vrij Nederland, noteert het in januari 2013. Natuurlijk 
baart de visie van Hira opzien en dat is precies zijn bedoeling en de vraag die blijft 
hangen is natuurlijk: heeft hij gelijk? Tenslotte is er dan nog de roep om ‘herstelbeta¬ 
lingen’ voor het leed dat de slaven en nazaten van slaven is aangedaan. Nederland 
zou volgens de Surinaamse econoom Armand Zunder Suriname vijftig miljard euro 
aan herstelbetalingen schuldig zijn. “Een spijtbetuiging alleen is niet genoeg.” De 
oud-minister van Economische Zaken van Suriname, becijferde in zijn lijvige boek 
Herstel-betalingen (2010) hoeveel geld Nederland Suriname schuldig is. Driehon¬ 
derd jaar handelsverkeer, dankzij de suiker, koffie, cacao en katoen van de Suri¬ 
naamse plantages heeft 126 miljard euro opgeleverd. Inflatiecorrectie en wettelijke 
rente verhogen dit bedrag tot een duizelingwekkende duizend miljard euro. Alle¬ 
maal dankzij de slavenarbeid. Na de afschaffing van de slavernij ging de uitbuiting 

3 De Volkskrant, 3 juli 2013,16. 
4 NRC-Handelsblad 29 juni & 30 juni, (Opinie en Debat) 10. 
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door, reden waarom hij zijn claim als redelijk beschrijft. Bovendien: “Nederland 
heeft daarnaast ook herstelbetalingen gedaan aan Indische Nederlanders, zigeuners 
en joden.” Het is een discussie zonder einde, hoog tijd om de geschiedenis te bestu¬ 
deren. 

De Republiek, de slavenhandel en de slavernij 

Hoe kwam het toch dat de bewoners van de Republiek, die zo trots voor hun onaf¬ 
hankelijkheid vochten tegen de Spaanse overheerser omdat ze geen ‘Spaanse slaver¬ 
nij’ duldden toch bereid waren om vrijheid en geluk van andere mensen te offeren 
aan hun verlangen naar winst? Het antwoord is tamelijk gecompliceerd en eenvou¬ 
dig tegelijk: er was niets op tegen. Slavernij is al sedert de oudheid in rechtsregels 
vastgelegd. Het is weliswaar rond 1600 uit Noordwest-Europa verdwenen maar 
elders in de wereld nog gangbaar. Hugo de Groot (1583-1645), de bekende rechts¬ 
geleerde, herinnert daar nog eens aan wanneer hij in 1625 zijn boek De iure belli ac 
pacis (Over het recht van oorlog en vrede) schrijft. Hij betoogt dat de mens van 
nature vrij is, maar diezelfde mens kan legaal toch tot slaaf worden gemaakt in geval 
van materiële nood (van de betrokkene), wanneer een opgelegde doodstraf wordt 
omgezet in slavernij of wanneer iemand in een rechtvaardige oorlog krijgsgevangen 
wordt gemaakt. Met name dit laatste argument wordt van belang bij de Afrikaanse 
mensenhandel. 

Een tweede verklaring moet worden gezocht in een niet voor de hand liggende 
inspiratiebron: de bijbel. Vooral in het Oude Testament wordt de alledaagse werke¬ 
lijkheid van de oudheid, compleet met oorlogen, slavernij, na-ijver, wraak, verraad 
en tegenstelling tussen wij en zij behandeld. Er is een helder onderscheid: wij de ge¬ 
lovigen, de uitverkorenen en zij de ongelovigen, de ondergeschikten, de dienaren. In 
het Bijbelboek Genesis (9:18-27) wordt dat verduidelijkt. Dat verhaalt over Noach 
(van de Ark) die iets te veel heeft gedronken en naakt in zijn tent zijn roes ligt uit te 
slapen. Zoon Cham ziet dat en roept zijn broers om samen hun vader uit te lachen. 
De broers doen dat echter niet en bedekken de slapende man. Als Noach wakker 
wordt en hoort van het gedrag van Cham, vervloekt hij diens zoon Kanaan, door te 
roepen: “Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten zij hij zijn broederen zijn!”. 
Het is voor de Christelijke wereld van de zeventiende en achttiende eeuw het bewijs 
dat Afrikanen moeten worden beschouwd als de zonen van Cham en dus door God 
zijn bestemd om als slaven te dienen. Met die verklaring is het voor een doorsnee 
koopman verantwoord om in mensen te handelen. Er zijn in de zeventiende en acht¬ 
tiende eeuw talloze dominees die dit gedachtegoed met vuur vanaf de kansel of in 
geschriften willen verdedigen. Er zijn er ook die andere opvattingen hebben over de 
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toelaatbaarheid van slavernij en slavenhandel, maar hun argumenten zullen niet de 
doorslag geven.5 

Een chronologie van vuile handen6 

De eerste bekende vermelding over betrokkenheid van een Nederlands slavenschip 
komt van de kust van Noord-Amerika. In 1619 brengt een Nederlands schip twintig 
Afrikaanse slaven in Jamestown (Virginia) aan wal. Het schip waarmee de ongeluk¬ 
kige Afrikanen in Amerika aankomen, is naar alle waarschijnlijkheid, de Vlissingse 
kaper Witte Leeuw. Het stelt nog niet veel voor. Voor het ‘grote werk’ moet worden 
gekeken naar de twee grote ondernemingen die de Republiek tot maritieme wereld¬ 
speler zullen maken, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), opgericht in 
1602 en de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht in 1621. In een later stadium 
komen daar ook nog twee kleinere Nederlandse ondernemingen bij die hebben bij¬ 
gedragen aan onze slavernijgeschiedenis. 

De VOC 

In de vele boeken en publicaties die de geschiedenis van de VOC beschrijven komt 
slavernij niet of nauwelijks aan de orde. De VOC wordt in de literatuur vooral geas¬ 
socieerd met handel in specerijen, koffie, thee, porselein en katoentjes en toch is ook 
de VOC betrokken geweest bij mensenhandel. De VOC ontwikkelt - met uitzon¬ 
dering van nootmuskaattuinen op de Banda-eilanden en een kort experiment met 
plantages op het eiland Taiwan - geen grootschalige plantages of andersoortige op 
slavenarbeid gebaseerde ondernemingen in Azië. Om de productie van de specerijen 
te garanderen worden er op Banda VOC-functionarissen aangesteld (perkeniers) die 
met hulp van uit Makassar aangevoerde slaven, de nootmuskaattuinen gaan behe¬ 
ren. Op Taiwan werkt de VOC vooral met Chinese slaven (van het vasteland) op de 
suikerplantages die de Compagnie er zelfheeft aangelegd. De slaven die de VOC ver¬ 
voert en verhandelt vinden hun weg naar lokale gebruikers. In de Javaanse wereld 
leven ook slaven, die veelal van elders zijn gehaald. Mensen uit Lombok, Bali of 
India, die door lokale slavenhandelaren worden verhandeld om in het huishouden of 
bedrijven van hun Javaanse eigenaren te worden ingezet. Net als de Chinezen ver¬ 
huren of verkopen de Javaanse eigenaren hun slaven op hun beurt weer aan de VOC. 

5 Voor een uitgebreidere versie van de opvattingen in domineesland verwijs ik naar mijn boek, 
Slavernij, een geschiedenis (Zutphen 2013). 

6 Deze paragraaf bevat een verkorte versie van hoofdstuk vier van het bovengenoemde boek. 
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Anders dan bij de WIC is niet goed bekend hoeveel mensen er door de VOC zijn 
vervoerd. Stelselmatig onderzoek is moeilijk en wellicht daardoor niet op grote schaal 
gedaan. De VOC is maar een kleine speler in het inter-Aziatische handelsverkeer. 
Veel van de andere deelnemers, Chinezen, Indiërs, Perzen, Javanen en Arabieren 
hebben in tegenstelling tot de VOC nooit een boekhouding bijgehouden. Markus 
Vink7 heeft echter kunnen vaststellen dat de VOC, anders dan wordt gedacht, aan 
het eind van de zeventiende eeuw, anderhalf tot drie maal meer slaven vervoert dan 
de WIC. Dat is een ruime marge maar tot nu toe is zijn onderzoek onweerlegbaar en 
dat levert een onthutsende conclusie op. Niet alleen voor de VOC maar vooral voor 
de betrokkenheid van de Republiek bij de slavenhandel aan het eind van de zeven¬ 
tiende eeuw. Immers, als de geschatte cijfers van WIC en VOC bij elkaar worden 
opgeteld, dan is de Republiek op dat moment, zonder twijfel, de grootste slavenhan¬ 
delaar van de wereld. 

In het midden van de achttiende eeuw tellen Batavia en de Ommelanden ca. 
25.000 inwoners binnen de muren en 100.000 buiten de muren. Ongeveer 30.000 
daarvan hebben een slavenstatus (13.000 binnen de muren). De VOC mag zich eige¬ 
naar noemen van 1.850 tot slaaf gemaakte mensen, alle overige slaven behoren toe 
aan Arabische, Indiase en Javaanse eigenaren. Uiteindelijk zal het totale aantal sla¬ 
ven (van alle eigenaren) in en om Batavia in 1779 een omvang van 40.000 en in 1789 
van 33.000 personen bereiken om daarna gestaag te dalen. 

De VOC zet Aziatische arbeidskrachten niet alleen in op land. Vanaf het midden 
van de zeventiende eeuw worden op steeds meer schepen Aziatische bemannings¬ 
leden aangemonsterd. Dat gebeurt vooral in het intra-Aziatische verkeer maar soms 
varen deze Aziatische bemanningsleden zelfs mee op de thuisreis naar Nederland. 
Met een volgend schip varen ze dan weer terug naar Batavia. De gage die deze zee¬ 
lieden ontvangen wijkt niet veel af van de Europese gages en dat mag gerust bijzon¬ 
der worden genoemd. Niet in alle gevallen varen de Aziatische bemanningsleden 
vrijwillig mee. Uit recent onderzoek is gebleken8 dat ook tot slaaf gemaakte Aziaten 
deel uitmaken van scheepsbemanningen en daar soms de meerderheid vormen. Wel 
heel bizar is het dat schepen die via (Oost) Afrika op weg gaan naar Batavia, in een 
aantal gevallen door de VOC gekochte slaven meekrijgen. Ze worden als toekom¬ 
stige zeelui onderweg voorbereid op hun taak zoals blijkt uit het verslag dat van het 
gebeuren wordt gemaakt. “[...] met de voorbijpasseerende schepen na Batavia bij 
gedeeltens gesonden ende onderwegen almede tot scheepsdiensten goeffent [...] daar¬ 
toe die natie sigh wel seer wel schicken wil en goede matrosen maackt”. Kortom: de 
leiding van de VOC toont zich, dankzij de geschiktheid van de Afrikanen, zeer tevre¬ 
den met deze (gedwongen) ‘training on the job’. 

7 Zie ook noot 1. 
8 Zie vermelding in noot 1 over het onderzoek van M. van Rossum. 
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In 1811 bezetten Britse troepen Batavia en de rest van de archipel. De nieuwe 
gouverneur-generaal Sir Stamford Raffles brengt Britse denkbeelden over slavernij 
mee. Hij verbiedt op grond van nieuwe Britse wetgeving de invoer van nieuwe slaven. 
Deze maatregel blijft in stand wanneer in 1816 het Nederlandse gezag terugkeert. 
Dankzij de opbrengsten van het cultuurstelsel en de groeiende inkomsten voor het 
bestuur kunnen op 1 januari 1860 eigenaren van slaven door het gouvernement wor¬ 
den afgekocht. Er worden 4.739 slaven in ‘de gordel van smaragd’ vrijgelaten. 

Kaap de Goede Hoop 

Sinds 1654 heeft de VOC een verplichte verversingspost aan de Kaap. In 1658 komen 
er voor het eerst ‘slavenschepen’ aan. Het aantal slaven zal, net als het aantal vrije 
bewoners, langzaam groeien. Steeds meer landbouwgronden worden rond Kaapstad 
in gebruik genomen en daarmee groeit ook de behoefte aan arbeidskrachten. Wan¬ 
neer in 1795 de Engelsen Kaapstad bezetten, zijn er 20.000 slaven aanwezig. Ze zijn 
afkomstig van de Indonesische Archipel, Bengalen, de Coromandel kust, Madagas¬ 
kar en uit Angola en Mozambique. Slechts een deel van deze slavenmacht is in dienst 
van de VOC, de meeste slaven zijn particulier bezit. 

Kaapstad wordt Capetown en zal nooit meer in Nederlandse handen terugkeren. 
Wanneer de Britten in 1807 de handel in slaven verbieden, stokt de aanvoer van 
nieuwe slaven en loopt het aantal gestaag terug. In 1834 schaffen de Britten de sla¬ 
vernij af in hun rijk. 

De West-Indische Compagnie 

Anders dan bij de VOC zal de WIC wel direct worden geassocieerd met slavernij en 
slavenhandel. Dat kan gezien de stroom aan publicaties die de laatste jaren over de 
WIC het licht heeft gezien nauwelijks verbazen.9 

Kaapvaart is het belangrijkste motief om te komen tot de oprichting in 1621. Kaap¬ 
vaart is ‘booming business’. Handel in Afrikaanse slaven speelt op dat moment nog 
geen rol in de plannen, dat komt pas later. Willem Usselincx (1567-1647?), een van de 
voornaamste initiatiefnemers, heeft daar trouwens vastomlijnde opvattingen over. 
Slavernij is iets voor katholieke kolonisatoren. In zijn woorden: “Een man van desen 
lande sal meer wercks aflegghen als dry Swerten die groot geit costen”. In de wereld 

9 Voor de geschiedenis van de WIC verwijs ik naar het werk van H. J. den Heijer, De geschiedenis 
van de WIC (Zutphen 1994) en Goud, ivoor en slaven, (Zutphen 1997) en de in noot 2 genoemde 
J.M. Postma. 
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van Usselincx mogen slaven en katholieken geen rol spelen, slechts oprechte volgers 
van het ware Calvinistische geloof zijn welkom. 

Ondanks allerlei bezwaren die sommige bewindhebbers nog op een van hun eer¬ 
ste vergaderingen in 1623 uiten heeft de WIC, in de loop van haar bestaan, een grote 
bijdrage geleverd aan het Nederlandse slavernijverleden. 

Het begin is nog bescheiden. Niet uitgesloten kan worden dat ook Nederlandse 
koopvaarders op de Iberische- of Afrikaanse kust zo nu en dan een lading slaven 
hebben vervoerd. Structurele betrokkenheid kan echter nog niet worden vastgesteld. 
In 1624 raakt de WIC in Noord-Amerika meer betrokken. In dat jaar arriveren in 
Nieuw Amsterdam (Het huidige New York) de eerste tot slaaf gemaakte Afrikanen, 
ongeveer een dozijn mannen en een onbekend aantal vrouwen. De meeste zijn af¬ 
komstig van WIC-kaperschepen en ergens in het Caribische gebied gevangen geno¬ 
men op Spaanse schepen. 

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, op de Afrikaanse ‘Goudkust’, 
heeft de WIC een steunpunt gevonden in het in 1612 gebouwde fort Nassau. Dat zal 
voorlopig het hoofdkantoor worden voor de WIC-expansie. Men handelt er in 
goud, ivoor en grein (een soort peper). De vestiging vormt aanvankelijk nauwelijks 
een bedreiging voor de positie van de Portugezen op de kust en het machtige Portu¬ 
gese fort Sao Jorge da Mina (Elmina), maar de toenemende concurrentie van de 
Nederlanders brengt daar verandering in. In 1625 vallen WIC-troepen dat fort en 
de bijbehorende nederzetting aan. Het wordt een enorme mislukking. De concur- 
rentieoorlog met de Portugezen gaat echter door. 

Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan probeert de WIC de Portugese 
hegemonie te doorbreken. In 1624 slaagt Jacob Willekens er in om Bahia (in het 
tegenwoordige Brazilië) op de Portugezen te veroveren. Deze actie vormt onderdeel 
van een groter, gecompliceerder krijgsplan dat tot doel heeft de Portugese positie in 
het gehele Atlantische gebied te verzwakken en zo mogelijk te neutraliseren. Veel 
profijt heeft de WIC aanvankelijk niet van de verovering van Bahia. Het lukt de Por¬ 
tugezen om het achterland van deze havenplaats voor de Nederlanders gesloten te 
houden. 

In 1630 lukt het de WIC om tijdens een tweede actie de Braziliaanse stad Olinda 
en Recife te veroveren. Opnieuw wordt de aanvoer van suiker uit de plantages die 
gelegen zijn in het achterland ernstig beperkt door het verzet van Portugese kolonis¬ 
ten. Het duurt nog tot 1634 voordat het Portugese verzet tegen de Nederlandse aan¬ 
wezigheid enigszins kan worden gebroken. Opgeven doen de Portugezen echter niet, 
de strijd krijgt vanaf dan het karakter van een guerrillaoorlog. 

10 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis | 2013 — 2 

Man en vrouw uit Voyage pittoresque dans le Brésil (door Maurice Rugendas) 1835. Particuliere 
collectie. 
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Op de West-Afrikaanse kust begint de WIC met de bouw van een keten van handels¬ 
forten. Ze dragen namen als: Ruychaver, Hollandia, Nassau, Batensteyn, Oranje, Vree- 
denburgh, Coenraadsburg, Leytsaemheit en de Goede Hoop. Het eiland Curasao 
wordt in 1634 door troepen van de West-Indische Compagnie op de Spanjaarden 
veroverd. Het belang van het eiland bestaat voor de WIC vooral uit de strategische 
ligging en de aanwezigheid van een goede natuurlijke haven. Het eiland moet uit¬ 
groeien tot een belangrijke overslagplaats voor goederen en slaven. 

De strijd in en om Brazilië gaat ondertussen onverminderd door en daarbij speelt 
de persoon van ‘Maurits de Braziliaan’ een belangrijke rol. Johan Maurits van Nas- 
sau-Siegen (1604-1679) is wellicht de meest beroemde WIC-gouverneur uit de 
geschiedenis van de onderneming. Hij arriveert in 1637 te Recife en begint dadelijk 
de verdediging van het WIC-gebied te verbeteren. Hij constateert ook dat de pro¬ 
ductie van suikerriet alleen kan worden opgevoerd door extra investeringen. De 
WIC moet op de een of andere manier zorgen dat er in het gebied wordt geïnves¬ 
teerd want: “zonder ossen en negers kan men niets verwachten”, stelt Maurits. Hij 
krijgt zijn zin omdat de WIC er in hetzelfde jaar in slaagt om het zo lang begeerde 
Afrikaanse fort Elmina te veroveren. Vier jaar later weet men het huidige Angola in 
te nemen. Voor de WIC ontstaat er nu een aantrekkelijke handelsketen die Afrika 
en Brazilië met elkaar te verbindt. Afrika wordt de leverancier van de arbeid die de 
productie van suikerriet in Brazilië mogelijk moet maken. Het is een ‘gesloten’ trans¬ 
atlantische slavenketen waar vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd 
en de bezittingen in Brazilië zich verzekerd weten van een ongestoorde aanvoer 
van nieuwe slaven uit Afrika. 

Na het verlies van Brazilië moet de WIC op zoek naar nieuwe afzetgebieden voor 
haar Afrikaanse slaven. Dat is mede door de ‘gesloten markten’ die de andere Euro¬ 
pese koloniale machten hanteren een moeizame opgave. De Compagnie kan door 
alle tegenslagen niet meer over voldoende kapitaal beschikken. Het gevolg is dat na 
1654 de slavenhandel vooral in handen komt van Amsterdamse kooplieden. Die zul¬ 
len uiteindelijk tussen 1650 en 1674 waarschijnlijk meer dan 90 procent van de door 
Nederlanders verhandelde slaven leveren. De kooplieden uit de Republiek dragen 
daarmee bij aan de vorming van een nieuw suikerproductiegebied. Niet langer is 
Brazilië de belangrijkste exporteur, het accent komt steeds meer te liggen op het 
Caribische gebied. Het eiland Cura9ao draagt daar aan bij. 

De Engelse verovering van Jamaica op de Spanjaarden in 1655 geeft een extra 
impuls aan de slavenhandel. De Engelsen beginnen voortvarend met het inrichten 
van nieuwe plantages op dat eiland. Er is grote behoefte aan arbeidskrachten en 
ondanks de beperkingen van de inmiddels ingevoerde (beperkende) Engelse naviga- 
tiewetten kan de WIC toch slaven leveren. 

In 1662 opent de Spaanse kroon een nieuwe inschrijving voor het asiento op de 
slavenhandel. Twee Italiaanse bankiers weten het te verwerven. Domingo Grillo en 
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Ambrosio Lomelin sluiten een sub-contract met de WIC voor de levering van 24.000 
slaven in zeven jaar. Het blijkt echter onmogelijk uit te voeren. De WIC slaagt er niet 
in voldoende slaven in Afrika in te kopen. Het schijnt geen belemmering te zijn 
geweest, want in een nieuw contract dat in 1667 met de Italianen wordt gesloten komt 
men overeen om maar liefst 4.000 slaven per jaar te leveren. Opnieuw blijkt dit een 
illusie. 

Op 30 december 1666 zeilt de Zeeuwse Commandeur Abraham Crijnssen met 
een eskader schepen naar zee. Hij heeft van de Zeeuwse admiraliteit opdracht ge¬ 
kregen zoveel mogelijk van het WIC-bezit terug te veroveren dat in de Tweede 
Engelse Oorlog (1665-1667) is verloren. Crijnssen bereikt op 15 februari 1667 de 
Suriname-rivier in het huidige Suriname, waar de Engelsen een kolonie hebben 
gevestigd. De niets vermoedende Engelsen worden overrompeld door de aanval en 
de kolonie Suriname wordt Zeeuws bezit en zal zich na 1683 onder leiding van de 
Sociëteit van Suriname ontwikkelen tot een belangrijke Nederlandse slavenkolonie. 

Voor de WIC dreigt voortdurend zwaar weer. De opbrengsten van de handels¬ 
activiteiten, inclusief de slavenhandel, wegen niet op tegen de kosten. In 1674 wordt 
de WIC failliet verklaard. Het Nederlandse staatsbelang vereist ingrijpen van de 
Staten-Generaal in deze precaire situatie. Het uitgestrekte WIC-handelsnetwerk 
dat toegang geeft tot de Atlantische handel mag niet verloren gaan. Het lukt om met 
een nieuw management - de Heren Tien - en een nieuwe kapitaalinjectie de Tweede 
WIC op te richten. Ook deze Tweede WIC zal, net als de eerste, een kwakkelend 
bestaan leiden. 

Smokkel bedreigt WIC-monopolie 

Het is al zou oud als de wereld. Als er ergens handel is en geld kan worden verdiend, 
dan trekt dat mensen aan. In het geval er een monopolie geldt, trekt het smokkelaars 
aan. In de zeventiende en achttiende eeuw worden de slavenschepen die zich niet 
aan het WIC-octrooi willen houden ‘lorrendrayers’ genoemd.10 Dat is dan ook precies 
datgene wat de veelal Zeeuwse lorrendraaiers doen. De WIC en dan in het bijzonder 
de Amsterdamse kamer van de WIC, probeert natuurlijk om de inbreuk op hun mono¬ 
polie tegen te gaan maar dat blijkt toch een moeizame onderneming. Soms lukt het wel 
om de smokkelactiviteiten te dwarsbomen. In de periode tussen 1713 en 1718 (de hoog¬ 
tijdagen van de smokkelhandel) worden maar liefst 28 lorrendraaiers opgebracht, 
maar dat is toch altijd maar een fractie van de smokkelschepen die dan actief zijn. 

10 Voor een uitstekende toelichting: R. Paesie, Lorrendraayen op Afrika. De illegale goederen- en 
slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indi- 
sche Compagnie, 1700-1734 (Amsterdam 2008). 
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Veilingbiljet van opgebrachte lorrendraaiers 1715. Collectie Nationaal Archief. 
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In de Republiek dringen steeds meer - vooral Zeeuwse - kooplieden er bij hun 
stadsbesturen, hun provinciale Staten en de Staten-Generaal op aan om het WIC- 
monopolie dat in 1730 moet worden verlengd, op te heffen. Zij willen dat de handel 
wordt vrij gegeven en zijn bereid om als een soort compensatie daarvoor een vergoe¬ 
ding, het zogenoemde ‘recognitiegeld’ te geven aan de WIC. Uiteindelijk wordt er in 
de beste poldertraditie een compromis gevonden waar iedereen zich mokkend in 
kan vinden. Het octrooi wordt weer voor dertig jaar verlengd maar de compagnie 
verliest veel van haar rechten. De WIC behoudt het monopolie op de slavenvaart op 
Suriname, Essequibo en Berbice maar het moet voortaan wel jaarlijks 2.500 Afri¬ 
kaanse slaven in Suriname aanvoeren. Op de Goudkust behoudt de Compagnie een 
strook van zestig mijl en de overige gebieden in West-Afrika zijn tegen betaling van 
recognitie vrij. Er is echter een nieuwe Zeeuwse pressiegroep ontstaan die het be¬ 
reikte compromis aanvecht. Uiteindelijk met succes en met ingang van 1734 wordt 
ook het monopolie op de Goudkust opgeheven. De Compagnie rest niets anders 
meer dan het gegarandeerde afzetgebied in Suriname, Essequibo en Berbice. 

Waren het de Zeeuwse lorredraaiers, de onmogelijkheid het asiento te verwer¬ 
ven, de internationale concurrentie of was het voortdurende geldgebrek, de boos¬ 
doener die de ondergang van de WIC bespoedigde? Vaststaat dat de Vierde Engelse 
oorlog (1780-1784) de genadeklap toebrengt aan het al jarenlang in versukkeling 
geraakte imperium van de WIC. De Staten-Generaal moeten steeds meer financieel 
bijspringen om de groeiende tekorten van de Compagnie aan te zuiveren. Wanneer in 
1791 het octrooi van de WIC verloopt, is er ondanks nieuwe geplande verbeteringen 
van het beleid onvoldoende steun binnen de Staten om het octrooi voort te zetten. 
De bezittingen van de WIC worden door de Staten overgenomen en ondergebracht 
bij het Commité tot de Zaken van de Coloniën en Bezittingen op de kust van Guinea 
en Amerika. 

De particuliere slavenvaart 

Ongeveer twintig Zeeuwse rederijen proberen in de periode tussen 1730 en 1740 
onder de nieuwe voorwaarden aan de (slaven)handel deel te nemen. Een van de 
Zeeuwse ondernemingen - de grootste - is de Middelburgse Commercie Compagnie 
(MCC), opgericht in 1720. Niet primair opgericht om deel te nemen aan de Atlanti¬ 
sche slavenhandel maar wanneer het monopolie deels wordt opgeheven, dralen de 
Middelburgers niet. In 1732 rust de MCC een schip uit voor een slavenreis van 
Afrika naar Curasao, maar dat brengt toch niet de verhoopte winst en het duurt acht 
jaar voordat men zich weer eens aan een dergelijke onderneming waagt. De handel 
in slaven heeft wisselend succes. Pas na 1755 gaat het beter, dan wordt de handel in 
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mensen de belangrijkste activiteit van het bedrijf. De MCC zal in totaal 113 slaven¬ 
schepen uitreden en daarmee ca. 32.200 slaven vervoeren. 

Herman van Coopstad (1708-1772) en Isaac Jacobus Rochussen (1720-1797) zijn 
twee Rotterdamse ondernemers die zich in de achttiende eeuw richten op de handel 
met Suriname en op het verstrekken - veelal via derde partijen - van leningen aan 
plantage-eigenaren in die kolonie. Rochussen is in Zeeland geboren en zijn vader is 
een van de eerste Zeeuwse ondernemers die na 1738 een slavenschip gaat uitreden. 
Van Coopstad en Rochussen zullen - met wisselend succes - tussen 1747 en 1777, 65 
slavenschepen uitreden. Van Coopstad overlijdt in 1772, Rochussen zet de zaak voort 
maar de zaken gaan slecht. In 1776 wordt het laatste slavenschip dat voor rekening 
van de firma vaart, uitgereed. In 1779 gaat de onderneming failliet. Tijdens haar 
bestaan heeft de firma ongeveer 22.700 Afrikanen vervoerd. 

Getallen en mensen 

Meer dan twee eeuwen is Nederland actief betrokken bij slavenhandel en slavernij. 
Daar komt pas na 1807 langzaam een einde aan. Op grond van het meest recente 
internationale onderzoekmateriaal dat beschikbaar is in The Trans-Atlantic Slave 
Trade Database kan worden vastgesteld dat er circa 35.000 door Europese onder¬ 
nemers uitgevoerde slavenreizen zijn geweest. Daarmee zijn ongeveer elf miljoen 
Afrikanen verscheept naar de nieuwe wereld. Spanje en Portugal hebben daar het 
grootste aandeel in gehad, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk. 

Voor de Nederlandse betrokkenheid geldt dat na een aarzelend begin, de Neder¬ 
landse georganiseerde slavenvaart in twee perioden kan worden onderverdeeld. De 
eerste periode is die van de WIC die van 1621 tot 1730 een monopolie bezat. De 
tweede periode is die van het particuliere initiatief dat mogelijk werd nadat het 
monopolie van de WIC was opgeheven. Die periode strekt zich uit van 1730 tot 1803, 
het jaar waarin de MCC, de grootste particuliere slavenhandelaar, voor de laatste 
maal een slavenschip uitreedde. 

Kunnen we wel vaststellen hoeveel Afrikanen door Nederlandse schepen zijn 
vervoerd, als we weten dat er ook lorrendraaiers actief waren? Ja, dat kan redelijk 
nauwkeurig dankzij het werk van de Zeeuwse historicus, Ruud Paesie. Die vond na 
zorgvuldig onderzoek dat tussen 1674 en 1730 ten minste 189 illegale slavenhalers 
actief waren. Driekwart van deze lorrendraaiers is afkomstig uit Zeeland en geza¬ 
menlijk hebben ze circa 60.000 slaven vervoerd. Daarmee is de onderste steen nog 
niet helemaal boven. Illegale handelingen, zoals smokkelen, gebeuren nu eenmaal in 
het geniep en daarvan is nooit precies vast te stellen hoe omvangrijk die zijn. Als we 
de door Paesie gevonden aantallen (gecorrigeerd voor dubbeltellingen) opnemen in 
de eerder genoemde database, dan blijft de teller van door Nederlandse schepen ver- 
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Slavenmarkt; de verkoop van een slavin en haar twee kinderen, door P.J.Benoit, 1861. Particuliere 
collectie. 

voerde mannen, vrouwen en kinderen staan op een aantal van 587.449 Afrikanen. 
Als we rekening houden met (nog) niet gevonden reizen van lorrendraaiers dan is 
het veilig om te rekenen met ongeveer 600.000 mensen die tegen hun wil zijn ver¬ 
scheept over de Atlantische Oceaan.11 

Drie bijdragen aan het themanummer over de handel op West-Indië 

EN SLAVERNIJ 

“Als men uitsluitend naar de WIC kijkt, mist men 70 procent van alle activiteiten van 
de Nederlanders”. Deze stelling van Henk den Heijer wordt prachtig geïllustreerd 
en ondersteund door drie artikelen die in dit nummer van ons tijdschrift zijn opge¬ 
nomen. 

11 R. Paesie ‘Zeeuwen en de slavenhandel: Een kwantitatieve analyse’, in: Zeeland (Tijdschrift 
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen). Maart 2010, nr. 1,12-13. 
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Monique Klarenbeek schreef een doctoraalscriptie over een aantal Nederlandse 
ondernemers die zich vanaf de zeventiende eeuw vestigen op het eiland Sint Chris- 
toffel, dat nu bekend is onder de naam Saint Kitts. Deze bijdrage is daar een bewer¬ 
king van. Ze gebruikt bij haar onderzoek veel (brief)materiaal uit The National 
Archives (TNA) in Londen. Zoals vaak wanneer het om de Prize Papers gaat, lezen 
we dankzij de particuliere brieven uit 'de eerste hand’ hoe men probeerde op het 
eiland te overleven. 

Karwan Fatah-Black beschrijft in zijn bijdrage hoe in de periode 1780-1795 smok¬ 
kelhandel en slavenhandel vorm kregen in Suriname. Hij meent dat er voldoende 
aanwijzingen zijn om te kunnen vaststellen dat Noord-Amerikaanse en Caribische 
schippers de rol van Nederlandse slavenschepen in deze periode hebben overgeno¬ 
men. 

De ‘American connection’ biedt de planters de mogelijkheid om de wurgcontrac¬ 
ten die zijn ontstaan als gevolg van de negotiaties en de verplichte levering van goe¬ 
deren, te ontwijken. Zodra de oorlog voorbij is (1784) probeert het gouvernement de 
regels weer aan te scherpen, maar de geest is uit de fles. De teruglopende koloniale 
productie als gevolg van een verminderde slavenaanvoer dwingt het bestuur om in 
1789 de invoer van slaven vrij te geven. 

Bram Hoonhout besteedt aandacht aan de plantagekolonies Essequebo en Deme- 
rary. Beide kolonies zijn gelegen aan de ‘Wilde Kust’ van Guyana, in het Noordoosten 
van Zuid-Amerika. 

In wat later Essequebo zal heten vestigen zich in 1614 de eerste, vooral Zeeuwse, 
pioniers. De kolonie heeft vanaf 1621 - anders dan buurkolonie Suriname - onder 
direct bestuur van de Zeeuwse kamer van de WIC moeten functioneren. Het stelt 
aan het begin van de achttiende eeuw nog niet veel voor. Voortdurend tekort aan 
(investerings)kapitaal en een gebrekkige aanvoer van nieuwe slaven belemmeren de 
economische ontwikkeling. Er komen echter grote veranderingen aan. 

Hoonhout toont in zijn artikel aan dat smokkelhandel in zowel plantageproduc- 
ten als in slavenhandel tussen 1750 en 1800 de belangrijkste bijdrage leverde aan die 
economische groei. Ook hier geldt dat de planters zich niet altijd gebonden achten 
aan het WIC-octrooi. Ze leveren - wie zal het ze kwalijk nemen - liever aan die par¬ 
tij die het meeste betaalt of het nu een ‘buitenlander’ is of niet. 

Dirk J. Tang (1947) is historicus en was tot februari 2011 werkzaam voor de 
Koninklijke Bibliotheek. Hij is (mede) redacteur/auteur van de serie Sailing Letters 
Journaals. Het vijfde en laatste deel van deze serie verschijnt in november 2013. 

Tang publiceerde eerder over slavernij, slavenhandel, Suriname in de zeventiende 
eeuw, maritieme jeugdliteratuur en over het zwarte kind in Nederlandstalige jeugd¬ 
boeken. Sinds 2012 is hij als gastonderzoeker verbonden aan de UvA-Bijzondere 
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Collecties. In juni 2013 is bij uitgeverij De Walburgpers zijn boek Slavernij, een ge¬ 
schiedenis, verschenen. Daarnaast is hij als redacteur/auteur betrokken bij het boek 
Slaven en Schepen in het Atlantische gebied, een uitgave die in juni 2013 verscheen bij 
uitgeverij Primavera Pers. 
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Grutters op de Antillen 

Particuliere kooplieden uit de Republiek op het eiland 
Sint Christoffel in de zeventiende eeuw 

Monique Klarenbeek 

Inleiding 

De Noord-Europeanen waren al sinds eind zestiende eeuw regelmatig in Spaans- 
Amerika aanwezig. Naast de rooftochten, waarbij rijk beladen Spaanse galjoenen op 
weg naar het thuisland werden onderschept, vond handel plaats met Spaanse neder¬ 
zettingen. Hoewel het voor de Spaanse kolonisten niet was toegestaan met een andere 
dan de Spaanse natie handel te drijven, keken zij veelal uit naar schepen afkomstig 
uit Engeland, Frankrijk en de Republiek. Deze hadden producten aan boord, waar¬ 
aan in de koloniën een schrijnend tekort bestond. Omgekeerd betaalden de schip¬ 
pers goed voor de tabak die de kolonisten leverden. Tijdens het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621) kon de Republiek weer direct met Spanje handeldrijven. Handel met het 
Iberische schiereiland was van groot belang voor de Republiek. Omdat uitbreiding 
van het Nederlandse gebied en de smokkelhandel in West-Indië een bedreiging 
vormden voor de relatie met Spanje, hielden de Nederlanders zich rustig. Vijandige 
acties tegen de Spanjaarden en smokkelhandel waren daarom in die periode vooral 
een initiatief van de Fransen en de Engelsen, die zich ook steeds meer op onver¬ 
dedigde en afgelegen eilanden in de Caribische zee vestigden.1 

1 Kenneth R. Andrews, The Spanish Caribbean, trade and plunder 1530-1630 (London 1978); Carl 
en Roberta Bridenbaugh, No Peace Beyond the Line, the English in the Caribbean 1624-1690 
(New York 1972); C.S.S. Higham, The Leeward Islands under the restoration 1660-1688 (Cam¬ 
bridge 1921); Jonathan I. Israel, Dutch Primacy in World Trade 1585-1740 (herdruk, Oxford 
2002). Bij de veroveringen van West-Indië werd de regel gehandhaafd dat een gebied alleen in 
opdracht van een heer in bezit kon worden genomen, volgens het beginsel ‘Nulle terre sans 
seigneur. De Fransen en Engelsen waren van mening dat de Spanjaarden de eilanden hadden 
verlaten en daardoor hadden vrijgegeven. Hierdoor konden de eilanden in opdracht van de 
Engelse en Franse kroon worden geclaimd. Zie G.J. van Grol, De grondpolitiek in het West- 
Indische domein der Generaliteit (Den Haag 1942) 18. 

Eén daarvan was Sint Christoffel, het huidige Saint Kitts.2 Daar probeerden Fran¬ 
sen, sinds hun aankomst in 1625, een bloeiende kolonie te stichten. Dit ondanks 
de voortdurende dreiging door Spanjaarden, de Engelse buren, die zich ook op het 
eiland gevestigd hadden, of de oorspronkelijke bevolking verdreven of afgeslacht te 
worden. De eilandbewoners keken reikhalzend uit naar versterking, maar de toch al 
weinige bevoorradingsschepen uit het moederland die het eiland aandeden waren 
zo slecht uitgerust, dat het gros van de opvarenden onderweg aan ondervoeding en 
gebrek aan water gestorven was. Toen er, na een aantal moeizame jaren nog maar 
350 van de oorspronkelijk 1.200 kolonisten over waren, verscheen een schip aan de 
kust, afkomstig uit Zeeland. De schipper had proviand aan boord en was bereid de 
goederen tegen krediet op het eiland achter te laten. Hij toonde zich zeer geïnteres¬ 
seerd in de tabak die op het eiland verbouwd werd en beloofde een half jaar later 
terug te komen om de handelswaar te halen, maar nog belangrijker, meer proviand te 
brengen. De eilandbewoners begonnen vol goede moed hun land te bebouwen, maar 
tegen de tijd dat de Zeeuwse schipper terugkwam met de beloofde proviand, heerste 
er weer zware hongersnood op het eiland. De schipper verkocht zijn goederen voor 
een redelijke prijs of zelfs op afbetaling en betaalde goed voor de geleverde tabak. ' 

In de Republiek zette het verhaal van de kapitein meer Zeeuwse en Amster¬ 
damse kooplieden aan om zeil te zetten naar het Caribisch gebied. Er bloeide een 
levendige handel op met zowel de Engelse als de Franse kolonisten op het eiland. 
Sint Christoffel, dat als eerste Caribische eiland permanent bewoond werd, ontwik¬ 
kelde zich tot een springplank en model voor de verdere kolonisatie van het gebied. 
Tegen het midden van de zeventiende eeuw domineerden kooplieden uit de Repu¬ 
bliek de handel in het Caribisch gebied zo sterk, dat zowel de Engelse als de Franse 
regering overgingen tot drastische maatregelen om de Nederlanders uit hun gebied 
te weren en de succesvolle handel naar zich toe te trekken.4 

2 Namen worden in de zeventiende eeuw op vele verschillende manieren gespeld. Naast de 
Engelse naam St. Christopher, komt het Franse St. Christophe en het Spaanse St. Cristobal 
voor. De Nederlanders gebruiken hoofdzakelijk St. Christoffel en dit artikel sluit hierbij aan. 

3 Het verhaal van de vroegste Franse nederzettingen in de Cariben wordt o.a. beschreven door 
Jean Baptiste Du Tertre in Histoire Générale des lies de Christophe, de la Guadeloupe, de la Mar¬ 
tinique, et autres dans l’Amerique (Paris 1654) en in Histoire générale des Antilles habitées par les 
Frangois (Paris 1667-1671). Bridenbaugh, No Peace beyond the Line 16, 31, 67; Calendar of State 
Papers, (CSP), Colonial Series, Vol. V 102-103, beschrijft hoe schippers uit de Republiek de 
bewoners van Sint Christoffel en Nevis hielpen te vluchten na een aanval van de Spanjaarden 
waarbij hele dorpen werden verbrand. 

4 Du Tertre, Histoire des Antilles 476; W. Noel Sainsbury ed. CSP, Colonial Series 1574-1660 (Lon¬ 
don 1860), Vol IX, april 1637 48,251 “It has been notices that the inhabitants of St. Christopher’s, 
Barbados, and the other Caribbe Islands, have mostly planted tobacco to the neglect of cotton, 
wools, and other useful commodoties, which they had begun, and of corn and grain sufficient for 
the support of those plantations, which compels them to receive supplies from the Dutch and other 

Monique Klarenbeek | Grutters op de Antillen 21 



Het waren voornamelijke particuliere ondernemers, die door middel van hun 
uitgebreide handelsnetwerk een belangrijke rol speelden bij de economische ont¬ 
wikkeling van de Franse en Engelse koloniën en met deze handel een belangrijke 
bijdrage leverden aan - met name - de suiker- en tabakshandel in de Republiek. De 
kleine Antillen, waar Sint Christoffel deel van uitmaakt, lagen op de handelsroute 
naar het vaste land van Zuid-Amerika. Ze waren zo uitermate geschikt als opslag¬ 
plaatsen voor handelsgoederen en steunpunten om de West-Indische handel te con¬ 
troleren. Aan het einde van het Twaalfjarig Bestand met Spanje was het de schepen 
van de Republiek weer toegestaan het monopolie van Spanje desnoods met geweld 
te doorbreken. Hiervoor werd de West-Indische Compagnie (WIC) in het leven 
geroepen. De WIC had als doel handel, kolonisatie en de bescherming hiervan bin¬ 
nen een octrooigebied dat zich uitstrekte van de Kreeftskeerkring tot aan Kaap de 
Goede Hoop en zowel de Atlantische oostkust als ook de westkust van Amerika 
besloeg. Gezien de al ver gevorderde kolonisatie door andere mogendheden en de 
oorlogstoestand zou deze doelstelling alleen door oorlogsvoering en met name kaap¬ 
vaart kunnen worden bereikt. Vooral de Portugese suikerplantages in Brazilië en de 
zoutpannen van Punta Araya in het huidige Venezuela waren voor de Nederlanders 
interessant. De plantages waren belangrijk voor de driehoekshandel met Afrika en 
het zout was als conserveringsmiddel van belang voor de visserij. Ondanks inten¬ 
sieve expedities bleef een structurele veiligstelling van de veroverde gebieden uit en 
moesten de Nederlanders voor zout en suiker uitwijken naar de kleine Caribische 
eilanden.5 

De kosten van de oorlogsvoering liepen zo hoog op dat een faillissement van de 
WIC dreigde en zij wat betreft kaapvaart en handel al snel op particuliere kooplie¬ 
den was aangewezen. Al vanaf de jaren dertig van de zeventiende eeuw was het 
toegestaan tegen betaling van een recognitie kaapvaart en vrijhandel te drijven. 
Alleen op de goederen- en slavenhandel vanuit West-Afrika hield de WIC haar 
alleenrecht. Daarnaast werd het beheer van de in de ogen van de WIC minder 
winstgevende koloniën als patroonschappen aan particulieren overgedragen. Deze 
patronen hadden verregaande bevoegdheden en vrijstelling van belasting, de zoge¬ 
naamde tiende penning. Ook leverden zij de commandeur die in opdracht van de 
Staten-Generaal en de WIC zorgdroeg voor orde en rechtspraak op het toever¬ 
trouwde eiland. 

Vooral de Zeeuwen waren actief betrokken bij de kaapvaart in West-Indië en ook 
de patroonschappen waren voornamelijk in handen van prominente Zeeuwse bur- 

strangers.” Steward L. Mims, Colbert’s West India Policy (London 1922) 51. 
5 Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994) 93; Andrews, The Spanish Carib¬ 

bean 246. Buitenlandse auteurs toonden over het algemeen meer respect voor de WIC en de 
economische macht van de Republiek dan dat het jarenlang in Nederland het geval was. 
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gers en bewindhebbers. Zo was het eiland Sint Eustatius, op nog geen zes mijlen 
gelegen van Sint Christoffel, in bezit van bewindslid Abraham van Pere en viel naast 
Tobago later ook Sint Maarten onder het patroonschap van de gebroeders Cornelis 
en Adriaen Lampsins. Rond het midden van de zeventiende eeuw werd vanuit 
de kaapvaart meer en meer op vrije handel overgeschakeld, hoewel beide activitei¬ 
ten lange tijd nauw met elkaar verweven bleven.6 

Ook de Franse en Engelse gouverneurs van de West-Indische eilanden hadden 
een grote mate van zelfstandigheid en beslisten over politieke kwesties en de uitgifte 
van land. Zij handelden liever met de Nederlanders dan met hun eigen Compagnie, 
die door hoge im- en exportheffingen weinig overliet voor de planters. Zo werd met 
de bewoners van Sint Christoffel al vroeg in de zeventiende eeuw op regelmatige 
basis handel gedreven. Phillippe de Longvilliers du Poincy, ridder in de Orde van 
Malta, sloot als gouverneur van Sint Christoffel in 1640 zelfs een contract met koop¬ 
lieden uit Middelburg voor de exclusieve handel op het eiland. Deze handel kwam 
nu in handen van Du Poincy waardoor de Franse Compagnie weinig tot geen inkom¬ 
sten meer van het eiland ontving. Gouverneur Du Poincy vergaarde, net als zijn col¬ 
lega’s op de andere Franse eilanden, grote rijkdom en kon zo na het faillissement van 
de Franse Compagnie Sint Christoffel in 1651 voor 120.000 livres kopen. 

Engelse schepen deden na de prijsval van de tabak in 1638 het eiland bijna niet 
meer aan, maar voeren liever op de nieuwe koloniën die een betere kwaliteit tabak 
produceerden. De Nederlandse schepen bleven wèl komen en de kooplieden hielpen 
planters bij het ombuigen naar andere producten, zoals katoen en suiker. Niet uit 
liefdadigheid, de Nederlanders hadden de visie, het kapitaal en het geduld om te 
wachten op een winstgevende handel, die uiteindelijk kwam met de suikerhandel. 
Na het verlies van de Braziliaanse suikerkolonie in 1654 hadden vele kapitaalkracht¬ 
ige handelaren hun toevlucht genomen tot de Caribische eilanden, waaronder Sint 
Christoffel en Martinique, waar zij met open armen ontvangen werden. Samen met 
hun netwerk in de Republiek hadden deze kooplieden een groot aandeel in de bloei 
van de suikerrietteelt op de eilanden. De schepen uit de Republiek domineerden het 
beeld voor de kust van Sint Christoffel en andere Caribische eilanden, tot grote erger¬ 
nis van zowel de regering in Londen als in Parijs. Voor het jaar 1662 wordt gesproken 
van 120 tot 150 schepen die alleen al de Franse eilanden aandeden, tegenover drie of 

6 Doeke Roos, De Zeeuwen en de WIC (Hulst 1992); Ruud Paesie, Lorrendrayen op Africa. De ille¬ 
gale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmono¬ 
polie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734(Middelburg 2008) 26. Paesie beschrijft de 
verwevenheid van de kaapvaart, de koopvaardij en de smokkel- en slavenhandel in de Zeeuwse 
activiteiten. 

7 Jean Baptiste du Tertre, Histoire générales des Antilles habitués par les Francois (Paris 1667-1671) 
I, 121, 448; Steward L. Mims, Colbert 40-43; Higham, The Leeward Islands 30; Sainsbury ed., 
CSP 1574-1660 Vol XIII 473. 
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vier schepen die dat jaar vanuit Franse havens vertrokken waren.8 Toen Frankrijk 
en Engeland vanaf het midden van de zeventiende eeuw overgingen tot vergaande 
maatregelen om de dominante Nederlandse handelspositie een halt toe te roepen en 
de eilanden zich weer moesten richten op het moederland, werden de afhankelijk¬ 
heid en de loyaliteit van de planters aan hun Nederlandse handelsrelaties pas echt 
goed zichtbaar. 

Door het ontbreken van ontsloten archiefmateriaal is in Nederland de rol van de 
particuliere koopman in de ontwikkeling van het Caribische gebied tot voor kort aan 
de aandacht ontsnapt. Nederlandse kooplieden op West-Indische eilanden en met 
name op Sint Christoffel, werden alleen genoemd in Engelse, Franse en Noord-Ameri- 
kaanse studies over de Engelse en Franse aanwezigheid op deze eilanden. Deze stu¬ 
dies zijn voornamelijk gebaseerd op Engelse en Franse bronnen. Daarnaast is in 
Nederland het succes van de Republiek in West-Indië altijd afgemeten aan het suc¬ 
ces van de WIC. Echter als men, zoals Henk den Heijer stelt, alleen naar de WIC 
kijkt, mist men 70 procent van alle activiteiten van de Nederlanders. De handel met 
Sint Christoffel is hiervoor illustratief.9 

In het archief van de High Court of Admiralty in Kew, London, ligt een unieke 
verzameling grotendeels onontsloten materiaal, afkomstig van schepen die tussen 
1650 en 1800 door de Engelsen werden gekaapt. Eeuwenlang werd dit materiaal 
onopgemerkt in Engelse archieven bewaard. Dit materiaal is van ongekende waarde 
voor onderzoek naar een deels onontgonnen gebied waarvan de bronnen maar be¬ 
perkt overgeleverd zijn. Uit onderzoek in deze archieven is gebleken dat Nederlan¬ 
ders niet alleen opereerden vanuit gebieden die in Nederlandse handen waren, maar 
in de vroege zeventiende eeuw ook actief waren vanaf eilanden die in bezit waren 
van andere Europese mogendheden. Uit scheepspost afkomstig van drie in 1664 en 
1665 door de Engelsen gekaapte schepen blijkt de aanwezigheid van een groot aantal 
Nederlanders op het eiland Sint Christoffel." Dit artikel beschrijft aan de hand van 
dit nieuwe bronnenmateriaal de handelsactiviteiten van deze kooplieden en de 

8 Bridenbaugh, No Peace Beyond the Line 69. Hier wordt het verloop van de suikeraanbouw 
beschreven; Israel, Dutch primacy 238-239; Du Tertre, Histoire des Antilles I 460-461; Mims 
Colbert 47-49; Higham, The Leeward Islands 35. 

9 Victor Enthoven en Henk den Heijer, ‘De Nederland en de Atlantische wereld 1600-1800’ in 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, Jaargang 24, deel I (2005) 147-166; Victor Enthoven en Mar- 
tme Julia van Ittersum, ‘The Mouse That Roars: Dutch Atlantic History in’: Journal of Early 
Modern History Vol 10, Issue 3 (2006) 221-230. 

10 Roelof van Gelder, Sailing Letters, verslag van een inventariserend onderzoek naar Nederlandse 
brieven in het archief van het High Court of Admiralty in The National Archives in Kew, Groot- 
Brittanme (Den Haag 2005). Van Gelder beschrijft hier de omvang van de betreffende archieven 

11 Monique Klarenbeek, Grutters op de Antillen, een onderzoek naar de aanwezigheid van Neder- 
anders op het eiland St. Christoffel op basis van brieven geschreven aan de vooravond van de 
Tweede Engelse oorlog1664-1665 (niet-gepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 2006). 
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impact die de protectionistische maatregelen van de Engelse en de Franse kroon 
hadden op de handel op de kleine Antillen. Het laat zien dat de Nederlandse private 
handel door zijn aard en omvang in de zeventiende eeuw in belangrijke mate bij¬ 
gedragen heeft aan de ontwikkeling van de Franse en Engelse koloniën in het 
Caribisch gebied. 

De handel op Sint Christoffel 

Aanvankelijk vond handel met kolonisten plaats vanaf de schepen die voor de kust 
geankerd lagen. In de loop van de jaren had zich op het eiland St. Christoffel een 
kleine maar invloedrijke gemeenschap van kooplieden uit de Republiek gevormd, 
die haar zaken vanaf de wal bewaakte. Het overgrote deel van de Nederlanders was 
actief in het Franse Basseterre, de grootste nederzetting op het zuidoostelijke deel 
van het eiland. " De huidige hoofdstad Basseterre, in het Franse gedeelte van het 
eiland, was anno 1650 al de belangrijkste stad op Sint Christoffel. In Basseterre 
waren, net als op andere eilanden in de regio veel stoorhuysen - pakhuizen - van de 
kooplieden gevestigd. De omvang van de aanwezigheid van Nederlandse kooplie¬ 
den in Basseterre wordt beschreven in het verslag van de priester Jean Baptiste du 
Tertre over een brand in 1663 waarbij ongeveer zestig opslagplaatsen of stoorhuy¬ 
sen van Nederlanders in vlammen opgingen.13 

Een stoorhuys telde drie tot vier verdiepingen, met ramen die groot genoeg waren 
om grote kisten en zakken naar binnen te krijgen. Transacties vonden plaats in een 
kleine ruimte nabij het pakhuis of soms bij de koopman thuis. Een koopman of han¬ 
delshuis bezat soms meerdere opslagplaatsen, waarin na het lossen van het schip de 
goederen voor het eiland tot de verkoop ervan werden opgeslagen. De hele week, 
met uitzondering van de wekelijkse rustdag, heerste er bedrijvigheid. De koopman 
was met zijn personeel druk doende met in- en verkoop en de administratie. Vanaf 
de plantages kwamen de producten binnen om opgeslagen te worden, totdat ze wer¬ 
den verladen voor transport naar Europa of Noord-Amerikaanse nederzettingen in 
bijvoorbeeld Nieuw-Engeland. Vanuit Europa werd voor de planters een veelheid 
aan goederen meegenomen: levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen, gereedschap, hoog 
noodzakelijke of luxe artikelen die het leven op het eiland iets draaglijker zouden 

12 Nederlandse kooplieden vestigden zich aanvankelijk ook in Engelse havenplaatsen, zoals 
Sandy Point en Old Road, maar na de invoering van de Act van Navigatie in 1651 verplaatste de 
handel zich hoofdzakelijk naar de vrije Franse handelszone. 

13 Du Tertre, Histoire des Antilles I 586; Mims, Colbert 48; Bridenbraugh, No Peace Beyond the 
Line 312/317. Zij beschrijven hier verder het uiterlijk van Bridgetown op Barbados, dat on¬ 
danks dat het onder Engels gezag stond, meer op een Nederlandse stad leek. De invloed van de 
Nederlanders met hun pakhuizen was ook hier duidelijk te herkennen. 
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maken. Meestal werden deze goederen met uitgestelde betaling geleverd; na de oogst 
volgde de aflossing van de openstaande schulden met suiker, tabak, katoen of indigo. 
De handelaren die met een klein cargasoen naar het eiland waren gekomen, ver¬ 
kochten hun goederen waarschijnlijk meteen vanaf het schip tegen directe betaling.14 

Grotere schepen uit Europa voeren op Barbados of Sint Christoffel waarna hun 
ladingen naar de kleinere eilanden werden verscheept. Er was intensief contact tus¬ 
sen de handelaren op Sint Christoffel en de schippers van de schepen die op regel¬ 
matige basis het eiland aandeden. De schippers beheerden de vracht aan boord en 
verzorgden de aflevering van de post, het geld èn de goederen. Zij waren tevens 
koopman en hadden de opdracht zelfstandig een vracht te verhandelen, vaak met 
nauwkeurig omschreven instructies van de opdrachtgever in de Republiek. De namen 
van de schippers, hun schepen alsook de verwachte datum van aankomst, waren al 
vooraf op de eilanden bekend. De persoonlijke reis of de verzending van de goederen 
naar de Republiek werd afgestemd op de komst van de verschillende schippers. De 
vaartuigen die het eiland frequent bezochten, kwamen veelal rechtstreeks uit de 
Republiek en deden naast Sint Christoffel hooguit de eilanden in de directe om¬ 
geving aan.15 

Tijdens een protest in 1651 van verschillende kooplieden bij de Staten-Generaal 
over de invoering van de eerste Navigation Act wordt gesproken over een export van 
jaarlijks meerdere miljoenen guldens en een import van tabak, katoen, indigo en sui¬ 
ker tegen een vergelijkbare waarde. Volgens een uitspraak van de Franse minister 
van Financiën Jean Baptiste Colbert in 1664, haalden de Nederlanders jaarlijks rond 
2.000.000 livres aan suiker en rond 1.000.000 livres aan andere goederen zoals 
katoen, tabak en indigo van de Franse West-Indische eilanden.16 

In het begin van de kolonisatie was er op de eilanden hoofdzakelijk vraag naar 
de eerste levensbehoeften zoals men die van thuis gewend was. Na enige tijd zorgde 
het succes van de tabak- en vooral suikerteelt voor een groeiende behoefte aan 
luxeartikelen om het leven aangenamer te maken. De schippers en kooplieden uit 
de Republiek voorzagen de eilandbewoners van een grote verscheidenheid aan pro¬ 
ducten, waaronder Franse wijn, rijst, spek en verschillende gedroogde levensmid¬ 
delen, zoals stokvis, gedroogd vlees, worst en peulen. Verder leverden zij boter, olie, 

14 Bridenbaugh, No Peace Beyond the Line 317. 
15 The National Archives, Kew, High Court of Admiralty (TNA HCA) 30/6471 Willem Carker, 

‘Instrucktie waer naer de schipper Gabrieli ende stierluijden haer sullen hebben ten reguleeren’ 

(ongedateerd); TNA HCA 30/645, Pieter van Wessem ‘Goederen Aengaende Leendert Matthijs- 

sen mij inhanden gegeven om voor hem te verhandelen mits te genieten ene behoorlijke provisie’ 
(1 juli 1663 - 1 november 1664). 

16 Bridenbaugh, No Peace Beyond the Line, 65; Mims, Colbert 45-46; Langford Oliver, Vere (ed.) 
Caribbeana, being miscellaneous papers relating to the History, Genealogy, Topography and Anti¬ 
quities of the British West Indies, Volume II (London 1919) 222. 
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traan, Spaanse zeep en kaas, vruchten zoals pruimen, rozijnen en amandelen en 
oosterse specerijen, als kruidnagelen, peper en foelie. Op het verlanglijstje van een 
apotheker die zich vanuit Nieuw-Nederland op het eiland had gevestigd, stonden 
geneeskrachtige kruiden, oliën en andere geneesmiddelen.1' Wanneer er door oor¬ 
logssituaties of slechte weersomstandigheden enige tijd geen schepen de eilanden 
aandeden, betekende dit armoede en mogelijk zelfs hongersnood, zoals een koop¬ 
man ervoer, kort nadat hij met zijn goederen aan land was gegaan: “lek soude 
meerder schrijven maer ick heb mijn huijs vol volck en slaen malcander haest om 
d’brandewijn wiese hebbe sal”.18 Hoewel de eilandbewoners leerden inheemse pro¬ 
ducten te gebruiken zoals vis, fruit en batatas (zoete aardappelen, waaruit zelfs 
wijn en likeur werd bereid), konden deze niet de tekorten van alle bewoners weg¬ 
nemen.16 

De succesvollere en rijkere eilandbewoners hechtten veel waarde aan het 
onderscheid tussen hen en de lagere klassen en de contractarbeiders, een sociale 
erfenis uit het moederland. Bij stijgende welvaart nam zodoende de vraag naar 
luxeartikelen toe. Het beste linnen, luxe zijde en satijn, zijden linten en kostbaar 
kant, hoeden en handschoenen, alles het liefst volgens de laatste Europese mode, 
waren gevraagde producten. De schippers brachten stoffen in veel verschillende 
soorten en maten, tezamen met ander materiaal voor het vervaardigen van kleding. 
Naast luxestoffen zoals zijde en satijn, betrof het voornamelijk linnen “lijnwaet, 
Vlaems en Osnabruecks, wit en grau” en Haarlems “Droosette” of droget - een half¬ 
wollen of halfzijden stof - en bombazijn - een stevige stof gebruikt voor voering of 
werkkleding -, naalden, garen in verschillende soorten, knopen en zelfs baleinen 
voor hoepelrokken. Verder schoenen, fijne en ruige hoeden, zwart en grijs, zijden 
hoedenband, kousen en kousenbanden voor zowel mannen als vrouwen. Een echt¬ 
genote van een vooraanstaand koopman bestelde naast een nieuwe zilveren schaal 
ook “Aen schoenen en muijllen op de nieuwste mooden te weeten. Vrouwe schoenen 
en muijllen voor mijn soon niet van de grootse soorte maer opd nieuwste moode”.20 

Naast materiaal voor het maken van kleding verkochten de kooplieden ook ver¬ 
schillende soorten gereedschap, zoals hamers, bijlen, ijzer, schoowen en boshopels 
voor het maken van vaten, een zogeheten fret - een soort handboor -, diverse soorten 
gewichten, kapmessen en suikermessen voor de suikerteelt, gebruiksvoorwerpen en 
huishoudelijke en kantoorartikelen. De kooplieden voorzagen de eilandbewoners 
zelfs van meubelen, zoals tafels en - op bestelling - onderdelen voor de suikerriet- 
molens. Tabak, katoen en suiker waren met de verfstof indigo de belangrijkste 

17 TNA HCA 30-644, W. Rasenberg aan juffrouw Van der Houve in Vlissingen (St. Christoffel 1664). 
18 TNA HCA 30/642, Johannes Esich aan zijn moeder (St. Christoffel 9 december 1664). 
19 Bridenbaugh, No Peace Beyond the Line 51. 
20 TNA HCA 30/647, Verzendlijsten van diverse kooplieden, (februari 1665). TNA HCA 30/644, 

Bestelling van de echtgenote van een vooraanstaand koopman (St. Christoffel, 10 december 1664). 
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exportproducten van het eiland. De suikerrietteelt vereiste grote investeringen en 
was slechts weggelegd voor de grotere plantagebezitters. De kleinere hielden het 
bij tabak en katoen, wat redelijk eenvoudig te verbouwen was. Met hun gunstige 
leningen en het leveren van het benodigde materiaal op afbetaling waren de koop¬ 
lieden uit de Republiek geliefde handelspartners van planters op zowel het Engelse 
als het Franse deel van het eiland. Door de gunstige invoertarieven van de Republiek 
ten opzichte van bijvoorbeeld Frankrijk was het voor de Nederlandse kooplieden 
voordelig suiker en tabak van de West-Indische eilanden voor bewerking naar Neder¬ 
land te halen. Op basis van deze importen floreerden in Nederland de suikerraffina¬ 
derijen en tabaksindustrie, waar de goederen werden verwerkt voor verdere export 
naar andere delen van Europa. Onder andere de steden Amsterdam, Middelburg, 
Vlissingen, Hamburg en Lübeck ontwikkelden zich zo tot belangrijke suikerverwer¬ 
kende centra.21 

Toenemend Engels en Frans protectionisme 

Het economische succes van de Republiek ontging overige Europese staten niet en 
vanaf het midden van de zeventiende eeuw kregen de eilanden in West-Indië toene¬ 
mende aandacht van hun moederlanden Engeland en Frankrijk. Het eerstgenoemde 
land voerde in 1651 en in 1660 protectionistische maatregelen in om de macht van de 
Nederlandse kooplieden te beperken ten gunste van de Engelse scheepvaart en han¬ 
del. Met de invoering van de Navigation Act van 1651 mocht koopwaar van en naar 
Engeland alleen nog maar worden vervoerd in Engelse schepen of in schepen uit het 
land waar de goederen het eerst waren verladen. Tijdens de Restauratie volgde in 
1660 een aanscherping van de Navigation Act en werd verordend dat alleen Engelse 
schepen met Engelse bemanning met de Engelse koloniën mochten handelen. Naast 
deze regelrechte uitsluiting van de Nederlandse schippers, werd er op suiker een 
exportbelasting aan de koning geheven van 4,5 procent. Regelmatig volgde er een 
verhoging van deze belasting en er kwam een beperking op de export van een aantal 
koloniale producten. Deze goederen mochten alleen naar Engeland of naar een van 
haar andere koloniën worden vervoerd. Het ging hier, zonder uitzondering, om goe¬ 
deren van de West-Indische eilanden. Te weten bruine en witte suiker, katoen, 
tabak, indigo, gember en verfstoffen, allemaal koopwaar van Sint Christoffel en de 
omringende eilanden.22 

21 Mims, Colbert, 54; Den Heijer, De WIC 53; Arjan Poelwijk, In dienste vant Suijckerbacken, De 

Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630 (Hilversum 2003). 

22 Higham, The Leeward Islands 31; Bridenbaugh, No Peace Beyond the Line 310. 
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Ook in Frankrijk zag koning Lodewijk XIV aan het succes van de kooplieden uit 
de Republiek dat de handel met West-Indië veel opbracht en besloot hij de Franse 
eilanden weer in eigen beheer te brengen. In 1664 richtte de Franse minister van 
Financiën Colbert in opdracht van de koning de Compagnie des Indes Occidentales 
op, die niet alleen volledige zeggenschap kreeg over de Franse gebieden maar ook 
verregaande rechten: van het benoemen van gouverneurs, rechters en andere amb¬ 
tenaren tot het bouwen van verdedigingswerken, het verklaren van oorlog en het 
sluiten van verdragen met niet-Europese heersers. Er werd een handelsmonopolie 
toegezegd voor de duur van veertig j aar en de hoge import- en exporttarieven gingen 
drastisch omlaag. Door de invoering van een tarieflijst werd de naar Frankrijk geïm¬ 
porteerde suiker zo hoog belast, dat deze handel voor de Nederlanders zo goed als 
onmogelijk werd. Lodewijk XIV wilde door middel van een prohibitieve heffing 
op de import van suiker het raffineren in eigen land stimuleren. De Compagnie des 
Indes Occidentales moest een reguliere vrachtverbinding tussen de West-Indische 
eilanden en Frankrijk opzetten, om zo de koloniën te bevoorraden en direct suiker 
naar Frankrijk te halen. Hoewel de Republiek deze politiek met protest en argwaan 
bekeek, was het moeilijk in een periode van een dreigende oorlog met Engeland 
daadkrachtig tegen de Franse bondgenoot op te treden.23 

Halverwege het jaar 1664 werden door de Compagnie des Indes Occidentales 
afspraken gemaakt met de verschillende patronen van de eilanden over de over¬ 
name van de West-Indische eilanden. Hoewel er met de Orde van Malta nog geen 
afspraken waren gemaakt over de overname van Sint Christoffel, ondernamen de 
Franse autoriteiten al wel pogingen om de Nederlandse schippers van het eiland te 
weren. Op 30 september 1664 werd het schepen uit de Republiek verboden de Franse 
eilanden aan te doen. Als reden werd aangevoerd dat de Nederlandse schepen geïn¬ 
fecteerd konden zijn met de pest, die op dat moment in de Republiek huishield. Het 
verbod gold voor zes maanden, net genoeg om de eilanden volledig in handen van 
de Compagnie des Indes Occidentales te krijgen. Wanneer de planters toch met de 
Nederlanders handelden, riskeerden zij inbeslagname van de bezittingen.24 

Hoewel de maatregelen van zowel de Engelse als Franse kroon eenzelfde doel 
dienden, hadden beiden hun eigen dynamiek. In beide gevallen stonden de kolonisten 
niet positief tegenover het handelsverbod met de Nederlanders. Zowel de Engelsen 
als de Franse planters waren gewend aan hun Nederlandse relaties, die goedkoper 
leverden, beter betaalden voor inheemse producten en tegen gunstige condities 
leningen verstrekten. Om de protectionistische maatregelen van de Engelse regering 
te omzeilen, weken de meeste kooplieden uit naar de Franse gebieden en opereer¬ 
den sindsdien vanuit hun stoorhuysen op het Franse gedeelte van het eiland. Schepen 

23 Mims, Colbert 54,69; Israel, De Republiek 888. 

24 Mims, Colbert 83. 
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uit de Republiek bleven het eiland aandoen voor het laden en lossen van de goede¬ 
ren van zowel de Franse als de Engelse kolonisten, waarbij aan de Engelsen zelfs 
nog op afbetaling werd geleverd."’ Op deze manier probeerden de kooplieden uit 
de Republiek zo goed mogelijk hun handel voort te zetten. De suiker- en tabaks¬ 
industrie in de Republiek was per slot van rekening afhankelijk van de leveringen 
uit de Cariben. 

In de loop van de jaren zestig werd het ondernemersrisico voor de kooplieden 
door de opgevoerde Engelse kaapvaart steeds groter. Ondanks het verplicht varen in 
konvooi, bereikte een groot aantal schepen de eilanden niet en ontstonden aldaar 
grote tekorten. Matroos Jansen vertelt het thuisfront dat “het is hyer anders niet als 
van oorlooge dat men prat (...) door den trubbel hijer is het danjereus op de reede te 
leggen als zoo de engelsen schepen al hyer kapen ende rooven is oveer al een slech¬ 
ten tijt”."6 Engeland was vastbesloten de Nederlanders uit het Caribische gebied te 
verdrijven, waarop naast aanvallen op koopvaardijschepen ook de verovering van 
Nieuw Amsterdam volgde. Een aantal kolonisten van de voormalige Nederlandse 
kolonie zocht zijn toevlucht op de Caribische eilanden, waaronder Sint Christoffel. 
Een koopman schrijft hierover aan zijn thuisfront: “het gaedt hier machtighge slechdt 
mijn dunckt met onser duijtschen natzije wandt nieuw Neederlandt is engels door 
haer ingenoomen hier groote schande, hier sijn een deel vande selve hier coomen 
vluchtten en sijn her ellendigh verstrooijt”.27 

Door de Franse maatregel Nederlandse schepen de toegang tot de eilanden te 
ontzeggen, werd de situatie pas echt nijpend. Nadat jarenlang vrijhandel mogelijk 
was geweest op het Franse deel van het eiland, waren de Nederlandse kooplieden nu 
geheel afgesneden van hun zakenrelaties. Juist door het grote tekort aan levensmid¬ 
delen dat op het eiland was ontstaan, floreerde de handel en werd alles verkocht, on¬ 
geacht de kwaliteit en de prijs van de koopwaar. De kooplieden die toch met hun 
cargasoen op het eiland werden toegelaten, wensten vurig dat zij meer hadden mee¬ 
genomen. Er werden grote bestellingen naar de Republiek gestuurd, waarschijnlijk 
in de veronderstelling dat het handelsverbod na zes maanden ten einde kwam en 
erop vertrouwende dat de Orde van Malta het eiland niet uit handen zou geven: “(...) 
so ick geloof dat dit eijlant soo licht niet aen vranckrijck coomen sal” en “men secht 

25 Israel, Dutch Primacy in World Trade 212,239; CSP1574-1660 Vol XI362,364,380; Christopher 

Jeaffreson, A Young Squire of the Seventeenth Century: From the Papers (A.D. 1676-1686) of 

Christopher Jeaffreson Vol. I. (Londen 1878) 215 “soe that the produce of the English plantations 

was carried either into French grounds, or shipped for Holland, while theire commodities were 

vended here. Tis true the planters found the sweet of this, for they [the Dutch] soulde cheape, and 

[allowed] a year or two for payment”. 

26 TNA HC A 30/644, een zeeman aan zijn vrouw in Vlissingen (Sint Christoffel 11 december 1664). 

27 TNA HCA 30/644, een koopman aan zijn familie thuis (Sint Christoffel 10 december 1664). 
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oock noch voor seeker dat St. Xtoffel tot noch toe buijten die companje is ende dat 
hier och altijd vrie handelinge so ier wese”.28 

Maar ondanks de goede afzetmogelijkheden werd het voor een aantal Neder¬ 
landse handelaren steeds moeilijker de betalingen te innen en konden zij door hun 
status als buitenlanders op deze eilanden nauwelijks teruggrijpen op middelen om 
betalingen af te dwingen. Twee kooplieden berichtten hun zakenrelaties in de Repu¬ 
bliek hierover als volgt: “lek hebbe mede een groots onder de engelsen uijt staen 
wenste dat de betaellinge wat beter mochte volgen soude dan beter kunnen de 
vrunden contentement doen” en “(...) want onse natie alhier voor geen rechter ver¬ 
hoort en werde soo dat meest is die niet en wilt betaele wij en conne haer daer niet 
too dwinge”.29 

Vanaf februari 1665 werden de West-Indische eilanden ondanks veel tegenstand 
van de bewoners, officieel onder de Franse Compagnie gebracht: “aen gardeloup en 
martinique soo men seght so hebben sij al begonne te revolteeren soo dat mons de 
trassi daerselfe is naer toe ghetrocken aengaende dit heilant men hout voor vast dat- 
tet niemmermeer onder de compagnie sal coommen”.30 Enige maanden later werd 
ook Sint Christoffel overgenomen van de Orde van Malta. Tijdens de ceremonie van 
het afleggen van de eed van trouw aan de koning lieten belangrijke planters verstek 
gaan. Zij weigerden afstand te doen van verschillende privileges die zij hadden ge¬ 
had onder het Maltezer bewind . Het ging hierbij vooral om de vrijhandel die dan 
ook in uitzonderlijke situaties werd toegestaan, zoals in oorlogssituaties.31 

Om opstanden op Sint Christoffel en de omringende eilanden voor te zijn, moest 
de Franse Compagnie de weggevallen Nederlandse aanvoer aan deze overzeese 
gebiedsdelen compenseren. Hoewel de voorbereidingen hiervoor al kort na de op¬ 
richting van de Compagnie waren gestart, kon de eerste Franse vloot pas medio 
december 1664 uitvaren. Deze vijf schepen gingen in februari 1665 voor Martinique 
ten anker, waar al sinds enige maanden onvoldoende was geleverd. Op het eiland 
heersten grote tekorten en de verdeling van de goederen liep uit op een grote chaos. 
De hoeveelheid goederen voldeed bij lange na niet aan de behoefte en de Compagnie 
had niet de ervaring en de juiste mensen om met leveringen als deze om te gaan. 
Twee schepen werden zelfs helemaal niet gelost, maar voeren direct door naar Gua¬ 
deloupe, een bericht dat ook Sint Christoffel bereikte en doorgegeven werd aan de 
relaties in de Republiek: “op [hjeden krige wij alhier tijtdinge dat daer 2 franse com- 
panji schepen aan garulop zijn die soo eenige viectalje meede hebben gebracht voor 

28 Mims, Colbert 83, 85; TNA HCA 30/642, Johannes Esich (Sint Christoffel 9 december 1664); 
TNA HCA 30/647, Bastiaen Goudijs (Sint Christoffel 9 februari 1665). 

29 TNA HCA 30/642, Michiel Vrijmoedt (Sint Christoffel 28 november 1664); TNA HCA 30/647, 
koopman Bastiaen Goudijs aan zijn relatie in Vlissingen (Sint Christoffel 9 februari 1665). 

30 TNA HCA 30/645, 6 december 1664. 
31 Mims, Colbert 91. 
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Scheepspost afkomstig van het schip de Swarte Aerend, 1664. The National Archives, Kew, High 
Court of Admiralty 30/647. 

de soldaten doch soo men secht van weijnich in portansie”.32 De leveringen bleken 
een druppel op de gloeiende plaat en de bewoners van Martinique kwamen in op¬ 
stand tegen de Compagnie, die aan de ene kant niet in staat bleek de eilanden in hun 
behoeften te voorzien en aan de andere kant de handel met de Nederlanders verhin¬ 
derde. Vooral het feit dat de schepen uit Frankrijk hadden verzuimd damesschoe¬ 
nen mee te nemen, bracht grote verontwaardiging teweeg. De gedachte dat de dames 
van de planters nu op blote voeten naar de zondagse mis zouden moeten gaan, was 
ondraaglijk. De Nederlandse kooplieden op het eiland waren goed over dit alles 
geïnformeerd en hielden het thuisfront in de Republiek trouw op de hoogte. 

De Compagnie des Indes Occidentales faalde niet alleen bij de levering van koop¬ 
waar aan de eilanden, ook het transport van de oogst van het eiland naar Frankrijk 
bleek niet te voldoen. Deze leek in februari 1665 “rijekelijck” te worden maar de 
Compagnie beschikte over hooguit de helft van de schepen die nodig was om de 
hoeveelheden suiker naar Frankrijk te transporteren. Het onvermogen van de Com- 

32 TNA HCA 30/647, Bastiaen Goudijs aan Geleijn Lampsins (Sint Christoffel 9 februari 1665). 
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pagrtie des Indes Occidentales de eilanden naar behoren te bevoorraden en de oogst 
hiervandaan te verschepen, veroorzaakte verdere opstanden. Daarnaast werden de 
weinige geleverde goederen tegen een te hoge prijs verkocht. Met name op Martini¬ 
que schreeuwden de bewoners om terugkeer van hun Nederlandse vrienden: “Men 
seght dat Martinico op staet tegen de vysse roy ende dat sij schier van [hjonger ster¬ 
ven ende willen met geen compagnie te doen hebben alhier”.33 

Een jaar na haar oprichting bleek de Compagnie nog steeds niet in staat te zijn de 
eilanden van het nodige te voorzien en de suikerindustrie op de eilanden te stimule¬ 
ren. Eén doelstelling had de Franse overheid wel gehaald: het handelsmonopolie 
van de Compagnie des Indes Occidentales was gevestigd en de Nederlandse schippers 
met hun goederen waren succesvol van de eilanden geweerd. 

Nadat de Tweede Engelse Oorlog in maart 1665 officieel uitbrak, volgde de Engelse 
inname van nagenoeg alle West-Indische nederzettingen van de Republiek. De Neder¬ 
landers leken weinig kans te maken tegen de veel sterkere Engelse zeemacht. Deze 
nadelige positie bleek evenwel in hun voordeel uit te pakken. Ondanks alle diploma¬ 
tieke inzet van Londen leefde namelijk in vele Europese hoofdsteden de vrees dat 
een overwinning van het sterke Engeland er uiteindelijk toe zou leiden dat deze 
staat het Europese continent ging domineren. De Republiek was als bondgenoot een 
aantrekkelijker alternatief, omdat deze door haar beperkte mogelijkheden nooit een 
militaire grootmacht zou kunnen worden. Mede door zijn sterke economische posi¬ 
tie in de wereldhandel kon Nederland met zijn bondgenoten met blokkades en han¬ 
delsembargo’s Engeland in juli 1667 tot een vrede dwingen.34 

Hoewel geheel West-Indië leed onder de gevolgen van de oorlog, werd Sint 
Christoffel wel het meest getroffen. Door het grotendeels stilliggen van de handel 
was de suiker-, tabak-, katoen- en indigoteelt geheel ingestort. Het eiland leed 
onder honger, ziektes, plunderingen en brandschatting. Dit leidde tot een verdere 
exodus van eilandbewoners naar recent gekoloniseerde gebieden zoals Suriname, 
Jamaica of Noord-Amerika, waar nog ruimte was om onder gunstige voorwaarden 
opnieuw te beginnen. Als verdeeld eiland en belangrijke handelsplaats had Sint 
Christoffel een risicovolle positie. In 1666 bezetten de Fransen het Engelse deel 
ervan, na geruchten over een op handen zijnde Engelse aanval. Tussen de vijfdui¬ 
zend en achtduizend Engelsen verlieten het eiland, beroofd van hun bezittingen, 
land en inkomstenbronnen. Hierdoor daalde het aantal bewoners tot ongeveer 3.300 
personen. Het eiland werd geblokkeerd en goederen konden alleen nog maar met 
grote moeite naar het eiland worden gesmokkeld, opdat de bewoners niet van de 
honger omkwamen.’5 

33 Mims, Colbert 87,100-101; TNA HCA 30/647 Gerard Douw (Sint Christoffel 11 februari 1665). 

34 Sainsbury ed., CSP1660-1666 369; Israel, Dutch Primacy 275-279. 

35 Sainsbury, ed., CSP 1660-1666 375-376, 382-384; Higham, The Leeward Island 57. 
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Zo kwam voor Sint Christoffel een abrupt einde aan de periode van economische 
bloei en welvaart. Naast een tropische storm verwoestte de oorlog de eerder moei¬ 
zaam opgebouwde economie dermate, dat het eiland er nooit meer bovenop kwam. 
Tot 1783, het jaar waarin Sint Christoffel voorgoed in Engelse handen geraakte, zou 
het eiland nog vaak een strijdpunt zijn tussen Engeland en Frankrijk. De belangrijke 
positie die Sint Christoffel naast Barbados in de Cariben had gehad als vrijhandels- 
haven en centrum van suikerteelt, werd tengevolge van de oorlog overgenomen door 
het opkomende Jamaica.36 

Hoewel de Compagnie des Indes Occidentales tijdens de oorlog grote verliezen 
leed, waren door de Vrede van Breda (1667) de territoria van de verschillende landen 
nu duidelijk afgebakend. De Franse Compagnie had tijdelijk particuliere handel door 
de Nederlanders moeten toestaan. De kooplieden uit de Republiek grepen elke gele¬ 
genheid hiertoe met beide handen aan. De planters op de eilanden hoopten op een 
terugkeer naar de oude situatie. Maar Frankrijk zag na de beëindiging van de oorlog 
geen noodzaak tot enige terughoudendheid bij het invoeren van mercantilistische 
maatregelen tegen Nederlandse schippers. De invoerrechten gingen dan ook sterk 
omhoog en kapers doorkruisten de Caribische wateren om de Franse handel te be¬ 
schermen. Na een relatief gunstig einde van de oorlog met Engeland begon voor de 
Republiek nu de guerre de commerce met Frankrijk. In de loop der jaren groeide de 
Franse scheepvaart dusdanig dat deze voortaan in staat was de eilanden zelf vol¬ 
doende te bevoorraden. 

De Tweede Engelse Oorlog leek een grote klap voor de Nederlandse handel in de 
Cariben. Zowel Engeland als Frankrijk brachten hun gebiedsdelen daar onder eigen 
beheer en sloten de kooplieden uit de Republiek uit van commerciële activiteiten. 
Door deze handelsbeperkingen leden de Nederlanders grote verliezen. Toch viel de 
handel voor de Nederlanders niet helemaal weg. Aan de ene kant hadden tijdens de 
vele oorlogen in de zeventiende en achttiende eeuw de kooplieden uit de neutrale 
Republiek de kans hun koopwaar voordelig aan de man te brengen. Indien door 
kaapvaart en handelsembargo’s de vijandige schepen gevaar liepen, gold voor de 
Nederlandse schippers het ‘vrij schip, vrij goed’-principe. Door gebruik te maken 
van de Nederlandse schepen kon het transport van en naar de eilanden toch door¬ 
gaan. Aan de andere kant probeerden de bewoners van de Antillen, gelet op de onvol¬ 
doende leveringen door de eigen Compagnie en de goede naam van Nederlandse 
kooplieden, met de laatsten nog zo veel mogelijk zaken te doen. De zogenoemde 
‘kleine vaart’ was nog zeer lucratief. De vele kleine eilandjes en baaitjes waren door 
de ambtenaren van de Compagnieën moeilijk te controleren en de Nederlanders 
bezaten een uitgebreid wereldwijd netwerk. Het eiland Sint Eustatius, dat bij de 

36 Mims, Colbert 142-143; Higham, The Leeward Islands 56. 

37 Israel, Dutch Primacy 286-291; Mims, Colbert 150-151. 
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vrede van Nijmegen in 1679 weer in Nederlandse handen kwam, zou hier een grote 
rol in gaan spelen. Een ooggetuige bericht hierover: 

“There are generally several ships lying at Statia, any two of them large enough to 

carry a year’s produce of that island. All the rest take in their load (from) the British 

Colonies. On their way from Holland they generally touch at all our islands on pretext 

of watering. They generally stay a week, when all the planters go aboard and not only 

agree for what is on board, but watch their opportunity to get it ashore, to the loss of 

the revenue and of the (English) merchants who, having paid the duty, cannot sell so 

cheaply. Having disposed of their cargoes, the ships go to Statia, where they wait for 

the (English) planters to send their sugar, which they punctually do, though the Eng¬ 

lish merchants, their creditors, for some thousands, cannot get a pound sugar from 

them. Most of the islands have so many bays and inlets that it is impossible for the 

Customs-house officers to check the shipping off of the sugar, and the Dutch ships 

generally send their long boats to St. Christopher’s once or twice a week on pretense of 

getting water, though one boat load of water would last them a month, but in reality to 

load sugar. Being loaded, the Dutch ships sail direct to Holland, without paying the 

King a penny of duty. Brandy and wine are also smuggled into the island from French 

St. Christopher’s”.38 

Conclusie 

Het onderzoek aan de hand van de persoonlijke brieven en scheepspost van en 
naar het eiland Sint Christoffel alsook omliggende eilanden toont dat particuliere 
handelaren uit de Republiek der Verenigde Nederlanden vanaf de vroege zeven¬ 
tiende eeuw een belangrijke rol speelden bij de economische ontwikkeling van de 
Franse en Engelse Caribische koloniën. Gevestigd tussen de Franse en Engelse eiland¬ 
bewoners droegen de kooplieden met hun wereldwijde netwerk en financiële steun, 
bij aan de groei van de tabak- en suikerteelt op de eilanden en voorzagen zij de 
kolonisten vanaf het begin van de noodzakelijke levensmiddelen. Zij waren hierin 
dusdanig succesvol dat zowel de Engelse als de Franse kroon vanaf het midden van 
de zeventiende eeuw besloten drastische maatregelen te nemen om zo de domi¬ 
nante Nederlandse positie in te perken en de lucratieve handel naar zich toe te 
trekken. Deze omslag ging met grote protesten van de kolonisten gepaard, die de 
goede handelsrelatie met hun Nederlandse partners niet zonder slag of stoot opga¬ 
ven. Dit standpunt viel deels terug te voeren op het onvermogen van hun eigen 

38 J.W. Fortescue., ed., CSP 1685-1688 (London 1899), 378 Account of Cpt. St. Loe dated June 1, 
1687; Bridenbaugh, No Peace Beyond the Line 336. 
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compagnie in de behoefte van de kolonisten te voorzien. Ondanks de beperking 
van de vrijhandel op Sint Christoffel en de omringende eilanden bleven de eilan¬ 
den aangewezen op leveringen vanuit de Republiek en handhaafde zich hier nog 
lange tijd een informeel - of clandestien - netwerk. Aangezien Sint Christoffel het 
eerste eiland was dat permanent door Franse en Engelse kolonisten bewoond werd 
en als springplank diende voor de verdere Engelse en Franse kolonisatie van het 
Caribische gebied, draagt verder onderzoek inzake deze materie bij aan kennis over 
invloed van de particuliere Nederlandse handel op de ontwikkeling van geheel 
West-Indië. Daarnaast komen we door verdere studie meer te weten over de res¬ 
terende 70 procent handel die naast die van de WIC plaatsvond. 

Monique Klarenbeek (Utrecht 1965) sloot in 2006 haar studie Geschiedenis aan 
de Universiteit van Utrecht af met een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid 
van Nederlanders op het eiland Sint Christoffel, gebaseerd op egodocumenten die 
geschreven zijn aan de vooravond van de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). Sinds¬ 
dien houdt zij zich bezig met onderzoek naar de activiteiten van Nederlanders in het 
West-Indië van de vroege zeventiende eeuw en neemt deel aan maritiem-historische 
en archeologische onderzoekprojecten op de Antillen. Naast haar activiteiten als 
onderzoeker is zij als adviseur en projectmanager voor de overheid werkzaam. 
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Smokkelhandel en slavenhandel in 
Suriname gedurende de ondergang van 
de Nederlandse macht op zee, 1780-1795 

Karwan Fatah-Black 

Een toevallige ontmoeting 

Het is eind maart 1771 en het jacht de Favorieten heeft moeite om op de onstuimige 
oceaan de kleine afstand tussen de Rio Berbice en de Surinamerivier af te leggen. Na 
twaalf dagen onderweg te zijn geweest en twee ankers te zijn verloren, besluit de 
kapitein onverrichterzake koers te zetten terug richting Berbice. Op de terugweg 
- ditmaal met de wind en de stroom in de rug - ontmoeten ze een kleine Engelse bri¬ 
gantijn die op een ongebruikelijke plek voor anker ligt. Op zee, ergens in de open 
ruimte tussen Berbice en Suriname voltrekt zich vervolgens een scène zoals die zich 
vlak buiten menig kolonie zal hebben voorgedaan. Na een bezoek van de Engelse 
kapitein leidt de voormalig Schepen en Raad van Middelburg, Ambrosius Tulleken 
het wederbezoek aan het Engelse scheepje. Voor vertrek steekt Ambrosius een gela¬ 
den zakpistool bij zich en de delegatie spreekt af niet te veel te zullen drinken en 
alert te blijven. Aan boord van het Engelse brigantijn krijgen ze een fles brandewijn- 
punch gepresenteerd. De goed geklede Engelse kapitein zit in een donkere hoek van 
de kajuit en met behulp van een tolk openen ze het gesprek. Men is het er snel over 
eens elkaar te helpen met wat hammen en kazen voor de Engelsman en een oud anker 
voor de Favorieten. Tijdens dit bezoek wordt er verder onderhandeld, ook al weigert 
de Engelsman om zijn ladingbrieven te overleggen of te melden wie zijn correspon¬ 
dent in Suriname is. 

Het geheel komt de hooggeplaatsten aan boord van de Favorieten natuurlijk ver¬ 
dacht voor, onder geen beding mag men immers vanuit Europa in een Engels schip 
zonder de benodigde toestemming naar Suriname varen en handel drijven. Het hin¬ 
dert niet, ze doen hun best de kapitein te overtuigen niet naar Suriname te gaan, 
maar in plaats daarvan de smokkellading in Berbice of Demerary te verkopen. En 
inderdaad, bij de verkoop van zijn brandewijn wordt de Engelse kapitein niet naar 

de papieren gevraagd. Uiteindelijk blijkt de kapitein vanuit Spanje, via Afrika en Sint 
Jago zijn waar door de hele Atlantische wereld te hebben gesleten. Ondanks de ver¬ 
boden op dergelijke handel wordt hij hier niet voor gestraft, al eindigt hij om heel 
andere redenen wel aan de galg. Nog geen veertien dagen later meldt het volgende 
scheepje, afkomstig uit Barcelona, zich in de monding van de Demerary. Het vaart 
niet de kolonie binnen, maar verkoopt de drank, zijde en andere goederen vanaf 
boord. Deze kapitein is meer op zijn hoede en blijft met de zeilen gereed op slechts 
één anker vlak buiten de kolonie liggen. Dit maal kiest Ambrosius Tulleken er voor 
het scheepje te laten begaan en niet opnieuw de toeren uit te halen als bij de vorige 
smokkelaar.' 

Grenzen en scheepsroutes 

Buiten de controle van de directeuren in de Republiek organiseren kolonisten, hande¬ 
laren, zeelieden en lokale bestuurders hun eigen wereld. Een smokkelaar oppikken 
voor de kust, wat ruilhandel drijven met toevallige passanten, een lorrendraaier laten 
begaan of een grootschalige handelsstroom organiseren buiten de officiële mono¬ 
polies om vormde een belangrijk deel van de alledaagse praktijk in het Caribisch 
gebied en in de Guianas. Het samenspel van legale en illegale handel creëerde vanaf 
de zeventiende eeuw een Atlantisch web van formele en informele contacten. In 
deze wereld waren staatsgrenzen zo poreus dat ze alleen op de tekentafels van geo¬ 
grafen daadwerkelijk lijken te hebben bestaan. Maar hoe zag die Atlantische wereld 
er dan uit? Kunnen we ondanks het grotendeels onofficiële karakter toch wat struc¬ 
tuur aanbrengen in het web van contacten en uitwisselingen? 

Dit artikel is gebaseerd op het idee dat een kaart met scheepsroutes een inzichte¬ 
lijker beeld geeft van de structuur van de Atlantische wereld dan een kaart waarop 
enkel landsgrenzen zijn aangegeven. Met slechts landsgrenzen op het netvlies lijkt 
Suriname simpelweg een stukje Nederlands eigendom overzee. Scheepsroutes 
maken echter zichtbaar dat Suriname niet alleen een Nederlandse kolonie was. De 
wirwar van lijnen van en naar Paramaribo tonen een land dat innig verbonden was 
met Noord-Amerika, het Caribisch gebied en andere plaatsen rond de Atlantische 
Oceaan. Het contrast dat de kaart met landsgrenzen en de kaart met scheepvaart¬ 
verbindingen oproept illustreert de spanning tussen de territoriale en de economi¬ 
sche dynamiek van de Nederlandse overzeese activiteiten. In de Republiek wilde 
men graag dat Suriname exclusief terrein was voor de eigen handelaren en de 

1 Nationaal Archief (NA), Verspreide Westindische Stukken, toegang 1.05.06 inv.nr. 478, 
Copie-brieven van Ambrosius Tulleken te Demerary aan de griffier der Staten-Generaal, 19 
augustus - 4 september 1771. 
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eigen scheepvaart. Het bleek echter onmogelijk om anderen buiten de deur te hou¬ 
den. Het was aantrekkelijk voor de kolonisten om handelsrelaties te hebben met 
niet-Nederlandse koloniën in de regio. Geconfronteerd met dit probleem kozen 
bestuurders in de Republiek een pragmatische koers door smokkelhandelspraktij- 
ken te gedogen of te legaliseren. 

De handel in slaven was een van de laatste bastions van Nederlands voorrecht in 
Suriname, totdat ook dat privilege in 1789 verloren ging en niet-Nederlandse sche¬ 
pen hun menselijke handelswaar in Paramaribo kwamen verkopen. 

De teloorgang van de Nederlandse slavenhandel op Suriname is verklaard aan de 
hand van de teruglopende winstgevendheid van de handel, mede door gebrekkige 
winsten (en daarmee krediet op slaven te kopen) in de Surinaamse plantage-eco- 
nomie.2 Er zijn echter aanwijzingen dat de handel in slaven en de smokkelhandel 
niet stagneerden, maar in toenemende mate het terrein werden van Noord-Ameri- 
kaanse en Caribische schippers. De centrale vraag van dit artikel is in hoeverre de 
niet-Nederlandse slavenhandelaren de vaart op Suriname overnamen nadat de 
Nederlandse macht op zee sterk was aangetast na de Vierde Nederlands-Engelse 
Oorlog (1780-1784). Omdat de grens tussen smokkelhandel en legale handel niet 
altijd even helder is, zal in dit artikel eerst de veranderende wettelijke context van 
de vaart op Suriname worden besproken. Vervolgens zal met behulp van handels¬ 
correspondentie, rechtszaken tegen smokkelaars en belastinggegevens een deel van 
de ontbrekende cijfers boven water worden gehaald om zo een beeld te geven van de 
niet-Nederlandse circuits waarlangs tot slaaf gemaakte Afrikanen naar Suriname 
werden gevoerd.3 

Stad, staat en kolonie 

In de zeventiende en achttiende eeuw vond er een ingrijpende politieke en econo¬ 
mische transitie plaats. Aan het begin van die periode was de verhouding tussen 
steden het dominante niveau van politieke en economische relaties. In toenemende 
mate ontstond in die tijd een centraal aangestuurde staat die het niveau van de 
stadstaat ver oversteeg.4 De Republiek der Verenigde Nederlanden veranderde van 
de losse coalitie van opstandige steden die door de Unie van Utrecht (1579) eind 
zestiende eeuw bij elkaar waren gebracht in een eenheidsstaat aan het einde van 
de achttiende eeuw dankzij de invoering van de grondwet van 1798. Dit ging niet 

2 P.C. Emmer, De Nederlandse Slavenhandel, 1500-1850 (Amsterdam en Antwerpen 2003) 170-171. 

3 De vijfjaarlijkse gegevens zijn beschikbaar in J.M. Postma, ‘Suriname and its Atlantic Connec¬ 

tions, 1667-1795’, in: J.M. Postma en V. Enthoven (red.), Riches from Atlantic Commerce: Dutch 
Transatlantic Trade and Shipping, 1585-1817 (Leiden en Boston 2003) 287-322,306. 

4 C. Tilly, Coercion, Capital and European States, AD 990-1992 (Oxford 1992) 38-66. 
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zonder slag of stoot. Stadsbesturen en provinciale besturen bleven op verschillende 
manieren proberen hun autonomie te behouden. Exclusieve toegang tot de kolo¬ 
niale markten was een van de onderdelen van die strijd. 

Voor de scheepvaart betekende het gevecht tussen centrale overheid en stads¬ 
besturen dat men een speelbal was tussen aan de ene kant steden die hun netwerken 
en regels probeerden te handhaven, en aan de andere kant overheden die vanuit een 
nationaal belang opereerden. Soms vielen deze belangen samen, maar vaak genoeg 
wilde een stadsbestuur een autonome koers uit zetten die niet in lijn was met de 
wensen van de Staten-Generaal, of ontstonden er conflicten tussen verschillende 
steden en de Staten-Generaal. Het bezit van plantagekoloniën vormde een compli¬ 
cerende factor doordat kolonisten en plantage-eigenaren hun eigen belangen had¬ 
den en deze via de Staten-Generaal probeerden te behartigen.5 

De felle discussies in de jaren 1780 tussen de Staten van Zeeland, de Staten 
van Holland en West Friesland en de plantage-eigenaren in Berbice, Essequebo en 
Demerary over de toevoer van slaven naar de koloniën is daar een goed voorbeeld 
van. De planters drongen aan op vrije toevoer door niet-Nederlandse handelaren. 
Vanuit Holland klonk een vergelijkbaar geluid. De Staten van Zeeland probeerden 
daarentegen de belangen van de Middelburgse en Vlissingse slavenhandelaren te 
beschermen door te lobbyen voor het in stand houden van het exclusieve recht voor 
de “Nationale Slavenhandel” om in de West slaven te verkopen.6 Doordat sommige 
steden zich hadden toegelegd op de slavenhandel en anderen juist op de goederen¬ 
handel en de financiering van plantages kon men niet tot een eenduidige Atlantische 
politiek komen. 

Voor Paramaribo speelde de spanning tussen stad en staat op twee manieren. Ten 
eerste omdat het stadsbestuur van Amsterdam haar controle over de kolonie pro¬ 
beerde te behouden ten koste van de andere steden in de zeegewesten. Het ging 
hierbij vooral om de steden op Walcheren en om Rotterdam. Suriname werd sinds 
1682 bestuurd door de Sociëteit van Suriname. Deze Sociëteit bestond in eerste in¬ 
stantie in drie gelijke delen uit de West-Indische Compagnie, de familie Aerssen van 
Sommelsdijck en de stad Amsterdam.7 De bestuurders die vanuit deze partijen ter 
vergadering werden afgevaardigd werden de directeuren van de sociëteit genoemd. 
Vanaf 1771 waren zowel de WIC als de stad Amsterdam voor de helft aandeelhouder 
geworden omdat de familie het aandeel in twee gelijke parten aan de overige twee 
had overgedragen. Maar al voordat Amsterdam de helft van de Sociëteit in handen 
had lukte het de Amsterdammers de andere steden de loef af te steken. 

5 G.W. van der Meiden, Betwist bestuur: een eeuw strijd om de macht in Suriname, 1651-1753 
(Amsterdam 2008) 77-98. 

6 Zeeuws Archief (ZA), Gedrukte Notulen Staten van Zeeland, 1788, bijlagen, toegang 2.3, inv.nr. 211. 

7 Conditiën, tussen de Dry Respective Leden van de Societeyt van Suriname (Amsterdam 1683). 
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Een goed voorbeeld van de manier waarop Amsterdammers anderen dwars kon¬ 
den zitten was de manier waarop Zeeland lange tijd het contact met Suriname ver¬ 
loor. Na de oprichting van de Sociëteit werden de Zeeuwen in Suriname keer op 
keer uit de markt geprezen.8 Het vestigen van een kolonie in Suriname was aller¬ 
minst alleen bedoeld voor het produceren van tropische landbouwproducten voor 
de Nederlandse markt. Bij de oprichting van de Sociëteit had men de hoop dat dit 
ook goed zou zijn voor de scheepvaart, en het creëren van een markt waar (Amster¬ 
damse) handelaren hun goederen kwijt konden. In de oprichtingsdocumenten is 
dan ook te zien dat de Zeeuwen - die na vijftien moeizame jaren in 1682 de kolonie 
opgaven - met man en macht vast probeerden te houden aan het recht om de kolo¬ 
nie te blijven bevaren.9 Dit zou uiteindelijk slechts een papieren garantie blijken. 
Binnen enkele jaren na de overdracht van de kolonie door de Staten van Zeeland 
aan de WIC (1682) en de oprichting van de Sociëteit van Suriname (1683), nam de 
niet-Amsterdamse vaart op de kolonie in hoog tempo af. Toen de Middelburgse 
Commercie Compagnie (MCC) in de jaren 1720 pogingen deed om een aandeel te 
krijgen in de vrachtvaart en handel op Suriname, lukte het nauwelijks om winst¬ 
gevende reizen uit te rusten.10 Het zou tot de liberalisatie van de slavenhandel (1738) 
duren voor er weer een aanzienlijke Zeeuwse en Rotterdamse vaart op de kolonie op 
gang kwam, tot die tijd bleef de slavenhandel op Suriname het voorrecht van de WIC 
die slechts per toerbeurt de slavenvaart onder de verschillende kamers verdeelde. 

De tweede manier waarop de spanning tussen steden tot uiting kwam was het 
conflict tussen de Surinaamse elite in Paramaribo en de Sociëteit van Suriname in 
Amsterdam. In Paramaribo had zich gedurende de achttiende eeuw een economi¬ 
sche elite gevormd die geen baat had bij een exclusieve relatie met de Republiek en 
Amsterdam. Deze lokale elite vervulde een belangrijke rol in het besturen van de 
kolonie, maar had belangen die op gespannen voet stonden met die van de directeu¬ 
ren van de Sociëteit in de Republiek. In laatste instantie viel het bestuur van de 
kolonie onder de Staten-Generaal die aan de Sociëteit een octrooi had verleend.1 
De directeuren van de Sociëteit waren voornamelijk Amsterdammers en voor een 
deel overlapte de bestuurssamenstelling met die van de Admiraliteit, de VOC, de 
schepen en burgemeesters van Amsterdam en met die van verschillende kamers van 
de WIC. Dit bestuur had veel te zeggen in Suriname. Daar stond het dagelijks be¬ 
stuur onder leiding van de Gouverneur. Deze Gouverneur werd door de directeuren 

8 J.M. Postma, Postma Suriname Data Collection (PSDC) (www.dans.knaw.nl) [geraadpleegd 

juni 2013], 

9 J. J. Hartsinck, Beschryving van Guiana, of de Wildekust in Zuid-America 2 (Amsterdam 1770). 

10 C. Reinders Folmer - Van Prooijen, Van goederenhandel naar slavenhandel: de Middelburgse 

Commercie Compagnie 1720-1755 (Leiden 2000) zie bijlagen. 

11 PSDC en Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 2002) 153. 

12 Meiden, Betwist bestuur, 7-8. 
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Fort Elmina in Ghana fungeerde als ‘slavendepot’ voor de WIC. Gravure van C.P. Amsveld uit 
1702. Particuliere collectie. 

van de Sociëteit aangesteld, net zoals de rest van het bestuursapparaat, de onder¬ 
wijzers, predikanten, en landmeters, enzovoorts. De lokale witte bevolking had 
echter wel een rol in het lokale bestuur. In de kolonie waren er twee bestuursorga¬ 
nen waar de lokale elite (behalve de Joden) zitting in had: de Raad van Politie en 
Criminele Justitie en het Hof voor Civiele Justitie. De Surinaamse elite droeg in 
dubbeltallen raadsleden voor, waarvan de Gouverneur de helft uitkoos om in de 
raden zitting te nemen. 

Deze lokale groep wilde graag handelsrelaties onderhouden met steden in Noord- 
Amerika en het Caribisch gebied voor het betrekken van levensmiddelen, bouw¬ 
materialen, vee en niet in de laatste plaats ook slaven.13 Na de Vierde Nederlands- 
Engelse Oorlog versterkte de behoefte van plantagedirecteuren om contact met 

13 J.M. Postma, ‘Breaching the Mercantile Barriers of the Dutch Colonial Empire: North Ameri¬ 

can Trade with Surinam During the Eighteenth Century’, in: Olaf Uwe Janzen ed., Merchant 

Organization and Maritime Trade in the North Atlantic, 1660-1815 (St. John’s, New Foundland 
1998) 107-131. 
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niet-Nederlandse plaatsen te hebben omdat de Nederlandse scheepvaart erg ver¬ 
zwakt was. De slavenhandel en goederenhandel richting de Nederlandse koloniën 
kwam in de knel, maar Noord-Amerikanen namen snel deze handelstak over.14 Dit 
was tot dan toe het exclusieve terrein van Nederlanders geweest. Voor plantage- 
directeuren waren er verschillende redenen om met deze nieuwe handelsrelaties 
contacten aan te knopen. Op die manier konden zij onder meer de wurggreep van 
negotiatiefondsen ontduiken, waarover later meer. 

De Atlantische wereld en wetgeving 

Laten we terugkeren naar waar dit artikel mee begon, de spanning tussen territo¬ 
riale grenzen en scheepvaartverbindingen. Scheepvaart in het Atlantische gebied 
liet zich niet gemakkelijk beperkingen opleggen. Mercantilistisch ingestelde com¬ 
pagnieën slaagden er maar ten dele in om grip te krijgen op de winsten die in het 
verhandelen en verschepen van goederen tussen en naar de koloniën te verdienen 
waren. Immers, de Atlantische Oceaan is met een beetje geluk en goed weer ook in 
kleinere schepen over te steken. Daarnaast vormen de Cariben een lange slinger van 
eilandjes, veelal in eikaars zicht en geschikt gelegen voor smokkel. Deze geografi¬ 
sche obstakels voor het handhaven van handelsbeperkingen maakten dat er een per¬ 
manent proces van onderhandeling gaande was tussen koloniserende mogendheden, 
kolonisten en handelaren. Wat formeel toelaatbaar werd geacht stond altijd onder 
druk van de koloniale praktijk. De ontwikkeling van de legaliteit van handelsstro¬ 
men rond Suriname is veelzeggend voor de ontwikkeling van de Atlantische wereld 
in het algemeen, en voor de Nederlandse rol daarbinnen in het bijzonder. 

De belangrijkste beperking voor de Surinaamse niet-Nederlandse vaart was arti¬ 
kel XII van het octrooi van de Sociëteit van Suriname. 

“Dat den Handel ende Vaert op ende van de voorsz. Colonie alleen, sal mogen 

geschieden directelyck uyt en na dese Landen, ende dat oock vervolgens alle de 

Vruchten, Waren, en Gewassen nergens heen, als directelick op dese Landen sullen 

mogen werden gesonden, mitsgaders ook alle Behoeften voor de voorsz. Colonie 

gerequireert, uyt desen Landen, ende nergens anders van daen derwaerts werden 

gebracht.”15 

De eerste Gouverneur van de Sociëteit en mede-aandeelhouder Cornelis Aerssen 
van Sommelsdijck meldde aan de directeuren van de Sociëteit dat hij zijn best deed 

14 Postma, ‘Suriname and its Atlantic Connections’ 287-322. 
15 Hartsinck, Beschryving 2, 630. 
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scheepjes van Barbados weg te zenden. Hij had “gewaerschout hier niet meer te 
coomen, en de anderen tot voorcominge van haere schade mede te waerschouwen 
dat haer dese negotie ende vaert verboden, ende verder gesloten was.”16 Maar ook 
Aerssen van Sommelsdijck kwam - net als overigens de Zeeuwse bestuurders van 
Suriname vóór hem - tot de conclusie dat de toevoer van levensmiddelen en aller¬ 
hande gebruiksgoederen via de Engelse koloniën erg belangrijk was. Mede door een 
gebrek aan rantsoenen muitte de soldaten in 1688 samen met een groep ambachts¬ 
lieden. Hierbij werd van Sommelsdijck doodgeschoten.17 

In de navolgende jaren was het gebrek aan provisie voor lokale bestuurders een 
van de argumenten om aan te dringen op het openstellen van de lokale vaart. In 1704 
was het uiteindelijk zo ver en kregen niet-Nederlandse schepen het recht om Para¬ 
maribo aan te doen op voorwaarde dat ze paarden zouden aanleveren en geen suiker 
uit de kolonie mee zouden nemen.18 De directeuren van de Sociëteit eisten dat ieder 
niet-Nederlands schip ten minste één paard aan boord zou hebben. Het plakkaat van 
1704 toont, naast de regel omtrent de paarden, goed hoe de Sociëteit dan wel een 
compromis moest sluiten met de planters in Suriname, maar er tegelijkertijd wel 
alles aan deed om hun belangen te beschermen. Wat betreft de handelsgoederen 
waren er drie belangrijke beperkingen opgenomen in het plakkaat. Ten eerste “dat 
deselve vreemde scheepen aldaar niet sullen mogen aanbrengen eenige Europiaanse 
manufacturen van gout, silver, kooper, staal, wolle, zijde of linnen, item geen tarwe, 
rogge, garst of haver, noch vleesch, item geen Oost-Indische waren ofte specerijen”. 
Dit uiteraard om te voorkomen dat de Amsterdamse handelaren op de Oostzee en 
Oost-Indië een al te groot nadeel zouden ondervinden van de niet-Nederlandse vaart 
op Suriname. Graan, metaal en Aziatische luxegoederen waren immers een belang¬ 
rijke tak van handel voor de Amsterdammers. Het weiden van vee was dat in andere 
delen van de Republiek.15 Catalaanse wijn staat niet expliciet in het lijstje, maar zon¬ 
der paard aan boord was de Engelse brigantijn uit de openingsalinea sowieso niet 
welkom. 

Ten tweede “Sullen de voorszegde vreemde vaartuygen alleen vandaar [Suri¬ 
name] mogen medenemen melassis, Zurinaamse brandewijn, gesaagt hout als bal¬ 
ken, planken en boomstukken en voorts alle andere waren ende koopmanschappen 
uyt de Vereenigde Nederlanden op Zuriname gebracht”.20 Melasse werd niet vaak 
de oceaan overgezonden, en kon dus goed dienen als ruilmiddel voor de Noord- 
Amerikaanse goederen. Hout werd wel verhandeld, maar dan ging het meestal om 

16 NA, Sociëteit van Suriname, toegang 1.05.03 inv.nr. 212 Brief van Gouverneur van Sommels¬ 
dijck 24 augustus 1684. 

17 Postma, ‘Breaching the Mercantile Barriers’, 107-131. 
18 Ibidem. 
19 Schiltkamp en de Smidt, West Indisch Plakaatboek, 253-255. 
20 Ibidem. 
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luxeproducten zoals letterhout en mahonie.21 Het doorverkopen van uit de Repu¬ 
bliek aangebrachte goederen zou het land alleen maar groter voordeel opleveren, 
maar uit de scheepspapieren van Noord-Amerikaanse schepen blijkt dat deze maar 
zelden aan boord werden gebracht. 

Ten slotte was er nog een beperking die vooral de West-Indische Compagnie ten 
goede kwam, namelijk “dat met de voorszegde vreemde scheepen, onder wat pretext 
hetzelve zoude mogen wesen aan de voors. colonie eenige slaaf of slaven zal of zul¬ 
len mogen worden aan gebragt, veelmin aldaar gekogt”, dit om te voorkomen dat de 
West-Indische Compagnie - voor een derde deel aandeelhouder van de kolonie - be¬ 
concurreerd zou kunnen worden door de niet-Nederlandse vaart.2- 

De wet van 1704 was uiteindelijk vooral ingevoerd omdat men in de Republiek 
ook wel begreep dat het uitbannen van de regionale vaart niet mogelijk zou zijn. 
Het lokale bestuur werd in de kolonie in belangrijke mate gevormd door vooraan¬ 
staande plantagedirecteuren. Aangezien zij er op toe zouden moeten zien dat de 
smokkelhandel beperkt bleef, was de verleiding om zo af en toe oogluikend de niet- 
Nederlandse schepen toe te laten groot. Met dit compromis, namelijk een beperkte 
openstelling van de vaart kon de Sociëteit de smokkel enigszins beperken, en ook 
de 5 procent belasting op deze vaart opstrijken. 

Toch bleef de verleiding te groot om smokkelaars toe te laten. In 1774 zijn er bij¬ 
voorbeeld maar liefst twaalf verschillende schepen uit Noord-Amerika in de kolonie 
aangekomen waarvan de schipper en stuurman berouwvol lieten optekenen dat, jam¬ 
mer genoeg, het enige paard dat ze aan boord hadden tijdens een storm overboord 
was geslagen. Na het afgeven van de verklaring konden deze schippers vervolgens 
zonder problemen hun verdere lading verkopen. Het ging hier waarschijnlijk om 
een bekende smokkelaarstruc waarmee de Amerikaanse schippers de regels van de 
Sociëteit konden ontduiken.22 

Uit de communicatie tussen Samuel Brandon, een Surinaamse handelaar in Noord- 
Amerikaanse waren, met klanten in de Verenigde Staten blijkt ook dat zij openlijk 
met elkaar overlegden over het verhandelen van suiker en koffie van Suriname naar 
Noord-Amerika. De Noord-Amerikaanse legeraanvoerder en eerste president van de 
Verenigde Staten, George Washington (1732-1799) heeft via de handelaren Fitz¬ 
gerald & Lyles een poging gedaan om een ezelin te kopen bij Samuel Brandon. Uit de 
overgeleverde correspondentie van Washington krijgen we te zien hoe vanzelfspre¬ 
kend de handelaren in Suriname en Noord-Amerika het vonden om suiker en koffie 
van Suriname naar de Verenigde Staten te verschepen. Lyles & Fitzgerald raadde het 

21 K. Fatah-Black, ‘Paramaribo en het achterland in de achttiende eeuw’, in: OSO: Tijdschrift voor 
Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 30 (2011) 298-315. 

22 Schiltkamp en de Smidt, West Indisch Plakaatboek 253-255. 
23 NA, Oud Archief Suriname: Raad van Justitie, toegang 1.05.10.04 inv.nr. 1300 folios 1,17, 33, 65, 

313, 317,381, 397,401,405. 
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af om rum uit Suriname te kopen, die had volgens hen “een hoog alcoholpercentage, 
maar [was] slecht van smaak”. De Surinaamse suiker werd door de handelaren als 
van inferieure kwaliteit beschouwd en was volgens hen “extreem donker”. Maar 
koffie konden ze wel van harte aanbevelen. De Surinaamse koffie was volgens de 
handelaren “beter dan alle andere koffie die we uit West-Indië krijgen”. Over de 
kwaliteit van de cacao laten ze zich niet uit, maar ze benoemen alleen dat ze er zelf 
geen behoefte aan hebben. Al de hierboven genoemde producten (behalve de rum) 
mochten eigenlijk niet van Suriname naar Noord-Amerika worden verscheept, maar 
het is duidelijk dat het wel gebeurde.24 

Dat stedelijke besturen en kolonisten elkaar de pas af probeerden te snijden was 
niet alleen een Nederlandse fenomeen. Want hoewel de kolonie door veel van de 
directeuren van de Sociëteit waarschijnlijk louter als Amsterdams wingewest ge¬ 
zien werd, waren er rond de Atlantische Oceaan veel meer handelaren die baat 
hadden bij contacten met Paramaribo en de Surinaamse plantage-economie. Vanuit 
Bridgetown bestonden er historische banden met Paramaribo, maar ook in New 
York, Boston en Baltimore waren er handelaarsgemeenschappen en schippers die 
de weg naar de Surinamerivier goed wisten te vinden. De Noord-Amerikaanse band 
met de niet-Engelse koloniën zoals Suriname was zelfs zo hecht dat dit tot grote 
spanningen binnen het Britse rijk leidde. Britse plantagehouders probeerden via de 
Molasses Act en de Sugar Act beperkingen op te leggen en de banden tussen de der¬ 
tien Noord-Amerikaanse koloniën en de niet-Britse suikerplantages te breken. Eco¬ 
nomisch historici suggereren daarom niet geheel ten onrechte dat deze handel en 
het verzet tegen de handelsbeperkingen de Noord-Amerikaanse geesten rijp heeft 
gemaakt voor de latere onafhankelijkheidsbeweging.25 In Suriname ontdoken de 
Noord-Amerikaanse handelaren (geholpen door de Gouverneur) de Britse handels¬ 
beperkingen door ladingpapieren te vervalsen.26 

Na de oorlog 

De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) is een waterscheiding als het gaat om de wet¬ 
geving rond de handel op Suriname. Niet alleen de wetgeving rond de slavenhandel 
ging op de schop, maar vlak na de oorlog kregen Surinamers ook het recht om zelf 

24 T.J. Crackel (red.), The papers of George Washington Digital Edition (Charlottesville 2008) (30 
september 2011). 

25 G.M. Ostrander, ‘The Colonial Molasses Trade’, in: Agricultural History 30 (1956) 77-84; A.B. 
Southwick, ‘The Molasses Act: Source of Precedents’, in: The William and Mary Quarterly. Third 
Series 8 (1951) 389-405; J.J. McCusker, Rum and the American Revolution. The Rum Trade and 
the Balance of Payments of the Thirteen Continental Colonies 1 (New York en Londen 1989). 

26 K. Fatah-Black, Suriname and the Atlantic World, 1650-1800 (Proefschrift Leiden 2013) 86. 
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schepen uit te reden. Dit was tot die tijd niet toegestaan. Al tijdens de oorlog was 
men door de vingers gaan zien dat ook schepen die niet in de Republiek gebouwd 
waren naar Suriname voeren. Tijdens de Eerste Coalitie Oorlog (1793-1797) kwam 
het er zelfs van dat niet-Nederlandse schepen suiker, koffie en ander zogenaamde 
“hoge goederen” mochten verschepen, al moest de bestemming nog wel Nederlands 
zijn. Al deze nieuwe wetgeving was een direct gevolg van de afnemende macht van 
de Republiek op zee en van de opkomst van Noord-Amerikaanse (smokkelhandel. 

De niet-Nederlandse slavenhandel op Suriname begon kleinschalig. In 1783 bracht 
de brik Amy vanuit Baltimore één slaaf aan in de kolonie, om vervolgens te vertrekken 
naar Rhode Island. Het jaar daarop waren er twee schepen die onvrije mensen 
kwamen aanleveren. De schoener Fanix onder kapitein Samuel Little kwam met 
negentien slaven vanuit Halifax in Nova Scotia naar Paramaribo waarvan hij er achttien 
verkocht.27 De schoener Staguit Antigua verkocht aan het eind van dat jaar 29 slaven. 

De slavenhandelaar uit Halifax kwam allerminst op de bonnefooi naar Suriname 
varen. John Wentworth verscheepte de slaven vanuit Nova Scotia naar Suriname 
voor Paul Wentworth, een plantage-eigenaar die op dat moment in Engeland ver¬ 
bleef. Een van de grootste plantage-administrateurs van dat moment, Rocheteau, 
vertegenwoordigde Wentworth in Suriname. Het waren aan het begin van de jaren 
1780 nog incidentele verkopingen. Deze incidentele handel werd vanwege uitzon¬ 
derlijke oorlogsomstandigheden toegestaan.28 

Notariële acte betreffende het slaventransport vanuit Halifax, Nova Scotia naar Suriname 

Province of Nova Scotia, Halifax 
Be it known to all whom it may concern that personally appeared before me James Gautier 
Notary and Tabellion public by lawful authority duly admitted and sworn residing at Hali¬ 
fax in Nova Scotia aforesaid, John Wentworth Esq. Surveyor General of all his Majesties 
woods in America etc etc etc late governor of the province of New Hampshire etc etc and 
made this his most solemn disposition on the holy evangelist of Almighty God in manner 
and form following that is to say. 
That on or about the fourtheenth of February one thousand and seven hundred and eighty 
four he caused and did ship from this Port of Halifax nineteen slaves on board the schooner 
Patty, Samuel Little Master, bound to Suriname for Account and risk of Paul Wenthworth 
Esq. formerly of Suriname, but now or late residing in England, that the said nineteen slaves 
were by him the said John Wenthworth taken for in full discharge of a debt due to the said 
Paul Wentworth and that the said slaves were the sole property of the said Paul Wentworth.29 

27 Postma, Suriname - North America Data Collection en SvS, Resoluties van de directeuren, 1787, 

toegang 1.05.03, inv.nr. 77. 

28 Op 23 juni 1784 besluiten de directeuren van de Sociëteit van Suriname “admissie der slaven 

voor den heer Rocheteau” als gemachtigde van de plantage eigenaar Wentworth “met een Bark 

uit Halifax” toe te staan. SvS, Resoluties van de directeuren, toegang 1.05.03, inv.nr 74. 

29 SvS, Resoluties van de directeuren, 1787, toegang 1.05.03, inv.nr. 77. 
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Maar zodra de oorlog voorbij was werden de directeuren van de Sociëteit minder 
geneigd om dergelijke handel door de vingers te zien. Amsterdamse kooplieden klaag¬ 
den over de gebrekkige handhaving van de handelsbeperkingen voor Suriname. Ze 
wilden niet dat hun bevoorrechte positie werd aangetast. Vanuit de Verenigde Sta¬ 
ten klaagde ambassadeur Van Berkel “wegensch het vervoeren van Producten, als 
Suijker, Coffij, Indigo & Catoen uit de Colonien van dezen staat naar verscheide 
Plaatsen in Noord America”.30 Overigens meldden ook de gedeputeerden van Hol¬ 
land en West-Friesland en Utrecht in navolging van Van Berkel zich dat jaar bij de 
Staten-Generaal om zich uit te spreken tegen de uitvoer van goederen vanuit Suri¬ 
name naar Noord-Amerika ondanks de bepalingen in het octrooi van de Sociëteit die 
dergelijke export vanuit de kolonie beperkte.31 

In de jaren na de Vierde Engelse Oorlog wreekte zich de belangentegenstelling 
tussen de plantagebeheerders en -directeuren in Suriname en de eigenaren en be¬ 
langhebbenden in de Republiek. Het eigendom van plantages was sinds de beurs¬ 
crisis van 1773 in toenemende mate in handen gekomen van negotiatiefondsen. 
Deze fondsen bundelden kapitaal van een aantal verschillende investeerders om in 
plantages te investeren. De schulden die in de jaren 1760 bij plantages open ston¬ 
den waren zo hoog opgelopen dat de investeerders via de negotiatiefondsen de 
eigenaren dwongen tot executieverkopen. Binnen een periode van tien jaar kwam 
een groot deel van de plantages in handen van een klein aantal fondsen. Deze fond¬ 
sen bedongen dat alle producten van de plantages voor hun rekening naar de Repu¬ 
bliek zouden worden verscheept, en bovendien dat alle benodigdheden voor de 
plantages bij hen betrokken zouden worden.32 

Uit de officiële gegevens van productie, export en slavenhandel wordt duidelijk dat 
Suriname een heel ander soort kolonie is dan Demerary, Essequebo en Berbice. De 
slavenpopulatie in de kolonie liep in hoog tempo terug, van ongeveer zestigduizend 
naar een kleine veertigduizend. De productie leek in eerste instantie geen grote hin¬ 
der te ondervinden, maar laat in de naoorlogse jaren toch een dalende trend zien. In 
zijn onderzoek naar arbeidsproductiviteit in de Surinaamse plantage economie komt 
Jan Luiten van Zanden tot de conclusie dat “het ritme van de plantage-economie 
grotendeels werd bepaald door het ritme van de slavenaanvoer.” Hoewel er wel op 
langere termijn sprake is van innovatie en productiviteitsstijging, zoals Gert Oost- 

30 SvS, Resoluties van de directeuren, 23 juni 1784, toegang 1.05.03, inv.nr. 74. 

31 SvS, Resoluties van de directeuren, 1 september 1784, toegang 1.05.03, inv.nr. 74. 

32 J.R van de Voort, De Westindische plantages van 1720 tot 1795. Financiën en handel (Eindhoven 

1973) 65 en 265; Gert Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou: twee Surinaamse plantages, 
1720-1870 (Dordrecht 1989); Alex van Stipriaan, Surinaams contrast: roofbouw en overleven in 
een Caraibische plantagekolonie, 1750-1863 (Leiden 1993) 286-288. 
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indie en Alex van Stipriaan aantoonden, blijft de toevoer van nieuwe slaven bij een 
sterfte van 3,5 procent onontbeerlijk voor de plantage-eigenaren. 

Volgens Van Zanden stijgt in de periode na de Vierde Engelse Oorlog de produc¬ 
tiviteit per slaaf. De trend van productiviteitsdaling die in de jaren 1760 was ingezet 
wordt in enkele jaren omgebogen. Een verklaring zou kunnen zijn dat er meer sla¬ 
ven de kolonie binnen kwamen dan er geregistreerd werden in het slavenhandels¬ 
register, en dat er bovendien meer slaven op de plantages werkten dan er werden 
opgenomen in de plantageadministratie. Het probleem met de berekening van de 
productiviteit is echter dat er gerekend wordt met de monetaire opbrengst per slaaf 
(het te gelde maken van plantageproducten), niet de hoeveelheid geproduceerde 
goederen per slaaf. Als we naar de productie kijken wordt de dalende trend tijdens 
het onderbreken van de slavenhandel zichtbaar. In de grafieken 1 en 2 zijn de offi¬ 
ciële handelsgegevens opgenomen. Wat we zien is dat de legale slavenhandel te lijden 
heeft van de gevechtshandelingen tijdens de Vierde Engelse Oorlog, maar dat op de 
productie op de plantages geen direct effect waarneembaar is. Het is opmerkelijk 
dat het herstel van de plantageproductie na de oorlog zo snel ging, terwijl er toch 
lange tijd geen slaven aangevoerd waren. De daarna volgende lichte daling in de uit¬ 
voer naar de Republiek zou verklaard kunnen worden uit de ruilgoederen die de 
planters in ruil voor illegaal aangevoerde slaven en gebruiksgoederen inzetten. Het 
lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit op grote schaal gebeurde. Logischer is dat de 
slavenpopulatie daadwerkelijk kleiner werd, waardoor de productie in de periode 
1784 tot 1788 langzaam terug liep. 

De vaart tussen Suriname en Noord-Amerika bood uit de wurggreep van de negotiatie- 
fondsen wellicht een uitweg. Via dit circuit konden planters hun producten slijten in 
ruil voor alledaagse gebruiksgoederen, en eventueel ook slaven, maar dit lijkt voor 
Suriname geen heel erg omvangrijk fenomeen geweest te zijn. Kijkend naar het ver¬ 
loop van de niet-Nederlandse slaventransporten naar Suriname valt onmiddellijk op 
dat in de tweede helft van de jaren tachtig geen slaven via dit circuit lijken te worden 
aangevoerd, om in 1789 plotseling te stijgen tot grote hoogte. Gedurende de tussen¬ 
liggende jaren varen er veel niet-Nederlandse schepen op Suriname, al blijven de 
klachten over deze vaart bij de directeuren van de Sociëteit binnenkomen. Twee 
Amerikaanse schepen worden in 1787 schuldig bevonden aan het drijven van smok¬ 
kelhandel, en “ter exemple” hiervoor gestraft.34 

Vanaf 1789 was men in Suriname vrij om niet-Nederlandse slavenschepen in de 
kolonie binnen te laten. Tijdens de Vierde Engelse Oorlog werden met enige regelmaat 

33 J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse 
economie, 1350-1850 (Bergen: Octavo 1991) 100. 

34 NA, Sociëteit van Suriname, Resoluties van de directeuren, 1787, toegang 1.05.03, inv.nr. 77. 
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Figuur 1 Uitvoer van koffie en suiker van Suriname naar de Republiek gemeten in lbs, 
1775-1794 

Bron: Postma’s Suriname Data Collection (www.dans.knaw.nl). 

Figuur 2 Verkoop van slaven in Suriname, 1775-1795 

Bron: TASTD, PSDC, PSNADC. 
NB!: Het verschil met de tabel van Hoonhout in dit zelfde nummer van het Tijdschrift komt voort 
uit het gebruik van andere gegevens. De TASTD-cijfers in de tabel van Hoonhout geven het aantal 
aangevoerde slaven aan boord van voornamelijk Nederlandse schepen. Voor de bovenstaande tabel 
zijn de cijfers van de verkochte slaven gebruikt (Sommige slavenschepen voeren Suriname uit zonder 
hun slaven te verkopen en gingen dan naar Demerary of een andere kolonie.) Een ander groot verschil 
met de TASTD is dat in de bovenstaande tabel ook de gegevens van niet-Nederlandse schepen zijn 
opgenomen uit Postma’s Suriname - North America Data Collection (PSNADC). 
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uitzonderingen gemaakt op de geldende beperkingen, zowel die op de reguliere- als 
de slavenvaart. In die periode komen er ook slaven de kolonie binnen. 

Wel opmerkelijk is de snelle stijging van het aantal slaven dat op niet-Neder- 
landse schepen wordt aangevoerd in het jaar dat deze vaart gelegaliseerd wordt, in 
een jaar van niets naar 1260 in 1789. Het aantal slavenschepen dat aankomt in Suri¬ 
name schiet ook omhoog naar 31 in 1791. In de periode tussen 1789 en 1795 komen er 
uit veel verschillende plekken slavenschepen naar Suriname. Vanuit Granada wor¬ 
den er met acht schepen 952 slaaf gemaakten naar Suriname getransporteerd. Ook 
vanuit Sint Eustatius kwam een omvangrijke slavenvaart op gang: in dertig tochten 
werden in die periode 2685 mensen aangevoerd in Suriname. Daarnaast waren het 
vooral ook Noord Amerikaanse havensteden waar vanuit een handelsroute via de 
Afrikaanse westkust naar Suriname werd opgezet.35 Deze snelle stijging zou er op 
kunnen wijzen dat de al eerder bestaande illegale handel plotseling gelegaliseerd 
werd, en daardoor zo snel kon toenemen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn 
dat dit een effect is van de situatie in de naburige koloniën Essequebo, Demerary en 
Berbice en dat de plantage-eigenaren in Suriname meeprofiteerden van de bestaande 
niet-Nederlandse vaart op die koloniën. 

Conclusie 

De Atlantische wereld was niet zonder meer een vrije ruimte waar smokkelaars vrije¬ 
lijk hun gang konden gaan. Van de Engelse smokkelaars die de Favorieten ontmoet¬ 
ten weten we omdat ze tegen de lamp liepen. Vaak genoeg kozen bestuurders er 
echter voor om niet tot vervolging over te gaan, simpelweg omdat controle van de 
kust en riviermondingen een dure en tijdrovende activiteit was. Suriname was door 
de strategische ligging van Fort Amsterdam moeilijker te bereiken voor smokke¬ 
laars, tenzij ze kwamen met goedkeuring van de koloniale beambten of op zee voor 
de kust bleven liggen. Dit zorgde er voor dat illegale slavenhandel in Suriname 
nooit een omvangrijk fenomeen lijkt te zijn geweest. Wel leverde de belangen¬ 
tegenstellingen tussen de verschillende steden in de Republiek en tussen de Suri¬ 
naamse planters en de bestuurders in Amsterdam een permanente spanning op 
tussen het afsluiten van de vaart op Suriname van alle niet-Nederlandse schepen, 
en pogingen om de vaart juist open te stellen. 

In de loop van de achttiende eeuw werden de bestuurders in de Republiek steeds 
opnieuw gedwongen een deel van hun formele privilege op te geven in het voordeel 
van de Surinaamse kolonisten. Op economisch gebied lijkt er een ontwikkeling in 
tegengestelde richting te zijn geweest. De financiële instrumenten waarmee planta- 

35 PSNADC en TASTD. 
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ges werden gefinancierd zorgde juist voor een grotere greep vanuit de Republiek op 
de bedrijfsvoering van de planters. Zowel op het bestuurlijke als het economische 
terrein bood smokkelhandel enigszins een uitweg voor de kolonisten om hun lasten 
te verlichten. Hoe omvangrijk dit circuit was blijft moeilijk vast te stellen. 

Het beeld van de teruglopende Surinaamse slavenhandel in de laatste decennia 
van de achttiende eeuw zou echter wel genuanceerd moeten worden. Noord-Ameri- 
kaanse handelaren bespraken zonder omhaal de handel in verboden goederen, en 
ook is bekend dat zij samen met Caribische collega’s na 1789 op grote schaal slaven 
leverden aan de Surinaamse plantage-eigenaren. 

Slechts incidenteel zijn er zaken tegen smokkelaars in de archieven terug te vin¬ 
den, en van gesmokkelde slaven wordt niet gesproken. Ook de cijfers van de suiker¬ 
en koffieproductie lopen niet zodanig uit de pas om te kunnen suggereren dat er een 
groot illegaal circuit bestond. Het is aannemelijker dat de plotselinge groei van de 
niet-Nederlandse slavenhandel op Suriname in 1789 een bijeffect was van de al be¬ 
staande circuits in de naburige koloniën. De Surinaamse slavendrijvers konden dus 
meeprofiteren van de open situatie in Berbice, Essequebo en Demerary. Het is niet 
waarschijnlijk dat zij dat deden omdat er in die handel weinig winst was te maken. 
Een deel van de schijnbaar afnemende productie op de plantages kan wellicht ver¬ 
klaard worden uit het wegsmokkelen van suiker en koffie in ruil voor slaven die door 
Noord Amerikaanse schepen werden aangevoerd. 

Karwan Fatah-Black (1981) promoveerde in 2013 op zijn onderzoek naar Suri¬ 
name in de achttiende eeuw. Hij onderzocht daarvoor de ontwikkeling van de 
scheepvaartverbindingen tussen Suriname en de rest van de Atlantische wereld. 
Momenteel werk hij aan de Universiteit Leiden binnen het NWO-project Challenging 
Monopolies aan een onderzoek naar de relatie tussen vrije ondernemers en de grote 
monopoliecompagnieën VOC en WIC. 
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De noodzaak van smokkelhandel in 
Essequebo en Demerary, 1750-1800 

Bram Hoonhout 

“Dat myn chagryn vermeerdert is dat nu zie & ondervinde d’ingesetene van 

Demerary opentlyk en met een opgeheeve hand teegens de wetten & beveelen 

aangaan, openbaerlyk & zonder de minsten achterhoudentheyt de slaeven van 

d’ Engelsche koopen,”1 

Laurens Storm van ’s Gravesande (1704-1775), directeur-generaal van Essequebo 25 

maart 1770 

Hoewel Suriname de bekendste Nederlandse plantagekolonie was, maakte de na¬ 
burige kolonies van Essequebo en Demerary in de achttiende eeuw een onstuimige 
periode van groei door, om Suriname vervolgens voorbij te streven in de negen¬ 
tiende eeuw. Illegale handel, in zowel slaven als plantageproducten, was een van de 
belangrijkste motoren achter deze groei, zo betoogt dit artikel. Tot op heden is er 
weinig aandacht geweest voor de twee kolonies, al komt daar langzaam verandering 
in.2 Deze achterstelling valt deels te verklaren uit het feit dat Essequebo en Demerary 
overgingen in Britse handen: samen met Berbice werden zij verenigd tot Brits-Guiana, 
tegenwoordige de onafhankelijke republiek Guyana.3 

1 J.A.J. de Villiers, Storm van ’s Gravesande; Zijn werk en zijn leven uit zijne brieven opgebouwd 
(Den Haag 1920) 364. 

2 Johan van Langen, ‘Essequibo, Demerary en Berbice’ in: Henk den Heijer e.a, Grote Atlas van 
de West-Indische Compagnie. Deel II: De Nieuwe WIC, 1674-1791 (2012) 104-203; Gert Oost- 
indie, ‘“British Capital, Industry and Perseverance” versus Dutch “Old School”? The Dutch 
Atlantic and the takeover of Berbice, Demerara and Essequibo, 1750-1815’, in: BMGN - Low 
Countries Historical Review 127/4 (2012) 28-55. 

3 De kolonie Berbice valt buiten het bereik van dit artikel, maar verdient zeker een eigen studie. 
Het gebrek aan historische aandacht voor de drie kolonies valt deels te verklaren uit het feit 
dat zij in Britse handen overgingen: Nederlandse historici hebben zich meer gericht op Suri¬ 
name of Nederlands-Indië, terwijl Britse onderzoekers tegen een taalbarrière aanlopen omdat 
veel van de bronnen in het Nederlands gesteld zijn. 

Fort Zeelandia in Essequebo. Foto Ruud Paesie 2001. 

De hypothese is dat illegale handel een cruciaal onderdeel vormde van de ontwikke¬ 
ling van de plantage-economie van beide kolonies: vanwege de slechte bevoorrading 
van de twee kolonies werd het noodzakelijk om de monopolistische restricties te 
ontduiken. Smokkelhandel bleek vervolgens dermate voordelig dat Essequebo en 
Demerary eind achttiende eeuw hun ‘grote broer’ Suriname in aantal plantages wis¬ 
ten te overtreffen.4 

Het eerste deel van dit artikel schets kort de internationale context van de gere¬ 
guleerde handel in het Atlantisch gebied. Vervolgens zullen de specifieke omstan¬ 
digheden in Essequebo en Demerary belicht worden, waarna in het derde deel de 
praktijk van de smokkelhandel aldaar centraal komt te staan. 

4 Alex van Stipriaan, Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantage¬ 
kolonie 1750-1863 (Leiden 1993) 438; Eric Willem van der Oest, ‘The forgotten colonies of 
Essequibo and Demerara, 1700-1814’, in: Johannes Postma en Victor Enthoven, Riches from 
Atlantic commerce. Dutch transatlantic trade and shipping, 1585-1817 (Leiden and Boston 2003) 
323-6,329. 
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Mercantilisme, oorlog en smokkel 

Alle Europese mogendheden in het Atlantisch gebied voerden een mercantilistische 
handelspolitiek: de kolonies mochten enkel handel met de metropool drijven, vanuit 
de gedachte dat handel met anderen een verzwakking voor het moederland en een 
versterking voor de vreemde mogendheid zou vormen. De Iberische imperia hadden 
daarvoor een gemonopoliseerd systeem in het leven geroepen, Groot-Brittannië had 
de Navigation Acts en Frankrijk het système de ïexclusif. Deze systemen slaagden 
erin - doch in verschillende mate - om in vredestijd een groot deel van de koloniale 
productie naar het thuisland te dirigeren, hoewel zeker het Spaanse systeem notoir 
poreus was.5 Echter, het idee van gesloten, ‘nationale’ netwerken bleek een illusie en 
geleidelijk stelden alle mogendheden vrijhavens in om de spanningen van het sys¬ 
teem te verlichten. Vooral in oorlogstijd bleek hoe inadequaat het mercantilistisch 
stelsel was. Vanwege het grote aantal kapers was het dan onmogelijk om de kolonies 
voldoende te bevoorraden, zodat de kolonisten hun heil elders moesten zoeken. De 
oplossing lag in het Atlantische netwerk: vooral de Noord-Amerikanen waren on¬ 
misbaar als aanbieders van levensmiddelen, waarvoor echter vaak verboden produc¬ 
ten zoals suiker retour werden genomen. In oorlogstijd konden uitzonderingen 
gemaakt worden voor bepaalde producten, maar dergelijke maatregelen bleken in 
vredestijd vaak lastig terug te draaien. Oorlog was in de achttiende eeuw echter net 
zo veelvoorkomend als vrede in het Atlantisch gebied - denk aan de Zevenjarige 
Oorlog (1756-1763), de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) Vierde 
Engelse Oorlog (1780-1784) en de Franse revolutionaire en Napoleontische oorlogen 
(1792-1815). Hiermee wordt duidelijk dat legale handel, volgens een mercantilistisch 
ideaal, slechts een zeer beperkt deel van de werkelijkheid vertegenwoordigde.6 

De handelsconnecties buiten het officiële systeem zijn minstens zo interessant, 
hoewel het lastig is hier een definitie op te plakken en alles als ‘smokkel’ te bestem¬ 
pelen. Spaanse schepen die handelden met Fransen op St. Eustatius waren illegaal 
volgens hun eigen wetgeving, maar niet volgens die van de Republiek.7 Verder was 
het niet uitzonderlijk dat een gouverneur enerzijds de smokkel bestreed, maar 

5 Zacarias Moutoukias, ‘Power, corruption, and commerce: the making of the local administra¬ 
tive structure in seventeenth-century Buenos Aires’, in: The Hispanic American Historical Re¬ 
view 68/4 (1988) 771-801; Wim Klooster, Illicit riches. Dutch trade in the Caribbean, 1648-1795 
(Leiden 1998) hoofdstuk 2-4. 

6 Ida Altman, ‘The Spanish Atlantic, 1650-1780’, in: Nicholas Canny en Philip Morgan eds., The 
Oxford handbook of the Atlantic world, 1450-1850 (Oxford and New York 2011) 182-200,193-5; 
Silvia Marzagalli, ‘The French Atlantic world in the seventeenth and eighteenth centuries’, in: 
Canny and Morgan, Handbook, 234-251; Adrian J. Pearce, ‘British trade with the Spanish colo¬ 
nies, 1788-1795’, in: Bulletin of Latin American Research 20/2 (2001) 233-60,233. 

7 Victor Enthoven, “‘That abominable nest of pirates”, St. Eustatius and the North Americans, 
1680-1780’, in: Early American Studies: An interdisciplinary journal 10/2 (2012) 239-301,248. 
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anderzijds zelf een illegale privéhandel had, of een oogje toekneep wanneer smokke¬ 
laars broodnodige producten kwamen aanleveren.8 Het onderscheid tussen legaal 
en illegaal was dus vaak niet duidelijk te maken. Het onderwerp is daarmee zeer 
complex, zeker wanneer lokale autoriteiten een eigen idee van wat geoorloofd was 
instelden, en daarmee een alternatief systeem van regels creëerden naast het mer¬ 
cantilistische stelsel. Dit betekent echter niet dat het concept smokkel waardeloos 
is. Tijdgenoten wisten namelijk uitstekend welke transacties het daglicht niet kon¬ 
den verdragen, vandaar dat er verscheidene manieren bestonden om officiële con¬ 
troles te ontduiken: omkoping, papieren vervalsen, goederen overladen in andere 
vaten, of simpelweg handelen op plekken of tijdstippen buiten het zicht van de 
koloniale beambten om. 

Regulering in Essequebo en Demerary 

Om het smokkelproces in Essequebo en Demerary te begrijpen is het noodzakelijk 
om een overzicht te hebben van het toenmalige bestuur en de regelgeving. Het 
bestuur van Essequebo was sinds 1670 in de handen van de Zeeuwse kamer van de 
West-Indische Compagnie (WIC) en dat bleef zo na het failliet van de eerste WIC 
in 1674. In de eerste helft van de achttiende eeuw stelden Essequebo en Demerary 
als plantagekolonies nog niet veel voor in vergelijking met het nabijgelegen Suri¬ 
name. In 1716 telde Essequebo slechts twintig plantages terwijl er op dat moment 
meer dan 170 te vinden waren in Suriname.9 Zowel een gebrek aan kapitaal als aan 
het benodigde aantal slaven belemmerden een snelle groei, maar dat veranderde na 
1750 (tabel 1). Vanaf dat moment werden er grote sommen geld in de vorm van 
plantagehypotheken verstrekt vanuit Nederland, waarmee de koloniale expansie 
een hoge vlucht nam. Onder de leiding van Laurens Storm van ’s Gravesande werd 
vanaf 1746 ook werk gemaakt van de kolonisatie van Demerary, onder andere door 
veel buitenlandse planters aan te trekken met bijvoorbeeld een tienjarige vrijstel¬ 
ling van de hoofdgeldbelasting.10 

8 Wim Klooster, ‘Inter-imperial smuggling in the Americas, 1600-1800’, in: Bernard Bailyn and 
Patricia L. Denault eds., Soundings in Atlantic history. Latent structures and intellectual cur¬ 
rents, 1500-1830 (Cambridge 2011) 141-180. 

9 Van Stipriaan, Surinaams contrast 438. 
10 J.P. Van de Voort, De Westindische plantages van 1720 tot 1795. Financiën en handel (Eindhoven 

1973) 57-109; Van der Oest, ‘Forgotten colonies, 325-328; P.M. Netscher, History of the colonies 
Essequebo, Demerary St Berbice. From the Dutch establishment to the present day (Den Haag 
1888: vertaling W.E. Roth, 1929) 53. 
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Tabel 1 Aantallen plantages en slaven in Essequebo en Demerary, 1716-1817 

Jaar Plantages Slaven 

Essequebo Demerary Totaal Essequebo Demerary Totaal 

1716 20 

1735 30 

1766 70 

1769 95 

1780 140 

1782 

1796 

1806 

1817 

121 

206 

240 

20 374 

30 2.600 

191 2.978 

301 4.543 

380 7.714 

8.550 

8.000 

700 

374 

2.600 

2.569 5.547 

5.967 10.510 

14.132 22.682 

20.000 28.000 

ca. 60.000 

77.000 

Bron: Eric Willem van der Oest, ‘The forgotten colonies of Essequibo and Demerara, 1700-1814’, in: 
Johannes Postma en Victor Enthoven, Riches from Atlantic commerce. Dutch transatlantic trade and 
shipping, 1585-1817 (Leiden en Boston 2003) 329. 

Van groot belang waren ook de veranderingen in het monopolie van de WIC inzake 
de slavenhandel. Aanvankelijk was de volledige slavenhandel voorbehouden aan de 
WIC, maar in het nieuwe octrooi van 1730 gold dit alleen nog voor een stuk van de 
Goudkust en voor het vasteland van de Nieuwe Wereld. De rest werd opengesteld 
voor privéhandelaren. In de periode ervoor waren er echter ook al ruim 70.000 sla¬ 
ven door Nederlandse smokkelaars naar West-Indië verscheept buiten het monopo¬ 
lie om. Het WIC-monopolie had duidelijk gefaald en in 1738 zag de Compagnie zelfs 
volledig af van de slavenhandel, vanwege de grote verliezen van de jaren ervoor. De 
handel was nu geheel open, maar bleef wel georganiseerd volgens mercantilistische 
principes: enkel en alleen Nederlandse slavenrederijen, zoals de in 1720 opgerichte 
Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), mochten slaven leveren aan de Neder¬ 
landse plantagekolonies; slavenleveranties door schepen van andere mogendheden 
bleven verboden.11 Het monopolie was hiermee dus niet opgeheven, het werd alleen 
doorverkocht aan privéhandelaren, door hen recognitiegelden te laten betalen aan 

de WIC. 
Buitenlandse schepen waren aanvankelijk zelfs in het geheel niet toegestaan in 

Essequebo en Demerary. Het duurde nog tot 1752 voordat vreemde schepen moch¬ 
ten ankeren en handelen in enkele producten. Suiker werd op dat moment gezien als 

11 Henk den Heijer, ‘The Dutch West India Company, 1621-1791’, in: Riches 77-112, 102-3; Ruud 
Paesie, ‘Van monopolie naar vrijhandel. De illegale slavenhandel tijdens het octrooi van de 
Tweede West-Indische Compagnie, 1674-1730’, in: Oso 28/2 (2009) 103-21. 
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het meest waardevolle product van de kolonies en was derhalve uitgesloten van 
handel met buitenlanders. Het was echter wel toegestaan om hout, vlees, vis en 
andere levensmiddelen zoals boter en specerijen te verkopen in de kolonies, en het 
waren de Noord-Amerikanen die hier gretig op inspeelden. Als retourlading waren 
de bijproducten van de suikerproductie zeer geschikt: dram en melasse mochten 
zonder beperking worden geëxporteerd, al moesten er wel exportheffingen worden 
betaald. De melasse werd vervolgens in Noord-Amerika verwerkt tot rum. Britse 
planters brachten echter ook kennis van het rum stoken mee naar Essequebo en 
Demerary en de kolonies produceerden rum van hoge kwaliteit, die zich schijnbaar 
kon meten met de Jamaicaanse. De export van rum was volledig legaal, en dat gold 
aanvankelijk ook voor koffie. Het was de koloniale administratie bekend dat er sui¬ 
ker de kolonies uit werd gesmokkeld, maar men hoopte dat dit binnen de perken zou 
blijven als planters wel in koffie konden handelen. Deze assumptie bleek echter te 
naïef en in 1771 werd de export van koffie alsnog verboden. Hier moet nog aan toe¬ 
gevoegd worden dat planters die hun plantage verhypothekeerd hadden, in eerste 
instantie al niet de keuze hadden aan wie zij hun koffie of suiker verkochten. Zij 
hadden namelijk de verplichting om alle opbrengsten van hun plantage direct te 
verschepen aan de directeur van hun hypotheekfonds.12 

De regelgeving in Essequebo en Demerary was nog een stap complexer, omdat 
er ook aan Nederlandse schepen restricties werd opgelegd. De kolonies stonden 
onder gezag van de Zeeuwse Kamer, die meende dat de Zeeuwen het alleenrecht 
op de handel naar Essequebo en Demerary hadden en de Kamer wilde hier uit alle 
macht aan vasthouden. Alleen schepen met een hout-en-zoutbrief, afgegeven door 
de Zeeuwse kamer, hadden toegang tot de twee kolonies. Dit was een doorn in het 
oog van de Amsterdammers, die veel van de plantageleningen financierden en graag 
mee wilden delen in de potentieel lucratieve handel in koloniale producten. Deze 
zogenaamde ‘Essequeebsche kwestie’ sleepte zich voort van 1750 tot 1771 toen 
Stadhouder Willem V gevraagd werd als arbiter op te treden. Het resultaat was een 
omslachtige regeling die in 1772 aangepast werd, waarna de vaart effectief geopend 
werd voor alle Nederlandse schepen.12 Amsterdam maakte gretig gebruik van de 

12 Van der Oest, ‘Forgotten colonies’ 356-8; Edward Bankroll, ‘Beschryving van Guiana, en een 
bericht van de rivieren Berbice, Essequebo en Demerary [etc.] (Amsterdam 1794: vertaling 
Gerbrand Roos) 298,309-10: Van de Voort, Westindische plantages 93. 

13 De regeling van 1772 stipuleerde dat de vaart open was voor alle Nederlandse kooplieden, 
maar dat in het eerste half jaar alleen Zeeland de vereiste vergunningen kon afgeven en verder 
moesten minimaal negen schepen hun lading inslaan en uitladen in Zeeland. In het tweede 
deel van het jaar konden alle Kamers passen uitgeven, maar de eerder uitgerede schepen had¬ 
den voorrang bij het inschepen van een retourcargo. Zeeuwse schepen behielden ook het voor¬ 
deel dat zij het lastgeld niet betaalden. Anderen betaalden drie gulden per last (twee ton) bij 
aankomst en zes gulden bij vertrek (Van de Voort, Westindische plantages 130-132, 207). 
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mogelijkheid: we zien het aantal Amsterdamse schepen in de twee kolonies toene¬ 
men van 66 in de jaren 1770 tot 123 in de jaren 1780, terwijl er slechts 82 Zeeuwse 
schepen aankwamen in laatstgenoemd decennium.14 Om hier weerstand aan te bie¬ 
den werd in Zeeland de Sociëteit ter Navigatie op Essequebo en Annexe Rivieren 
(SNER) opgericht, maar deze vervoersmaatschappij was geen lang leven beschoren. 
In 1788 hield zij praktisch gezien op te bestaan.1* 

Een van de redenen van de ondergang van de SNER was de Vierde Engelse Oorlog 
(1780-1784), die de handel met de Essequebo en Demerary ernstig verstoorde. Eind 
februari 1781 werden de twee kolonies zonder al teveel verzet ingenomen door de 
Engelsen en werden er 23 schepen in beslag genomen. De feitelijke Britse bezetting 
duurde niet lang, want in februari 1782 gingen de kolonies over in Franse handen. 
Dat zou zo blijven tot het eind van de oorlog. De oorlog had echter niet alleen nade¬ 
lige effecten. De Fransen, op dat moment bondgenoten van de Republiek, zagen 
namelijk het potentieel van de kolonies en voerden werkzaamheden uit die de WIC 
had nagelaten: de aanleg van versterkingen aan de monding van beide rivieren en de 
aanleg van een bestuurscentrum dat gemakkelijk bereikbaar was. Onder het Franse 
bewind werd een nieuwe nederzetting uitgebouwd aan mond van de Demerary, 
Longchamps genaamd. Dit zou na de oorlog omgedoopt worden in Stabroek en later 
als Georgetown de nieuwe hoofdstad worden. Voorheen moesten schepen 30 kilo¬ 
meter de Demerary-rivier opvaren om bij Borssele eiland te komen, dus Longchamps 
was een hele verbetering.16 

Deze twee aanpassingen in oorlogstijd zijn waarschijnlijk van groot belang ge¬ 
weest voor de verdere ontwikkeling van de twee kolonies, omdat ze het zicht op de 
scheepvaart verbeterden. De illegale handel kon zich in de periode ervoor een stuk 
gemakkelijker voltrekken, met het gezag zo ver weg en met nauwelijks enig toezicht 
op wie er de rivier in- of uitvoer. Dit wil geenszins zeggen dat er geen illegale handel 
meer plaatsvond na 1784, integendeel. Echter, als we kijken naar de exportstatistie- 
ken blijkt dat het verschil tussen de vooroorlogse en naoorlogse uitvoer dermate 
groot te zijn dat er vóór de oorlog op wel héél grootschalige wijze moet zijn gesmok¬ 
keld: de export in de jaren 1780 was maar liefst drie keer zo hoog als in het decen¬ 
nium ervoor, terwijl het aantal plantages met nog geen 30 procent toegenomen 

17 was. 

14 Van der Oest, ‘Forgotten colonies’ 342. 
15 Ruud Paesie, ‘De “Societeyt ter Navigatie op Essequibo en annexe Rivieren”. Op- en ondergang 

van een Zeeuwse rederij’, in: A. Ebben, H. J. den Heijer en J.C.A. Schokkenbroek eds., Alle stre¬ 
ken van het kompas: Maritieme geschiedenis in Nederland (Zutphen 2010) 295-316. 

16 Paesie, ‘Societeyt’ 308; Netscher, History 124; Alvin O. Thompson, Colonialism and Underdevelop¬ 
ment in Guyana 1580-1803 (Barbados 1987) 53. 

17 Van der Oest, ‘Forgotten colonies’ 329, 350. 
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Tijdens bezettingen werden Essequebo en Demerary tot onderdeel van respec¬ 
tievelijk het Britse en het Franse systeem gemaakt, waarmee de kolonisten onmid¬ 
dellijk veel meer exportmogelijkheden tot hun beschikking hadden. En inderdaad, 
hoewel de import uit Nederland ernstig bemoeilijkt werd door de oorlog, had de 
export er weinig onder te lijden. Zo werd er tijdens de Franse periode onder andere 
bijna 15,8 miljoen pond koffie uitgevoerd; het is echter onduidelijk waar dit alle¬ 
maal terechtgekomen is. Nog interessanter is dat ook na de oorlog, van maart 1784 
tot aan mei 1785, er op grote schaal door buitenlandse schepen gehandeld werd in 
suiker, koffie en katoen. Met het herstel van het Nederlandse gezag was de export 
van deze producten weer illegaal geworden, maar blijkbaar werd de praktijk die in 
de oorlog gebruikelijk was nog enige tijd doorgezet: maar liefst 125 buitenlandse 
schepen verklaarden ongeveer 600.000 pond suiker, 600.000 pond koffie en 325.000 
pond katoen uitgevoerd te hebben in deze korte periode. Noord-Amerika, Barbados 
en Martinique vormden de belangrijkste bestemmingen."1 

Al deze ontwikkelingen leidden echter niet tot enige beleidsverandering bij de 
WIC. De directeuren in de Republiek bleven vasthouden aan de fictie van een geslo¬ 
ten systeem. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de voortdurende riva¬ 
liteit tussen de Kamers van Amsterdam en Zeeland, waarbij Zeeland vreesde dat 
meer openheid ertoe zou leiden dat Amsterdam de kolonies in praktijk over zou 
nemen. Hoewel in 1789 de slavenhandel op Suriname geopend werd voor Noord- 
Amerikanen, werd dit niet als optie gezien voor Essequebo en Demerary. De com¬ 
missie van Wijn schreef in haar adviesrapport van 1787 dat de handel volledig vrij 
moest zijn voor alle Nederlandse ingezetenen, en betoogde dat de WIC een jaarlijkse 
subsidie van f.250.000 moest krijgen. Buitenlandse schepen zouden enkel toestem¬ 
ming moeten hebben om relatief laagwaardige producten uit te voeren, zoals hout, 
rum en melasse. Verder zouden er oorlogsschepen gestationeerd moeten worden 
om de smokkel tegen te gaan. De Zeeuwse houding was ambivalent: enerzijds wilde 
men graag vasthouden aan de kolonies als nationaal bezit, anderzijds was men niet 
bereid om echt werk te maken van de ontwikkeling van deze twee kolonies. De aan¬ 
voer van slaven en levensmiddelen uit de Republiek schoot bijna voortdurend te 
kort en het vereiste een Franse bezetting om de nodige infrastructuur te ontwikke¬ 
len. Ondertussen waren het de Britten die in groter getale van de uitgeputte gronden 
van voornamelijk Antigua en Barbados naar (vooral) Demerary trokken om daar 
nieuwe gronden te ontwikkelen, en waren de kolonies voor een belangrijke deel 
aangewezen op illegale handel om te overleven en zich te ontwikkelen. Het belang 
van de slavensmokkel werd ook onderkend in het verslag van 1790 van S. Boeij en 

f 
18 Ibidem 348; Lijst van de te Demerary uitgeklaarde schepen gedurende, 11 maart 1784 -12 mei 

1789, Nationaal Archief (NA) Den Haag, Verspreide West-Indische Stukken (VWIS) 1.05.06, 
inv. nr. 150. 
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W.A. Grovestins aan de Staten-Generaal, maar spoorde niet aan tot het openbreken 
van de monopolies. De Republiek liep dus voortdurend achter de feiten aan, en hoe 
groot het potentieel van de plantage-economie van Essequebo en Demerary was, 
bleek na de verovering door de Britten in 1796. Meteen werd de slavenhandel 
geopend en binnen tien jaar was het aantal slaven verdubbeld (tabel 1) en Brits- 
Guyana werd een bloeiende plantagekolonie in de negentiende eeuw.19 

De illegale handel in de praktijk 

Hoezeer de kolonies gedurende de achttiende eeuw aangewezen waren op illegale 
handel vraagt nog veel meer onderzoek, maar enkele observaties kunnen nu al ge¬ 
daan worden. De meest in het oog springende vorm van illegale handel was de sla¬ 
venhandel. Hoewel de populatie van slaven in Essequebo en Demerary voortdurend 
toenam, valt dit niet te verklaren als we kijken naar de slavenimporten door Neder¬ 
landse reders. Figuur 1 laat zien dat er een groot aantal slaven naar Suriname ver¬ 
voerd werd ten tijde van de plantage-expansie aldaar, maar dat dit voor Essequebo, 
laat staan Demerary, nauwelijks het geval was. Pas na de Britse overname in 1796 
zien we een grote influx van slaven, vervoerd op voornamelijk Britse schepen.20 

Nu kan de grote toestroom van Britse planters misschien een deel van de expan¬ 
sie in de twee kolonies verklaren, aangezien het in de jaren 1760 bij tijd en wijle 
gedoogd werd dat nieuwe planters hun ‘eigen’ slaven van elders meebrachten, onder 
voorwaarde dat deze niet verder verkocht werden.21 Deze concessie vormde echter 
een goede dekmantel voor heimelijke Britse invoer, door slaven vanuit Afrika eerst 
via Barbados te verschepen. Aangezien er een groot sterfteoverschot bestond onder 
de slavenbevolking, was een constante aanvoer van nieuwe Afrikaanse werkkrach¬ 
ten essentieel. Zonder aanvoer van nieuwe Afrikanen zou de slavenbevolking min¬ 
stens met een kleine 5 procent per jaar afnemen.22 Gezien de legale handel weinig 

19 Rapport bestemd voor erfstadhouder Willem V opgesteld door zijn commissarissen naar West- 
Indië, W.H. van Grovestins en W. Boeij, 1790 juli 17, NA, West Indische Compagnie (WIC) 
1.05.01.02, inv. nr. 915; Oostindie, ‘British capital’. 

20 Zie de Trans-Atlantic Slave Trade Database (www.slavevoyages.org) (geraadpleegd op 9-10-2012) 
voor details over scheepskapiteins, aantallen en plaatsen van uitscheping. De database is niet 
compleet, maar de cijfers van de WIC zelf bevestigen dat de legale aanvoer van slaven bijzon¬ 
der gering was. 

21 Gedrukte extract-resolutiën van de Staten-Generaal en andere stukken betreffende de kolonies 
Essequebo en Demerary, het graven van een kanaal van communicatie, invoer van vreemde 
slaven, oprichten van een bijzonderen raad van Demerary enz., 1769-1776,19 februari 1770, NA, 
Laurens Pieter van de Spiegel 3.01.26, inv. nr. 450. 

22 Aangezien het krediet opdroogde konden velen ook niet gemakkelijk meer aan slaven komen. 
Het sterfteoverschot bedroeg in Suriname ongeveer 4,7 procent per jaar tot 1774, daarna 
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Figuur 1 Aantallen legaal ontscheepte slaven in Suriname, Essequebo en Demerary, 
1750-1808 

Bron: Voyages Database 2009, Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database, 
http://www.slavevoyages.org [geraadpleegd op 11-10-2012]. 

voorstelde, moeten er dus vele duizenden slaven op illegale wijze binnengekomen 
zijn om de twee kolonies zo sterk te laten groeien. 
De Britse planters speelden een grote rol in de slavensmokkel, omdat zij belangrijke 
connecties meebrachten met de rest van het Atlantisch gebied, van waaruit aan de 
vraag naar slaven voldaan werd. Er was namelijk een voortdurend tekort aan arbeids¬ 
krachten, iets waarover directeur-generaal2 Laurens Storm van ’s Gravesande zich 
dikwijls beklaagde. Niet alleen bepleitte hij een vergroting van de slavenaanvoer 
vanuit Zeeland, hij stelde in 1757 ook voor om de Noord-Amerikanen toe te staan 
slaven te leveren. Dit voorstel werd echter krachtig van de hand gewezen door de 

2,4 procent, waarbij de suikersector meer slachtoffers eiste dan de koffie (Van Stipriaan, 

Surinaams contrast 311). Voor Essequebo, Demerary en Berbice werd dit door Johan van 

Langen geschat op 6,4 procent (J.C. van Langen, ‘De Britse overname van de Nederlandse 

kolonies Demerary, Essequebo en Berbice (Guyana): Van economische overvleugeling naar 

politieke overheersing (1740-1814)’ (ongepubliceerde MA-scriptie; Universiteit van Amsterdam 

2004107). 

23 Storm droeg aanvankelijk de titel van commandeur over de twee kolonies. Bij de administra¬ 

tieve hervorming van 1750 werd hijzelf tot directeur-generaal van Essequebo benoemt, terwijl 

zijn zoon Johannes de (ondergeschikte) post van commandeur van Demerary kreeg (Van der 

Oest, ‘Forgotten colonies’ 327). 
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WIC-directeuren.*4 Het probleem bleef ondertussen voortbestaan. Zeeuwse slaven¬ 
handelaren zoals de Middelburgse Commercie Compangie (MCC) waren zeer actief 
in de vaart op Suriname, maar meden Essequebo en Demerary vanwege negatieve 
ervaringen uit het verleden. Dit leidde tot een vicieuze cirkel: geringe aanvoer bete¬ 
kende hogere prijzen, waardoor planters meer moeite hadden met de afbetaling, met 
als resultaat dat er weinig schepen geneigd waren om koers te zetten naar Essequebo 
of Demerary. Net als in Suriname moesten slavenhandelaren de planters vaak lang¬ 
lopende kredieten gunnen om hun menselijke koopwaar te kunnen verhandelen. In 
Essequebo en Demerary moest soms tot 27 maanden krediet worden gegeven, maar 
zelfs dat bleek in de jaren 1760 vaak niet genoeg om betaling te garanderen. Veel 
planters zaten al diep in de schulden en hun wisselbrieven kwamen dan ook gepro¬ 
testeerd terug. De slavenhandelaren verlangden daarop betaling in producten, maar 
dit was onder de bepalingen van de plantagehypotheken niet toegestaan. Aangezien 
er in Suriname ook voldoende vraag was naar slaven, kozen veel schepen ervoor 
om aldaar hun slaven te verkopen. Het gevolg was een nog groter tekort aan werk¬ 
krachten en daarmee hogere slavenprijzen. Het werd dus alleen maar lastiger om de 
gewenste nieuwe slaven te kopen voor de met schuld beladen planters. Het lijkt 
erop dat er in 1763 zelfs tijdelijk een maximum verkoopprijs werd ingesteld van 280 
gulden per slaaf om de plantage-eigenaren tegemoet te komen, maar het effect was 
averechts: de winst voor slavenhalers werd nog verder onder druk gezet, waardoor 
de voorkeur voor Suriname nog groter werd.25 

Het aantal plantages, net als het aantal slaven, nam echter voortdurend toe, dus 
het kan niet anders dan dat een groot aantal slaven de kolonie binnengesmokkeld 
werd. Het waren veelal de Britten die het aanbod verzorgden, want er was voldoende 
vraag vanuit de planters. Eind 1769 verzochten de plantage-eigenaren in een petitie 
om openstelling van de slavenvaart voor buitenlandse schepen: terwijl men namelijk 
met moeite slaven voor een hoge prijs van vijfhonderd, zeshonderd of zelfs zeven¬ 
honderd gulden van de Zeeuwen kon kopen, waren er bij de Engelsen voldoende sla¬ 
ven te koop voor minder dan vierhonderd gulden, zo stelden de planters. De planters 
boden zelfs aan om tien gulden per slaaf aan recognitiegelden te betalen aan de 
WIC, ter compensatie van het gemis aan belastingen die de Compagnie nu van de 
Nederlandse slavenschepen ontving. De tegenpetitie uit Zeeland, medeondertekend 
door enkele MCC-directeuren, wees dit natuurlijk ten sterkste van de hand. Ten eerste 
vond men dat de planters eerst hun oude schulden moesten voldoen, bestaande uit 
meer dan 240.000 gulden in voornamelijk geprotesteerde wisselbrieven plus ruim 
115.000 gulden in nog niet betaalde slavenleveringen. Daarnaast zou het handelscon- 

24 Ibidem 339. 

25 Van de Voort, Westindische plantages 71; Van der Oest, ‘Forgotten colonies’ 338; Stukken betref¬ 

fende de slavenhandel in Essequebo en Demerary, 1767-1776, NA, VWIS, inv. nr. 48. 
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tact met de Engelsen al snel betekenen dat de plantageproducten ook naar buiten¬ 
landse mogendheden verscheept zouden worden, en daarmee zouden de planters 
niet alleen tegen de regels van de WIC maar ook tegen die van de verstrekkers van 
de plantagehypotheken ingaan. De uitkomst van de discussie was dat de planters bak¬ 
zeil haalden en de slavenvaart voorbehouden bleef aan inwoners uit de Republiek. 

Het scenario dat de slavenhalers hadden geschetst werd echter ook werkelijk¬ 
heid. Het probleem was immers niet opgelost. Zo schreef Storm in 1768 dat de Neder¬ 
landse slavenreders nog niet de helft van het benodigde aantal slaven aanvoerden.26 
Het resultaat was dat de illegale handel in slaven voortduurde, iets waarvan Storm 
zich terdege bewust was. Zo verzuchtte hij in een brief van juni 1771: “Den invoer 
van vreemde slaeven houd niet op (...) wanneer ik het verneem is ’t te laet off de 
regte voldoende bewysen ontbreken my.”27 Het was Storm echter lang onduidelijk 
hoe deze slaven betaald werden door de armlastige planters. Aanvankelijk werden er 
wisselbrieven gegeven aan de Engelsen, maar vanwege de beperkte kredietwaardig¬ 
heid van vele planters ging dit niet lang goed. Storm verbaasde zich erover dat de 
planters schijnbaar niet geconfronteerd werden met allerlei geprotesteerde wissels. 
In 1771 ontdekte hij de reden: de wissels kwamen wel degelijk in protest terug, inclu¬ 
sief de 25 procent boete die hierop rustte, maar de planters probeerden vervolgens 
nogmaals om de wissel, inclusief de protestkosten, te laten incasseren. Dit vergrootte 
natuurlijk alleen de problemen, maar omdat binnen de kolonie vele planters schul¬ 
den aan elkaar hadden, durfde Storm het niet aan om de zaak op de spits te drijven 
en de plantages te laten executeren. Bij gebrek aan kopers zouden er te lage prijzen 
geboden worden, en als de opbrengst niet genoeg was om de schulden te dekken zou 
er een kettingreactie volgen waarbij zowel crediteuren als debiteuren geruïneerd 
zouden worden. De hoop was gevestigd op het herleven van het krediet.28 

De Engelsen hadden inmiddels ook genoeg van betaling in dubieuze wissels en 
eisten voortaan betaling in contanten of in producten. De eigenaars van suikerplan¬ 
tages konden nog deels met de bijproducten van suiker betalen, zoals melasse en 
rum, maar voor koffieplanters was dit niet het geval. Er zat dus voor veel planters 
weinig anders op dan een deel van hun oogst te ruilen met buitenlandse slavenhalers, 
tegen alle bepalingen in. Voor de planters was dit juist voordelig, omdat zij langs 
deze weg goedkoper aan voldoende werkkrachten konden komen. In de Republiek 
was men natuurlijk allerminst gelukkig met deze situatie, zoals in een petitie van 
1788 door de MCC uiteen werd gezet. In een petitie hadden de planters weer eens 
geijverd voor openstelling van de slavenhandel voor buitenlandse schepen. De plan¬ 
ters ontkenden dat zij producten aan vreemden verkochten, maar de MCC twijfelde 

26 Villiers, Storm 339. 
27 Ibidem 374. 
28 Ibidem 372,380. 
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hier ten zeerste aan: “doch war dan de Producten van Suiker en Coffy, die in een 
merkelyke quantiteit, zedert eenige Jaaren minder is als te vooren aangevoert ge¬ 
worden, gebleeven zyn, blijft voor ons een raadzel”.29 

De vraag rijst dan natuurlijk waarom al deze illegale handel niet belet werd. Hier¬ 
voor zijn drie redenen aan te wijzen: de geografische indeling van de kolonie, gebrek¬ 
kige institutionele capaciteit en de onafhankelijk houding van de koloniale autoriteiten. 

Ten eerste was het lastig om de handel in het oog te houden omdat er, in tegen¬ 
stelling tot Suriname, in Essequebo en Demerary geen knooppunt bestond van waar¬ 
uit alle handel geconcentreerd en gecontroleerd kon worden. De kolonies waren nog 
jong en volop in ontwikkeling en de handel kon simpelweg plaatsvinden door naast 
een plantage voor anker te gaan.’0 Bovendien werden de meeste nieuwe plantages 
langs de 24 mijl lange zeekust aangelegd. Dit betekende dat er een open connectie 
met de Atlantische Oceaan bestond die onmogelijk te controleren viel.31 Hoewel er in 
de Vierde Engelse Oorlog wel verbeteringen werden aangebracht, waren deze niet 
voldoende om de groei van de kolonie bij te houden. Hiermee belanden we bij de 
tweede reden: handhaving van de koloniale wetgeving was in de praktijk logistiek 
vrijwel onmogelijk, in ieder geval zonder een forse uitbreiding van het ambtenaren¬ 
apparaat. Vooral de scheepvaart met de Noord-Amerikanen nam in hoog tempo toe. 
Tussen 1760 en 1769 kwamen er ongeveer 42 Noord-Amerikaanse schepen per jaar 
naar Demerary, maar dit aantal groeide tot ongeveer honderd schepen per jaar in 
ieder van de daaropvolgende twee decennia. ~ Hoewel er wel actie ondernomen 
werd om de smokkelhandel te beletten, was dit verre van toereikend. Zo werden er in 
1784 vier hoekerschepen gezonden om de handel op de twee rivieren te controleren, 
maar zij beschikte simpelweg niet over de capaciteit om het grote aantal schepen in 
de gaten te houden. Bovendien waren de smokkelaars inventief genoeg om patrouil¬ 
les te omzeilen: een buitenlands schip kon met vloed tot vlak op de kust zeilen, waar 
de zware oorlogsschepen niet konden komen, zo verhaalt het rapport van Grovestins 
en Boeij. Vervolgens werd met kleine scheepjes de smokkelwaar aangeleverd, of 
werden de slaven aan land gebracht.3’ Het was dus niet eenvoudig om illegale handel 
te beletten, maar de koloniale autoriteiten kozen er ook vaak bewust voor om de 
smokkel toe te staan, waarmee we bij de derde reden zijn aanbeland. 

29 Rekest aan de Staten-Generaal de Middelburgse Commercie Compagnie gericht tegen een eerder 
rekest van planters en ingezetenen van Berbice verzoekende om vrije invoer van slaven door mid¬ 
del van buitenlandse schepen, 1788, NA, WIC, inv. nr. 1275C. 

30 Van Langen, ‘Britse overname’, 58; Henry Bolingbroke, A Voyage to the Demerary, Containing a 
Statistical Account of the Settlements There, and of Those on the Essequebo, the Berbice, and 
Other Contiguous Rivers of Guyana (London 1807) 296. 

31 Rapport Grovestins en Boeij, NA, WIC, 915. 
32 Van der Oest 355. 
33 Rapport Grovestins en Boeij, NA, WIC, 915. 
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We hebben al gezien dat Storm gefrustreerd raakte dat hij de slavensmokkel 
veelal te laat ontdekte. De planters verschaften hem weinig hulp, aangezien ze vaak 
zelf profiteerden van de smokkel. Dit wordt mooi geïllustreerd door een zaak die 
voorkwam in de raadsvergadering in Essequebo eind 1767. John Birmingham, de 
Britse eigenaar van de plantage Rome, had veertig gesmokkelde slaven verkocht aan 
zijn medeplanters. De kopers waren verhoord en de Raad moest een beslissing nemen 
over de zaak. Zoals de regels voorschreven, eiste Storm de confiscatie van de slaven 
voor de WIC, maar daar was de Raad niet van te overtuigen. Het raadslid Spoors 
nam zijn medeleden mee naar buiten en kwam terug bij Storm met het voorstel om 
de slaven maar te laten waar ze waren - het was immers al zeven maanden geleden 
gebeurd -, Birmingham een boete van duizend gulden te geven en te hopen dat de 
smokkel in de toekomst minder zou zijn. Storm, die als Fiscaal geen stemrecht had 
in de Raad, kon hier weinig tegen uithalen en vroeg de heren of ze dan een manier 
wisten om de illegale handel te voorkomen. Het antwoord was simpel: ‘Neen, dit is 
onmogelijk’.34 In dit voorval valt het niet alleen op dat het zo lang duurde voordat 
de smokkel besproken werd, maar ook dat de raadsleden zo openlijk de WIC-in- 
structie naast zich neerlegden, met als doel de smokkel niet al te zeer te schaden. 
Veel van de raadsleden hadden zelf plantages en waren bereid om de regels flexibel 
te interpreteren, tot grote ergernis van de WIC.35 

Nu was Storm nog een toegewijd bestuurder, die daadwerkelijk actie ondernam 
om de smokkelhandel te bestrijden. Hetzelfde kan niet gezegd worden van één van 
zijn opvolgers, Anthony Meertens. Uit de rapporten uit 1787 van Frans Smeer, kapi¬ 
tein van het patrouilleschip De Maasnymph - gezonden om de smokkel te bestrij¬ 
den - reist een beeld op van een Fiscaal die de smokkelhandel geen strobreed in de 
weg legde. Smeer schreef dat hij meer vat wilde krijgen op de illegale handel door 
de wetgeving in de kolonies aan te passen. Buitenlandse schepen die handelden in 
legale goederen, zoals hout of rum, waren niet onderworpen aan inspectie en konden 
dus gemakkelijk ook slaven meebrengen of suiker wegvoeren. Smeer had voorge¬ 
steld om zulke schepen een uitklaringsbewijs te laten halen, waarin gespecificeerd 
stond welke goederen aan wie toebehoorden. Hoewel de gouverneur, Jan L’Espinasse, 
positief stond tegenover dit idee, werd het geblokkeerd door Meertens, die be¬ 
toogde dat de kolonie met dergelijke extra regels zichzelf soevereine rechten zou 
aanmeten. Smeer kreeg wel de bevoegdheid om inspecties te houden, maar werd 
ook hierin tegengewerkt.36 Zo bleek in juni dat het schip de Betsy zes zwarte man¬ 
nen aan boord had, waarvan Smeer meende dat het slaven waren. De Fiscaal startte 

34 Villiers, Storm 314-6. 

35 Gedrukte extract-resolutiën, 19 februari 1770, NA, Raadpensionaris Van de Spiegel, inv. nr. 450. 

36 Extract-resolutiën, extract-missiven enz. betreffende den sluikhandel met producten uit Demerary 

en Essequebo en projecten van middelen om dit te beletten. 1774-1792, 3 mei 1792, NA, Raadpen¬ 
sionaris Van de Spiegel, inv. nr. 453. 
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een onderzoek waaruit bleek dat er twee aan de plantage Belvedere toebehoorden 
en vier aan de kapitein, waarmee voor hem de zaak was afgehandeld. Smeer was 
een andere mening toegedaan: “... de Fiscaal pleytte na zijne gewoonte, zoo veel 
mogelijk voor dien Fraudeur, hetwelk (...) mij verwonderende, dat een man, die 
onder Eede verbonden is den Sluyk- of Smokkel-handel te beletten, dezelve zoo 
konde faciliteeren.”37 Smeer merkte op dat het vreemd was dat de slaven niet in¬ 
geklaard waren en dat de Betsy enkele weken eerder ook al 57 slaven illegaal had 
verkocht en ontscheept op de plantage Belvedere. Meertens maakte zich vervol¬ 
gens uit de voeten met de mededeling dat hij de zaak verder zou onderzoeken, 
maar diezelfde middag werd het schip al vrijgegeven. Later bleek dat er wel een 
boete van 1200 gulden was uitgedeeld, die als zoals gebruikelijk werd verdeeld: een 
derde voor de Fiscaal, een derde voor het armenfonds en een derde voor de aan¬ 
brenger (verklikker). Het stoorde Smeer dat hij als verklikker gezien werd, omdat 
hij simpelweg zijn plicht meende te vervullen. Boven was Jean Lavager de aan¬ 
brenger geweest, door Smeer de tip te geven over het smokkelschip.38 Hier vallen 
twee dingen op. Ten eerste, Smeer was afhankelijk van tips van anderen om de 
smokkel op het spoor te komen. Daarnaast was er blijkbaar geld te verdienen met 
het aangeven van smokkelaars. Het feit dat dit niet op grote schaal gedaan werd, 
suggereert dat de smokkel algemeen geaccepteerd was. 

Smeer was trouwens niet de enige die Meertens beschuldigde van het gedogen 
van de smokkelhandel. We treffen dezelfde verwijten aan in het reisverslag uit 1806 
van Henry Bolingbroke. Daarin wordt beschreven dat de Fiscaal, naast de Ontvanger 
van de belastingen, een cruciale positie had in de Nederlandse kolonies omdat er 
geen centraal belastingkantoor was. In 1792 was Meertens wederom Fiscaal en was 
schijnbaar weinig van houding veranderd: “The fiscal’s apparent indifference to what 
was going on never went unrewarded and if he did not absolutely smuggle his own pro¬ 
duce out, he used to sell it to those who did.”39 

We zijn nu bij een beeld aanbeland van twee kolonies waarin handel met buiten¬ 
landse schippers cruciaal was voor de ontwikkeling van de plantage-economie. Een 
handel die deels illegaal verliep en nauwelijks te controleren viel. Zelfs Frans Smeer 
had geen bezwaar tegen handel met buitenlanders, als er maar goede regels voor 
zouden komen. Ook hij benadrukte dat de kolonies eenvoudigweg niet zonder kon¬ 
den. Vooral de Amerikanen brachten namelijk de noodzakelijke levensmiddelen mee, 
in ruil voor suiker en een beperkte hoeveelheid koffie. De Engelsen leverden vooral 
slaven en namen liever katoen mee voor hun opkomende industrie. Als al deze handel 

37 Stukken betreffende de verrichtingen van de luitenant Frans Smeer, kommandant van ’s lands bri¬ 

gantijn De Maasnymph, tot wering van de sluikhandel in Demerary., 10 april 1787 - 18 december 
1787, NA,VWIS, inv. nr. 126. 

38 Ibidem. 

39 Bolingbroke, A voyage 284, 304. 
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gelegaliseerd zou worden, zo opperde Smeer, en er recognitiegelden over zouden 
worden betaald (bijvoorbeeld 25 gulden per slaaf en zes of zeven gulden voor een 
oxhoofd suiker) dan zouden alle partijen daarvan profiteren. De WIC zou inkom¬ 
sten krijgen die ze nu misliep en de planters zouden financieel beter af zijn omdat er 
in Noord-Amerika 25 procent meer betaald werd voor suiker dan in de Republiek.40 
Ook dit voorstel werd echter nooit ter harte genomen: in de Republiek hield men 
liever vast aan de schijn van controle over de twee kolonies dan de werkelijkheid en 
noodzaak van illegaliteit te erkennen. 

Conclusie 

Essequebo en Demerary waren onderdeel van twee verschillende werelden die elkaar 
slecht verdroegen. Enerzijds vielen deze twee kolonies binnen de Nederlandse mer- 
cantilistische structuur, met allerhande bepalingen die stelden dat slaven enkel van 
Nederlandse handelaren betrokken mochten worden, en waardevolle plantagepro- 
ducten zoals koffie en suiker niet aan buitenlanders verkocht mochten worden. 
Anderzijds was de relatie met diezelfde buitenlandse schippers cruciaal voor de suc¬ 
cesvolle uitbouw van de plantagesector in beide kolonies. Noord-Amerikaanse han¬ 
delaren verschaften de noodzakelijke levensmiddelen voor de kolonisten en Britse 
slavenhalers leverden een groot aantal slaven, iets waar de Zeeuwse reders niet toe 
bereid waren gebleken. Betaling voor deze illegale handel geschiedde veelal met 
plantageproducten, waarmee het monopolie van de WIC nogmaals ontdoken werd. 
Controle op de handel was echter een illusie omdat de infrastructuur tekort schoot, 
de handel te snel groeide en de handel deels gedoogd werd door invloedrijke per¬ 
sonen binnen de kolonie. De Republiek kon het door interne verdeeldheid niet 
opbrengen om kolonies tot hun volledig potentieel te ontwikkelen. Het vereiste de 
Franse en vooral Britse inzet om deze twee plantagekolonies tot een economisch 
succes te kunnen maken. 

Bram Hoonhout (1986) rondde in 2012 zijn studie Geschiedenis in Leiden af met 
een scriptie getiteld ‘Subprime plantation mortgages in Suriname, Essequibo and 
Demerara, 1750-1800. On manias, Ponzi processes and illegal trade in the Dutch 
negotiatie system’. Momenteel verricht hij promotieonderzoek aan het European 
University Institute in Florence naar de lokale en Atlantische connecties in laat- 
achttiende eeuws Guyana. 

40 Stukken betreffende de onderzoekingen in opdracht van de Admiraliteit op de Maze door de luite¬ 
nant ter zee Frans Smeer aangaande de sluikhandel in Essequebo, Demerary en Berbice., 1787, NA, 
Admiraliteitscolleges XXA Paulus-Olivier 1.01.47.13, inv. nr. 44. 
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Summaries 

Dirk Tang, Remembering, celebrating and studying. 150 Years of slavery abolition 
in the Dutch West-Indies 

On the first of July, people in the Netherlands commemorate the abolition of slavery 
in the Dutch West Indies. Exactly 150 years ago, in 1863, over 46,000 slaves in Suri¬ 
nam and the Dutch Antilles were emancipated. From then on, however, they were 
not free to do as they pleased but had to spend another ten years of their lives in the 
slave system. No longer as slaves but as poorly paid workers they were forced to 
remain on the plantations. 

For many people attending the recent ceremony marking the abolishment of 
slavery in the West Indies, especially those who consider themselves to be descen¬ 
dants of former Surinam slaves, the 2013 commemoration was a special occasion. 
The new Dutch king and queen attended the meeting in Amsterdam. There were 
rumours that this time formal excuses for the Dutch slave trade would be made. 
The Deputy Prime Minister once again expressed, on behalf of the government, his 
deepest regrets but there were no formal excuses and some of the more radical 
attendants were disappointed. 

The article describes how the Dutch became involved in the international slave 
trade and how they used slaves in their former colonies in present-day Indonesia, 
South Africa, part of Brazil and in the Dutch West Indies. Between 1596 and 1828 the 
Dutch shipped around 600,000 Africans from their home grounds to the Americas. 
The figure for the Dutch involvement in the Eastern slave trade is still to be fully 
researched. 

Although the Dutch prohibited the slave trade from 1814, they were slow in abol¬ 
ishing slavery. It was abolished in the Dutch East-Indies in 1860 but it took longer to 
do so in the West Indies. In the end the revenues of the colonial system of the East 
Indies provided the money to compensate the slave-owners in the West. 



Monique Klarenbeek, Grocers on the Antilles. Dutch private merchants on the 
island of St. Christopher in the mid-seventeenth century 

From the start of the seventeenth century Dutch private merchants played an 
important role in trade with non-Dutch colonies in the West Indies. For example, 
the supply of the Anglo-French island of St. Christopher - the current St. Kitts - and 
its neighbouring islands of Martinique and Guadeloupe was almost entirely in the 
hands of merchants from the Dutch Republic. More than a hundred merchant ships 
visited the islands each year, supplying the islanders with the products, capital and 
knowledge necessary for life on the island and for the development of the sugarcane 
plantations, in exchange principally for sugar, tobacco and indigo. Many trading 
companies had an office and at least one warehouse on the islands. The merchants, 
with their international network, contributed significantly to the prosperity of the 
island and its inhabitants. The dominant role of the Dutch private merchants in the 
West Indian trade was a thorn in the side of France and England, and from the 
mid-seventeenth century onwards they committed themselves to the expulsion of 
the numerous Dutch trade ships from the area. Protectionist measures were im¬ 
posed, with the aim of attracting the lucrative trade in colonial goods to themselves. 
Despite the scarcity thus created and the resistance of the islanders, the French and 
English trading companies were given extensive rights to strengthen their position 
on the islands. In due course, trade activities involving merchants from the Dutch 
Republic increasingly amounted to an illegal activity. 

Karwan Fatah-black, Illegal trade and slave trade in Suriname during the decline 
of Dutch sea power, 1780-1795 

In 1789 the Dutch lost their exclusive access to the slave market of the Dutch planta¬ 
tion colony Suriname. It was one of the last mercantilist privileges to be lost in the 
trade and shipping with that colony. The loss of the privilege followed a general 
demise of the Dutch slave trade to Suriname. The decline in Dutch slave trading to 
Suriname is typically explained by the falling profitability of the trade and the 
planters’ lack of credit to buy slaves. However, there are indications that the slave 
trade did not simply decline, but that increasingly North American and Caribbean 
skippers were beginning to play an (illicit) role in the trade circuit. The central ques¬ 
tion that is discussed in this article is the extent to which non-Dutch slave traders 
operated in Suriname during the decline of Dutch seaborne power from the Fourth 
Anglo-Dutch War (1780-1784) onwards. 
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Bram Hoonhout, The necessity of illegal trade in the plantation colonies of 
Essequebo en Demerary, 1750-1800 

The Dutch West Indian colonies of Essequibo and Demerara provide an interesting 
case study in the importance of illegal trade in colonial expansion. These colonies, 
located in current-day Guyana, relied on an extensive network of smuggling, mainly 
involving British and North American traders. Officially Essequibo and Demerara 
were bound by the mercantilist structure of the Dutch West India Company (WIC), 
which stipulated that all coffee, sugar and cotton had to be shipped to the Dutch 
Republic, and that slaves could only be bought from Dutch slave traders. In practice 
illegal trade was indispensible, as the WIC was too divided internally to properly 
supply the colonies. The colonists turned to foreign traders for foodstuffs and slaves, 
and often the most convenient way was to pay in plantation products. These breaches 
of monopoly could hardly be prevented, because of the geographic openness of the 
colonies, the inadequate institutional structure and the defiant attitude by colonial 
administrators. 

Summaries 73 



Anekdotes 

Niet zo maar een gedenkbank 

Harry de Bles (directeur Marinemuseum) 

Moed 

Op 4 oktober 1917 verlaat de torpedoboot Hr. Ms. Pangrango in stormachtig weer 
de haven van Den Helder. Tijdens de oversteek tussen Westgat en Schulpengat valt 
matroos Bartholomeus Bleije overboord. Toegevoegd officier Johan August De 
Jongh bedenkt zich geen moment en springt in de woeste zee. Hij slaagt er nog net 
in de drenkeling aan boord te duwen, maar verdrinkt zelf door uitputting. Op 20 
oktober wordt De Jongh met militaire eer in Amersfoort begraven. Ter zijner nage¬ 
dachtenis schenkt de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ de Marine 
een gedenkbank, die 10 juli 1919 aan de Buitenhaven wordt onthuld. Vanwege de 
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De gedenkbank op de oorspronkelijke locatie aan de Buitenhaven. Collectie Marinemuseum. 

Vice-admiraal Matthieu J.M. Borsboom houdt een toespraak bij de onthulling van de gerestau¬ 
reerde gedenkbank op 6 juni jongstleden. Foto ministerie van Defensie. 

dijkverzwaringswerkzaamheden wordt de bank in de zeventigerjaren afgebroken 
en in vereenvoudigde vorm herbouwd. Het Marinemuseum liet de bank naar het 
oorspronkelijk ontwerp reconstrueren en de originele opbouw met inscriptie res¬ 
taureren. Kleinkinderen van redder en geredde onthulden 6 juni jongstleden het 
herstelde monument. 

Verliefd 

In mei 1912 maakt Hr. Ms. Gelderland een reis door Deense wateren. Aan boord 
bevindt zich een groep jonge adelborsten. In Aarhus worden zij uitgenodigd voor 
een galabal. Guus de Jongh valt als een blok voor Johanna Hortshoj. Na zijn beëdi¬ 
ging tot adelborst der T klasse wordt Guus uitgezonden naar Nederlands-Indië, 
maar houdt middels lange brieven contact met zijn Deense vriendin. Bij terugkeer in 
Nederland in 1915 gebruikt hij zijn korte (mobilisatie)verlof om naar Denemarken te 
reizen. Het stel trouwt op 19 oktober 1916. Precies een jaar later wordt het stoffelijk 
overschot van De Jongh per trein van Den Helder naar Amersfoort vervoerd, waar 
hij de dag erna onder grote belangstelling wordt begraven. 

Harry de Bles | Anekdotes 75 



Trouw 

H.M. de Koningin verleent De Jongh postuum de gouden medaille voor menslievend 
hulpbetoon, jaargenoten laten een gedenkplaat in het Koninklijk Instituut voor de 
Marine aanbrengen en een inzamelingsactie voor de zwangere jonge weduwe brengt 
meer dan fl. 50.000 op. Johanna keert terug naar Denemarken. Zij blijft Guus trouw 
tot in de dood. Ook dochter Guuske verloochent haar afkomst en de nagedachtenis 
aan haar vader niet. In haar seniorenwoning in Albaek vertelt zij hoe het verder 
ging. Johanna is door haar knappe verschijning en tragisch verhaal een geziene 
gast bij partijen. Verder vindt zij afleiding en geluk in rondreizen door Europa, 
samen met haar dochtertje. Guuske reisde tot enige jaren terug regelmatig naar 
Nederland, waar zij haar kinderen en kleinkinderen de gedenkbank liet zien. Met 
de onthulling van de gedenkbank in aanwezigheid van nabestaanden van zowel De 
Jongh als Bleije onderstreepte het Marinemuseum de verbindende maatschappe¬ 
lijke waarde, die nadrukkelijk in de missie van het museum is opgenomen. 
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J.R. Bruijn-prijs 

Op 25 mei jongstleden werd de J.R. Bruijn-prijs uitgereikt aan Matthijs Ooms. Hier¬ 
onder volgt het juryrapport. In het voorjaarsnummer 2014 zal een artikel van Ooms 
worden geplaatst. 

Juryrapport van de J.R. Bruijn-prijs van de Nederlandse Vereniging voor Zee¬ 
geschiedenis 2013 voor de beste scriptie over een maritiem-historisch onder¬ 
werp, geschreven door een student aan een instelling voor hoger onderwijs, in 
de studiejaren 2011-2012 

Het aantal scripties uit de laatste twee jaar dat aan de jury werd voorgelegd was dit 
keer iets kleiner dan twee jaar geleden: zes, tegen acht in 2011. Tegenover die kleine, 
niet significante terugloop staat een verheugende spreiding over onderwerpen en 
tijdvakken. Tevens verheugde het de jury dat er twee scripties werden ingediend van 
studenten die aan een buitenlandse universiteit studeerden, in Denemarken en in 
het Verenigd Koninkrijk. Beide scripties hadden de maritieme archeologie als onder¬ 
werp en waren in het Engels geschreven. De jury is verheugd over deze verbreding 
van de thematiek van de ingediende voorstellen. 

Naast de twee genoemde scripties over maritieme archeologie kreeg de jury scrip¬ 
ties voorgelegd over Europese expansie en over economische maritieme geschiede¬ 
nis van de zeventiende en achttiende eeuw. In alle gevallen hebben de schrijvers 
zich met enthousiasme gestort op het onderzoek in archieven en literatuur. De jury 
had zonder problemen een zilveren en een bronzen medaille kunnen uitreiken, maar 
deze scriptieprijs kent alleen een gouden medaille. Die virtuele gouden plak, beter 
bekend als de J.R. Bruijnprijs 2013 van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie¬ 
denis is toegekend aan Matthijs Ooms, in 2012 afgestudeerd in de studierichting 
Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn masterscriptie heeft 
de titel: 

Het Nieuw-Guineaconflict in nieuw perspectief. Hoe in 1962 actieve militaire Sovjet- 
steun aan Indonesië leidde tot het verlies van onze laatste kolonie in de Oost. 



In deze scriptie heeft Matthijs Ooms onderzocht of er bewijs was voor actieve mili¬ 
taire steun van de Sovjetunie aan Indonesië, in 1962, bij het conflict tussen dat land 
en Nederland over Nieuw-Guinea. Hij beantwoordt die vraag bevestigend: tijdens 
operatie Djajawidjaja, de codenaam voor de geplande Indonesische invasie in Nieuw- 
Guinea, namen Russische bemanningen op Indonesische onderzeeboten en Rus¬ 
sische Tu-16 bommenwerpers met antischipraketten deel aan de voorbereidingen 
voor de inval, die uiteindelijk nooit plaats vond. Hoewel de Nederlandse regering 
hiervan geen weet had - dit in tegenstelling tot de Marine Inlichtingendienst, de 
MARID - had deze Russische inmenging volgens dit onderzoek wel degelijk invloed 
op de afloop van het conflict. De Amerikaanse regering zag de Russische inmenging 
namelijk als een extra reden om Nederland onder druk te zetten om Nieuw-Guinea 
over te dragen. 

Matthijs Ooms heeft voor zijn scriptie een originele invalshoek gekozen. Hij belicht 
de thematiek niet vanuit een koloniaal perspectief maar voert de Koude Oorlog op als 
kader voor het Nieuw Guinea-conflict. Zijn vraagstelling is helder - waren er Sovjet- 
militairen aanwezig en verleenden die actieve steun - en in zijn verdere betoog beant¬ 
woordt hij die vraag op systematische wijze. De auteur kadert dit op het eerste oog 
kleine onderwerp op overtuigende wijze in door de verhouding tot grotere thema's 
aan te duiden (koloniale context, Koude Oorlog). Verder onderbouwt hij zijn argumen¬ 
tatie door in te gaan op de rol van militaire inlichtingen in de Nederlandse politiek en 
het functioneren van inlichtingendiensten in het algemeen. Daarmee zet de auteur de 
relevantie van dit onderzoek sterk neer. Het betoog is uitstekend gestructureerd, met 
een heldere vraagstelling, gevolgd door een aantal hoofdstukken dat de opgeworpen 
vragen stuk voor stuk beantwoord en een afronding met een duidelijke conclusie. 

Ooms geeft er blijk van goed te zijn ingevoerd in het militaire bedrijf, en beschikt over 
een vlotte pen. In zijn onderwerpskeuze en bronnengebruik toont hij zich een eigen¬ 
tijds historicus in dubbele betekenis. Dat laatste toont hij door een optimaal gebruik 
van de nieuwe mogelijkheden van het digitale tijdperk. Daardoor was hij in staat een 
groot aantal gedigitaliseerde kranten en interviews online te doorzoeken. Deze scrip¬ 
tie is dan ook een uitstekende vorm van onderzoekjournalistiek, die bovendien een 
nieuw licht werpt op een veel beschreven kwestie uit de Nederlandse geschiedenis. 

Amsterdam, 25 mei 2013 

De jury: 

Drs. Remmelt Daalder Dr. Ingrid G. Dillo Drs. Matthias van Rossum 
voorzitter 
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Boekbesprekingen 

Michael Pitassi, The Roman Navy: Ships, Men and Warfare 350 BC-AD 475 (Barnsley: 
Seaforth Publishing, 2012,184 p., ill., ISBN 978-1-84832-090-1; £ 25,00) 

In het voorwoord van inmiddels zijn derde boek over de Romeinse zeemacht be¬ 
nadrukt Michael Pitassi zowel de cruciale rol van deze tak van de Romeinse strijd¬ 
krachten in de loop van haar achthonderdjarig bestaan, als het gebrek aan aan¬ 
dacht voor dit onderwerp onder historici die zich bezighouden met de Romeinse 
oorlogvoering. Onze kennis over de Romeinse marine is in de laatste jaren enorm 
uitgebreid, onder andere dankzij het nabouwen van schepen uit de Oudheid (zoals 
het schip Victoria, gereconstrueerd door de Universiteit van Hamburg aan de hand 
van de overblijfselen van een rivierschip gevonden te Oberstimm); desondanks blij¬ 
ven recente overzichtswerken zich hoofdzakelijk richten op het leger en de oorlog 
te land. Pitassi, zelf een gepensioneerde advocaat met een diepgewortelde inte¬ 
resse in het onderwerp, is nu dus terug met een nieuw boek - deze keer met het 
doel om alle aspecten van de Romeinse strijdkrachten te water gedurende de volle¬ 
dige Romeinse geschiedenis in enig detail te beschrijven. 

Als gevolg van deze opzet is een groot deel van het boek in feite een handige en 
heldere samenvatting van het werk van eerdere schrijvers als Casson, Morrisson, 
Coates en Scullard. Het boek opent met een kort overzicht van de geschiedenis van 
de Romeinse marine en haar rol in de expansie en het behoud van het Rijk; latere 
hoofdstukken beschrijven de bekende scheepstypen en hun bouw, de bevelstruc¬ 
tuur van de marine, de achtergrond van de bemanningen en hun dagelijks leven, de 
aard van het Romeinse zeemanschap enzovoorts. Pitassi begaat hier voornamelijk 
de gebaande paden. Hij belicht echter een aantal aspecten die al te vaak door histo¬ 
rici worden verwaarloosd, zoals het leven aan boord en in het bijzonder de religie en 
het bijgeloof van de zeelieden (welke betekenis hadden bijvoorbeeld de namen die 
de Romeinen aan hun schepen gaven?). Helaas zijn de hoofdstukken kort; met be¬ 
trekking tot deze aspecten zou meer aandacht zeer welkom zijn. 

Hetzelfde geldt voor Pitassi’s uiteenzetting over de geallieerden en vijanden van 
de zeemacht Rome. De marine van elk van deze staten en stammen verdient een 
boek op zich; de auteur beperkt zich echter tot een korte beschrijving van hun 
daden ter zee en hun uiteindelijke lot als deel van de geschiedenis van het Romeinse 



Rijk. Dit is begrijpelijk gezien de op zich al omvangrijke doelstelling van het boek, 
maar wie meer wil weten zal zelf op zoek moeten; Pitassi’s onnauwkeurige verwij¬ 
zingen naar secundaire bronnen en onvolledige bibliografie helpen de lezer niet veel 
verder op weg. 

De soms summiere behandeling van intrigerende facetten van het onderwerp zal 
ongetwijfeld deels te wijten zijn aan de beperkingen van een overzichtswerk. Hier 
en daar komt het echter het geheel niet ten goede. Pitassi zegt maar zelden waar 
onze kennis precies vandaan komt, en in zijn werk is geen enkele kritische noot over 
het bronnenmateriaal te vinden - ondanks de uitvoerige discussies onder academici 
over de correcte datering en interpretatie van Romeinse overblijfselen van elke aard. 
Voor informatie over zeemachten in de Oudheid zijn we veelal aangewezen op epi- 
grafïsch materiaal, maar hiervan toont Pitassi slechts een aantal voorbeelden. Zijn 
verhandeling lijkt vooral te leunen op literaire bronnen, met alle beperkingen van 
dien. 

In de hoofdstukken over daadwerkelijke vloothandelingen speelt dit gebrek aan 
kritische benadering van de bronnen Pitassi duidelijk parten. Aangezien er nauwe¬ 
lijks beschrijvingen bestaan van Romeinse zeeslagen in de Keizertijd is een aan¬ 
zienlijk deel van het boek praktisch beperkt tot de periode van de Punische Oorlogen 
en de Romeinse Burgeroorlog in de eerste eeuw voor Christus. Na een interessante 
bespreking van het gebruik van schepen voor verkenning en voor handelsblokkades 
volgt een beschrijving van de tactieken van de antieke zeeslag - met name de ma¬ 
noeuvres die sinds de oude Grieken bekend staan als de periplous en de diekplous. 
De werkelijke aard van deze manoeuvres is na decennia van discussie onder histo¬ 
rici als Lazenby, Whitehead en Morrisson nog steeds niet met zekerheid vast te 
stellen. Pitassi weigert echter de controverse zelfs maar te benoemen; hij zet zelf in 
het kort zijn eigen interpretatie neer en beschrijft aan de hand daarvan in vier 
hoofdstukken de belangrijkste zeeslagen uit de Romeinse geschiedenis. Het gevolg 
is een aantal betreurenswaardige missers, zoals de beschrijving van de vlucht van 
Cleopatra dwars door de linies van Octavianus bij Actium als een diekplous, in 
tegenspraak met niet minder dan drie Romeinse bronnen. 

Gezien de vele waardevolle aspecten van het boek hoeft dit er echter weinig aan 
af te doen. Pitassi richt zich niet primair tot professionele historici. Zijn werk dient 
eerst en vooral als een algemene inleiding en is daardoor voor geïnteresseerden van 
alle achtergronden ongetwijfeld nuttig. Het brengt een ongekende diversiteit aan 
aspecten van het onderwerp - hoe kort ook - voor het voetlicht. De auteur is helder 
en illustreert zijn betoog met een overdaad aan tekeningen en foto’s, vaak door 
hemzelf aangeleverd. Zijn enthousiasme over de geschiedenis van de Romeinse 
zeemacht, zo duidelijk aanwezig in zijn eerdere werk, is ook in dit boek constant 
voelbaar - misschien nog het meest in het prachtige en zeer persoonlijke sluitstuk 
met instructies voor het bouwen van Romeinse scheepsmodellen op schaal. Het 
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product van Pitassi’s passie is een werk dat de nieuwsgierige lezer een stevige 
basiskennis verschaft van alle facetten van de Romeinse marine. 

Vincent Fourcade en Roel Konijnendijk 

Hyunhee Park, Mapping the Chinese and Islamic Worlds (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012,276 p., ill., ISBN 978-1-107-01868-6; £ 60,00) 

Op 22 november 1497 rondde de Portugees Vasco da Gama Kaap de Goede Hoop. 
De Indische Oceaan was hem onbekend en met behulp van een inheemse zeeman 
die hij bij Mozambique aan boord nam, wist hij in mei 1498 Calicut, het huidige 
Kozhikode aan de westkust van India te bereiken. In het gebied van de Indische 
Oceaan waren toen al eeuwen intensieve handelsbetrekkingen tussen de verschil¬ 
lende bevolkingen die daar leefden. China en de Islamwereld (ruwweg Irak, Iran 
Noord- en Oost-Afrika en Turkestan) waren zeer goed ontwikkelde maatschappijen. 
In deze studie onderzoekt de Koreaans-Amerikaanse Hyunhee Park wat China en 
de Islamitische wereld in de periode tussen circa 700 en 1500 over elkaar wisten. 
Het gaat haar daarbij vooral om de handelsbetrekkingen en zij heeft daartoe vooral 
geografische beschrijvingen en kaarten bestudeerd. Daarnaast maakt zij gebruik 
van archeologische gegevens. Zij beschrijft dat de traditionele handelsroute over 
land, de Zijderoute, geleidelijk achteruitging en dat vanaf de achtste eeuw zeevaart 
een overheersende factor werd. 

De indeling van het boek is simpel en overzichtelijk. Het boek is ingedeeld in 
drie perioden, 750-1260,1260-1368, en 1368-1500. Daarbij behandelt zij per periode 
wat de Chinezen over de Islamitische wereld wisten en omgekeerd. Geografische 
beschrijvingen en kaarten van auteurs van wie de meesten van ons nog nooit heb¬ 
ben gehoord, passeren de revue. Waar een maritieme context te vinden is, wordt 
die genoemd. 

Kaarten als historische bron vormen een belangrijk onderdeel van dit boek. De 
titel, zij het ook in overdrachtelijke zin, verwijst hier ook naar. Maar de kaarten zijn 
(te) klein en soms ook te vaag opgenomen. Ze zijn meer een illustratie bij het verhaal 
dan dat het echt om de kaarten gaat. Zeker niet alle (Westerse) literatuur over bij¬ 
voorbeeld de Chinese premoderne cartografie wordt genoemd. Dat neemt niet weg 
dat dit boek een uitstekende inleiding is voor de lezer die in kort bestek meer wil 
weten over wat de Chinezen en de Islamitische wereld over elkaar op het gebied van 
de handel wisten in de periode tussen de achtste en zestiende eeuw. 

Sjoerd de Meer 
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Arent D. Vos, Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel. Waardestellende onder¬ 
zoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand) (Zwolle/Amersfoort: Spa Uitgevers/ 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlandse Archeologische Rapporten 41, 
2012, 392 p., ill., ISBN 9789057991943; € 39,50 - ook digitaal beschikbaar) 

Arent Vos was tussen 1996 tot 2005 hoofd van het archeologisch duikteam van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waaraan hij sinds 1985 was verbon¬ 
den. Momenteel is hij werkzaam als onderzoeker bij de RCE. Het boek vormt de 
neerslag van de werkzaamheden van het duikteam van de RCE in het kader van het 
grootschalige project ‘Waardestellende onderzoeken westelijke Waddenzee (Burg¬ 
zand)’. Het onderzoek beslaat de periode van 1998 tot 2005. 

Het boek is niet alleen van belang voor de Nederlandse (onderwater)archeologie, 
maar ook internationaal is het van betekenis. De kracht van het onderzoek ligt in de 
gebiedsgerichte benadering; een overzicht van het complete Burgzandgebied en de 
daar vergane scheepswrakken. De maritieme archeologie van zeegaande schepen is 
per definitie internationaal. Datzelfde geldt zeker voor de Rede van Texel: in het 
verleden een internationaal platform. De beschreven scheepswrakken werpen licht 
op de organisatie van de handel en op de internationale ontwikkeling van de scheeps¬ 
bouw binnen Europa en op intercontinentale schaal. Het boek verdient dan ook een 
Engelstalige editie. Helaas is het boek voornamelijk beschrijvend van karakter. Van 
vergelijkend onderzoek en een diepgaande analyse is geen sprake. Dat is ook niet 
de bedoeling van dit boek: het gaat om archeologische rapportages betreffende het 
veldwerk. Duidelijk wordt wel dat het rijke materiaal uitstekend geschikt zou zijn 
voor een diepgaandere wetenschappelijke analyse. 

De implementatie van het Verdrag van Malta (1992) heeft ertoe geleid dat de RCE 
in 2005 besloot het duikteam nagenoeg in zijn geheel te ontmantelen. De achterlig¬ 
gende doelstelling van Malta is een betere bescherming van het bodemarchief. De 
archeologie in de bodem dient ter plaatse bewaard te blijven, een eventuele ver¬ 
stoorder van het bodemarchief moet opdraaien voor de kosten van onderzoek (‘de 
verstoorder betaalt’) en bij ruimtelijke ingrepen moet de archeologie vroegtijdig als 
waarde in kaart worden gebracht. In Nederland is, met de uitvoering van dit verdrag, 
gekozen voor de introductie van marktwerking van het archeologisch onderzoek. 
Het uitvoerende onderzoek wordt veelal door commerciële bedrijven uitgevoerd. 
De RCE voert geen gravend onderzoek meer uit, tenzij een vindplaats van nationaal 
belang wordt geacht. Met name wat betreft de onderwaterarcheologie is dit geen 
weloverwogen beslissing geweest, blijkt uit de publicatie van Vos. In de Waddenzee 
is geen sprake van een directe verstoorder in de zin van Malta. De, door Vos beschre¬ 
ven, vindplaatsen zijn echter wel bedreigd, er treedt erosie op. Die erosie is voor een 
deel terug te voeren op antropogene processen (aanleg Afsluitdijk); daarmee zou de 
overheid de verstoorder zijn. De natuur is echter een andere belangrijke verstoor- 
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der. De impliciete boodschap van Vos is dan ook dat daar waar geen verstoorder is 
aan te wijzen, maar waar wel archeologisch zeer waardevolle vondstcomplexen ver¬ 
loren dreigen te gaan, de overheid de verantwoording voor behoud hetzij in, hetzij 
ex situ op zich zou moeten nemen. 

De start van het gebiedsgerichte onderzoek op het Burgzand, gelegen in de wes¬ 
telijke Waddenzee vlak ten oosten van Oudeschild op Texel, was op 10 augustus 
1998. Op die datum werd een inspectieduik uitgevoerd op een wrak, bekend onder de 
naam BZN 3 (Burgzand Noord 3). Het wrak was in 1988 afgedekt met gaas en zand¬ 
zakken om het te beschermen tegen erosie en de verzamelwoede van lokale ama- 
teurduikers. Het grote belang van het Burgzandproject is dat niet langer incident 
gestuurd onderzoek werd gedaan naar aanleiding van meldingen van scheepswrak¬ 
ken, maar dat een gebied met een hoge dichtheid aan scheepswrakken zorgvuldig en 
systematisch integraal in kaart is gebracht. De keuze voor het Burgzand bracht met 
zich mee dat andere gebieden helaas minder of geen aandacht hebben gekregen. Tot 
op heden is zo goed als niets bekend over het oostelijk deel van de Waddenzee. De 
waardestellende verkenningen waarvan dit boek de neerslag vormt, tonen aan dat 
navolging in andere gebieden - in alle binnen- en buitendijkse territoria onder water 
in Nederlandse wateren - noodzakelijk is. Dit is door de RCE onderkend en vindt 
zijn neerslag in het huidige Maritiem Programma. 

In het onderzoeksgebied Burgzand zijn twaalf wrakken verkend. Er is op een zo 
min mogelijk verstorende manier een maximum aan gegevens verzameld. De vind¬ 
plaatsen werden gewaardeerd op fysieke (gaafheid en conservering) en inhoudelijke 
kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en representativiteit). Op basis hiervan 
vond een kwalificatie plaats, wel of niet behoudswaardig. Behoudswaardige wrakken 
werden - indien de dynamiek van de omgeving dit toeliet - afgedekt met steigergaas, 
met in de meeste gevallen de gewenste inzanding en fysieke bescherming tot gevolg. 
Uit de twaalf siterapporten blijkt: fysieke bescherming heeft geen zin zonder monito¬ 
ring. Een fysiek beschermde vindplaats moet regelmatig worden geïnspecteerd op de 
effectiviteit van de afdekking. De sleepnetvisserij, maar ook schatgravers vormen een 
bedreiging voor de afgedekte scheepswrakken. Een belangrijke conclusie uit het boek 
van Arent Vos is dan ook: fysieke bescherming kan niet zonder nazorg. 

Behoud in situ is geen doel op zich. Deze publicatie toont op een heldere manier 
aan dat nader wetenschappelijk onderzoek naar de vindplaatsen noodzakelijk is. De 
rijkdom van deze bronnen onder water toont aan dat de maritieme archeologie een 
belangrijke bijdrage aan het historisch wetenschappelijk discours kan leveren. Het 
onderzoek geeft bijvoorbeeld informatie over het vervoer van halffabricaten; de 
manier waarop lading werd gestuwd en verpakt. Informatie die niet is vastgelegd 
in schriftelijke bronnen. In één van de beschreven wrakken zijn tonnen met onge¬ 
brande koffiebonen aangetroffen. In de deksels van de vaten waren suikerrietstengels 
aangebracht zodat bij eventueel gisten van de bonen de ontstane gassen konden ont- 
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snappen zonder dat het vat zou barsten. Dit geeft inzicht in de toepassing van kennis 
(over gistingsprocessen) en de creativiteit in het vinden van lokale materialen om 
een probleem op te lossen. Het laat tevens de zorgvuldigheid zien waarmee werd 
omgegaan met deze lading. Dat zegt op zijn beurt iets over het belang dat aan die 
lading werd gehecht en over de waarde ervan. 

Een ander aspect van de scheepsvindplaatsen onder water is de scheepscon- 
structie. De aangetroffen scheepsconstructies leveren, naast datgene wat we weten 
uit geschreven bronnen, nieuwe informatie op over de historische scheepsbouw en 
roepen tegelijkertijd nieuwe vragen op. In de handleidingen voor de scheepsbouw 
van Witsen (1671) en Van Yk (1697) bijvoorbeeld wordt gesproken over aanpassin¬ 
gen aan koopvaardijschepen die ter oorlog voeren. Ze noemen onder andere het 
aanbrengen van ‘kattensporen’. Wrak BZN 3 was uitgerust met dergelijke katten- 
sporen. De interpretatie als oorlogsschip lijkt daarmee voor de hand te liggen. De 
vraag is echter of er nog meer (andersoortige) aanpassingen bestaan en hoe die 
aanpassingen er precies uitzagen. Daar zal de archeologische bron antwoord op 
moeten geven. Al lezend wordt steeds duidelijker dat zich onder water een enorm 
onderzoeksveld bevindt: een braak terrein met nog veel onbeantwoorde vragen. 

Een verdienste van deze publicatie is het inzicht dat wordt gegeven in de methode 
van werken van het duikteam, een standaard voor onderzoek onder water. Voor stu¬ 
denten maritieme archeologie die zich willen specialiseren in het onderzoek onder 
water een must! 

Kortom een uiterst lezenswaardig boek, goed en ruim geïllustreerd, dat brede 
aandacht verdient bij vakgenoten en tevens toegankelijk is voor de geïnteresseerde 
leek. 

André van Holk 

Arne Emil Christensen en Wolfgang Steusloff, Das Ebersdorfer Schiffsmodell von 1400: 
Ein authentisches Sachzeugnis des spatmittelalterlichen Schiffbaus in Nordeuropa/ 
The Ebersdorf Ship Model of1400: An Authentic Example of Late Medieval Shipbuilding 
in Northern Europe (Wiefelstede: Oceanum Verlag, Schriften des Deutschen Schif- 
fahrtsmuseums 70, 2012, 126 p., ill., ISSN 0343-3625/ISBN 978-3-86927-070-08; 
€ 24,90) 

In 1983 werd het ‘Ebersdorf scheepsmodel’ voor het eerst bekend. In dat jaar schreef 
Wolfgang Steusloff in het Deutsches Schiffahrtsarchiv een artikel over dit model uit 
het begin van de vijftiende eeuw. Het bevond zich op dat moment in het Institut fur 
Denkmalpflege in Dresden, maar was afkomstig uit de parochiekerk van Ebersdorf, 
een plaats in de omgeving van Dresden. Tot dan toe was gedacht dat het eveneens 
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vijftiende-eeuwse Matarómodel in het Maritiem Museum in Rotterdam het enige 
bewaarde laatmiddeleeuwse scheepsmodel was. 

De auteurs van deze publicatie over het Ebersdorfmodel zijn geen onbekenden. 
Wolfgang Steusloff is volkskundige en houdt zich al lang bezig met de maritieme 
volkskunde. Arne Emil Christensen is grondlegger van de scheepsarcheologie in 
Noorwegen en inmiddels emeritus hoogleraar van de Universiteit van Oslo. 

Het Ebersdorfmodel dook op eind jaren zeventig van de twintigste eeuw. Wolfgang 
Steusloff deed toen onderzoek naar scheepsmodellen in kerken langs de kust van 
Mecklenburg en Vorpommern, maar richtte zijn aandacht ook op de aanwezigheid 
van scheepsmodellen in kerken in het (Oost-) Duitse binnenland. Een schriftelijke 
enquête die hij naar diverse kerkbesturen liet uitgaan, bracht het Ebersdorfmodel 
aan het licht. In 1979 kreeg hij het model voor het eerst onder ogen. Hij zag een 
romp van een laatmiddeleeuws model met sporen van tuigage. In 1989-1990 was 
het model voor het eerst voor het publiek te zien op de Hanzetentoonstelling in 
Hamburg en Rostock. Vervolgens verhuisde het model naar de parochiekerk van 
Ebersdorf waar het nog steeds is. 

In deze publicatie over het Ebersdorfmodel beschrijft Steusloff nauwgezet in 
dagboekvorm hoe hij het model ontdekte en wat voor moeite hij moest doen om 
door de Oost-Duitse bureaucratie heen te breken om het model te mogen zien en te 
bestuderen. Daarnaast geeft hij in dit boek een feitelijke beschrijving van het model, 
zoals hij het in 1979 aantrof. Ook geeft hij zijn conclusies van dat moment weer over 
de ouderdom en het type van het model. Volgens zijn inschatting stelde het model 
een kogge voor of een hybride vorm daarvan uit de eerste helft van de vijftiende 
eeuw. Hij beschrijft tevens wat er vóór 1979 over het model bekend was. Het model 
werd in Ebersdorf het ‘goudscheepje’ genoemd. Volgens overlevering, die in de 
negentiende eeuw voor het eerst ook aan papier was toevertrouwd, was het model, 
gevuld met goud, in de veertiende eeuw door een ridder als dank voor een behouden 
reis aan de kerk van Ebersdorf geschonken. 

In 1987 en 1993 deed ook Arne Emil Christensen onderzoek naar het model. Hij 
keek naar het model als een archeologische vondst. Hij liet Cl4-metingen verrichten 
die een ouderdomsbepaling van circa 1390-1440 opleverden. Hij maakte uitgebreide 
tekeningen van het model (die in het boek zijn opgenomen) en zocht naar overeen¬ 
komsten tussen het Ebersdorfmodel, de Bremer kogge en vondsten van diverse wrak¬ 
ken in het Baltisch gebied. Christensen durft het Ebersdorfmodel geen kogge te noe¬ 
men. Hij denkt dat het model door zijn kenmerkende kiel meer lijkt op schepen die 
in een (afwijkende) Oostzeetraditie staan, een mening die ook door Paul Heinsius, 
auteur van Das Schijf der hansischen Frühzeit (Weimar 1956, tweede druk Keulen 
1986) wordt gedeeld. 

Het Ebersdorfmodel is een bijzonder model. Het is de uitgever en de auteurs te 
prijzen dat zij hun onderzoeksgegevens in de vorm van deze publicatie voor een 
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breder publiek toegankelijk hebben gemaakt. In plaats van te kiezen voor de ge¬ 
bruikelijke korte samenvatting in het Engels is het boek tweetalig uitgebracht met 
op de pagina’s links de Duitse en rechts de Engelse tekst. Hierdoor is het boek ook 
goed toegankelijk voor lezers die het Duits niet machtig zijn. Het Ebersdorfmodel 
is dankzij dit boek ontdaan van zijn relatieve onbekendheid. Het heeft daardoor 
naast het Matarómodel (dat nog steeds wacht op een monografie) zijn eigen plaats 
gekregen in de geschiedschrijving over de laatmiddeleeuwse scheepsbouw. 

Sjoerd de Meer 

John K. Thornton, A Cultural History of the Atlantic World, 1250-1820 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012, 543 p., ill., ISBN 9780521727341; £ 19,99) 

A Cultural History of the Atlantic World, 1250-1820 is een in opzet gedurfd, bij vlagen 
knap maar uiteindelijk toch onbevredigend boek. John Thornton is een zeer promi¬ 
nent onderzoeker van de Atlantische geschiedenis, met een groot aantal boeken op 
zijn naam waarin hij vooral de Afrikaanse en Afro-Amerikaanse dimensie belicht. 
Deze studie is nog ambitieuzer dan zijn eerdere werk en moet wellicht enigszins 
worden gelezen als een wetenschappelijk testament. Zoals hij zelf aangeeft is het 
boek het resultaat van een collegereeks die hij bijna twee decennia eerder begon te 
geven over de Atlantische geschiedenis. In A Cultural History of the Atlantic World 
ordent en annoteert hij dat hele verhaal en brengt hij het naar een groter publiek. 

De opzet van het boek, in drie delen, is min of meer thematisch. Het eerste deel 
schetst het ontstaan van een Atlantische wereld tussen 1250, toen de contacten tussen 
sub-Sahara Afrika gering waren en de ‘Nieuwe Wereld’ nog buiten het gezichtsveld 
van beide continenten lag, en 1600, toen er een min of meer geïntegreerde Atlanti¬ 
sche wereld aan het ontstaan was, een belangrijke fase in het proces van globalise¬ 
ring. In het tweede deel bekijkt Thornton hoe de drie continenten eruit zagen voor 
zij in intensief contact met elkaar kwamen, in het derde beschrijft hij de verschil¬ 
lende vormen van die ‘ontmoeting’, die al naar gelang de omstandigheden uitliep op 
Europese verovering of kolonisatie, dan wel een breed scala van contactsituaties 
waarin veel minder sprake was van Europese dominantie. In deze delen ligt de na¬ 
druk sterk op de economische en, in mindere mate, politieke geschiedenis. Pas in het 
vierde deel komt dan de dimensie aan de orde die het boek zijn titel gaf, de culturele 
veranderingen. Aan dat deel is een traditioneel, want vooral politiek-historisch slot¬ 
hoofdstuk toegevoegd over de periode van de onafhankelijkheidsoorlogen in de 
Amerika’s en de afschaffing van de slavenhandel. Dat is dus de periode waarin de 
relaties tussen Afrika enerzijds, Europa en de Amerika’s anderzijds min of meer 
worden afgebroken, waarmee een nieuwe fase in de Atlantische geschiedenis ingaat. 
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Voorheen werden voor ieder Europeaan die migreerde naar de Amerika’s drie Afri¬ 
kanen als slaaf getransporteerd, daarna werd de migratie een volstrekt Europese 
aangelegenheid - nog heel lang eenrichtingsverkeer overigens. 

De kracht van de eerste drie delen ligt in de systematische wijze waarop Thornton 
ontleedt hoe en waarom de door Europa afgedwongen ‘ontmoeting’ tussen de drie 
contacten weliswaar overal belangrijke gevolgen had, maar steeds anders, afhan¬ 
kelijk van een reeks van factoren. Europeanen stonden wel aan het begin van de 
geïntegreerde Atlantische geschiedenis, maar dat wil zeker niet zeggen dat ze overal 
ongestoord de gang van die geschiedenis bepaalden, integendeel. De economische 
mogelijkheden waren heel verschillend verdeeld, maar evenzo de omvang, organisa¬ 
tie en weerbaarheid van de bevolkingen die de Europeanen in Afrika en de Ameri¬ 
ka’s aantroffen. Uiteindelijk zouden zij aan de Afrikaanse kusten van de Atlantische 
Oceaan slechts in Angola (Portugal) en Zuid-Afrika (de Nederlanders met de VOC, 
niet eens de WIC) echt tot kolonisatie komen; verder werd gehandeld vanuit forten 
en vooral op zee. Dat was in de Amerika’s uiteraard geheel anders; met grote ver¬ 
schillen in tempo, afhankelijk van de weerbaarheid van de inheemse bevolkingen en 
de Europese ambities, werd dit continent steeds verder overgenomen. 

Thornton beschrijft met grote kennis van zaken en systematisch deze processen, 
een analyse die volkomen duidelijk maakt dat er van een eenzijdig en lineair proces 
van Europese overweldiging in Afrika geen sprake was, en ook in de Amerika’s min¬ 
der dan vaak wordt gedacht. Dat neemt niet weg dat de naar schatting 12,5 miljoen 
Afrikanen die als slaaf werden weggevoerd wel de onmiskenbare slachtoffers waren 
in deze geschiedenis, het resultaat van een eeuwenlang handjeklap tussen Afrikaanse 
en Europese handelaars zonder veel scrupules. Ook voor grote delen van de in¬ 
heemse bevolkingen van de Amerika’s zou ‘1492’ en wat volgde uitlopen op een 
nachtmerrie; maar Thornton geeft aan dit cliché met zijn zorgvuldige analyse het 
nodige reliëf. 

Uiteindelijk zijn slechts drie van de elf hoofdstukken van het boek gewijd aan de 
culturele geschiedenis van het Atlantisch gebied. Daarmee belooft de titel dus veel 
meer dan het lijvige boek waarmaakt. Bovendien stellen juist deze drie hoofdstuk¬ 
ken teleur. Ook hier geeft Thornton blijk van grote eruditie, maar de lezer raakt het 
spoor bijster in de talloze voorbeelden van culturele ontwikkelingen die hij schetst 
in een steeds opsommeriger aandoend relaas. En dan gaat het de lezer ook weer 
opvallen dat er weliswaar veel fraaie voorbeelden worden gegeven, maar dat die ook 
wel wat willekeurig gekozen zijn. En vervolgens gaat de lezer zich ook vragen stel¬ 
len over de inhoudelijke keuzes die Thornton maakte waar het gaat om cultuur. Wel 
kleding, wel muziek, maar geen culinaire ontwikkelingen of verwantschapspatro- 
nen. Wel religie - de spectaculaire verbreiding van het Christendom en het syncre¬ 
tisme met Afrikaanse en inheemse religies die daarmee gepaard ging - maar niets 
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over ontwikkelingen in het denken van Europeanen over Afrikanen en inheemsen, 
en vice versa. En zo voorts. 

Wie in het bijzonder geïnteresseerd is in de Nederlandse rol in de Atlantische 
geschiedenis vindt in dit boek weinig, en niets nieuws. Dat is niet zo vreemd, aange¬ 
zien deze rol weliswaar belangrijker was dan vaak wordt gedacht, maar au fond toch 
gering vergeleken bij die van de Iberische landen, Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Het stemt wel enigszins sceptisch dat de gekozen voorbeelden uit de Nederlands- 
Atlantische geschiedenis willekeurig gekozen lijken, en soms net niet goed zijn 
weergegeven. 

In zijn woord vooraf poogt Thornton allerlei kritiek voor te zijn: inderdaad, het 
boek is niet compleet, de annotatie is niet up to date, de keuze van thema’s, perio¬ 
des en voorbeelden kan arbitrair aandoen, zeker het laatste deel kan de indruk 
wekken opsommerig te zijn, het boek is soms bewust verwarrend... De winst zou 
moeten zijn dat we nu echt een culturele geschiedenis van het Atlantisch gebied 
hebben. Maar daarin is de auteur niet geslaagd en daar heeft hij eigenlijk ook niet 
echt naar gestreefd. Zelfs voor zo’n prominent historicus was deze ambitieuze op¬ 
zet - zes eeuwen, drie continenten, interdisciplinaire opzet, vernieuwend perspec¬ 
tief op cultuur - kennelijk te hoog gegrepen. Je zou willen dat hij het nog eens 
probeerde, in tweehonderd bladzijden, systematischer; want minder zou meer zijn 
geweest. 

Gert Oostindie 

Richard W. Unger, Shipping and Economie Growth 1350-1850 (Leiden/Boston: Brill, 
Global Economie History Series, 2011, xix + 464 p., ill., ISBN 978-90-04-19439-7/ 
ISSN 1872-5155: € 133,00) 

De bundel bespreekt een belangrijk thema voor maritiem historici: in hoeverre was 
scheepvaart de motor achter economische groei vanaf de late middeleeuwen tot het 
stoomtijdperk (1350-1850)? De bundel valt uiteen in drie delen: eerst een uitvoerige 
inleiding door Richard Unger en Jan Lucassen, vervolgens acht artikelen waarin 
mondiale trends in groei van de scheepvaartindustrie worden besproken, en ten 
slotte een derde deel met zes artikelen waarin gezocht wordt naar de oorsprong van 
economische groei. 

In de inleiding van de bundel wordt de kwestie van economische groei en de 
scheepvaartindustrie op twee manieren benaderd, zowel vanuit de groei van de 
scheepvaartsector zelf, als vanuit de bijdrage van scheepvaart aan economische 
groei in andere sectoren. Om de eerste vraag te beantwoorden is het nodig om het 
historisch traject van economische groei van een gehele economie als uitgangspunt 
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te nemen, en vervolgens te analyseren hoeveel de afzonderlijke sectoren in die peri¬ 
ode groeide. Als scheepvaart in relatie tot de andere sectoren het snelst groeide, 
kunnen we stellen dat scheepvaart in belangrijke mate bijdroeg aan economische 
groei (blz. 19-22). De tweede vraag is te beantwoorden door te onderzoeken of er 
iets bijzonders is aan scheepvaart an sich, en of de ontwikkeling in deze sector ook 
economische groei aandreef in andere sectoren. Zo zouden dalende transportkosten 
(door stijgende arbeidsproductiviteit en/of technische innovatie) het bijvoorbeeld 
mogelijk maken om gebieden met verschillende economische specialisaties efficiënt 
aan elkaar te verbinden. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat scheepvaart 
vroeg om innovaties op het gebied van handel, krediet en politiek die ook in andere 
sectoren het vertrouwen en de efficiëntie vergrootte (blz. 35-36). Zo zou het bijvoor¬ 
beeld kunnen zijn dat winsten uit de scheepvaart een klasse van rijke stedelingen 
creëerde die gecommitteerd waren aan het voeren van politiek gericht op het stimu¬ 
leren van economische groei (blz. 36). 

De vraag of scheepvaart harder groeide dan andere sectoren van de economie 
blijkt zelfs voor de maritieme naties niet eenvoudig te beantwoorden. En eigenlijk 
geldt hetzelfde voor de vraag of scheepvaart een bijzondere bijdrage heeft geleverd 
aan de economische groei. Unger en Lucassen stellen dat van alle verschillende 
sectoren waarin er (beperkte) groei mogelijk was, de richting van deze bijdrage ten 
opzichte van de economie als geheel wel overtuigend is aangetoond: “the develop¬ 
ments in sea transport were a principal factor in the limited gains made in total out¬ 
put and in output per person in early modern Europe” (blz. 38). 

Hoewel Lucassen en Unger dus aan beide vragen aandacht besteden in hun 
inleiding, ligt de nadruk in de bundel zelf voornamelijk op de groei in de scheep¬ 
vaartsector, in plaats van de bijdrage van scheepvaart aan economische groei in het 
algemeen. Milja van Tielhof en Jan Luiten van Zanden bespreken de trends in de 
efficiëntie van de Nederlandse scheepvaartindustrie (inclusief de scheepsbouw) en 
laten zien dat deze voornamelijk in de eerste helft van de Gouden Eeuw toenam. De 
voorsprong die men in Nederland behaalde bleef lange tijd bestaan, totdat, zoals 
Nuala Zehedie in haar hoofdstuk toelicht, de Britten de dominante positie overna¬ 
men. De vraag die open blijft is wat nu de oorzaak van de groeiperiode in de Neder¬ 
landse scheepsvaart was. Om beter inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de 
groei maakt Xavier Duran in zijn hoofdstuk een taxonomie van verschillende vor¬ 
men van technologische innovatie in de scheepvaart. Hij baseert zich voor een deel 
op materiaal dat in de bundel zelf wordt gepresenteerd en komt zo tot interessante 
inzichten in de verschillen tussen interne en externe factoren en hoe die zich ver¬ 
schillend ontwikkelen in oorlogs- en vredestijd. 

De vraag hoe belangrijk scheepvaart is voor economische groei wordt niet voor 
niets gesteld door historici die zich concentreren op de geschiedenis van de mari¬ 
tieme naties Nederland en Engeland. Veel bijdragen, waaronder die van Regina 
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Grafe over de neergang van de Spaanse scheepvaart en scheepsbouwindustrie in 
de zeventiende eeuw, bespreken ontwikkelingen in hun internationale context, en 
beperken zich niet door alleen een nationaal kader te gebruiken. Bijzonder inzich¬ 
telijk zijn de twee artikelen over de Chinese maritieme geschiedenis. Hoewel het 
cliché wil dat Admiraal Zeng He (1371-1433) op het punt stond om een fundamen¬ 
tele maritieme doorbraak te forceren, laat de auteur mooi zien hoe het hoogtepunt 
van de Chinese maritieme macht juist vóór de tochten van Zeng He lag. Tijdens de 
Song-dynastie ontwikkelde China zich als maritieme grootmacht, de expeditie van 
Zeng He was echter veel later en het lijkt er meer op dat dit voor een deel een ope¬ 
ratie is geweest die af moest leiden van de interne problemen in China, dan dat 
deze daadwerkelijk gericht was op het expanderen van het maritieme deel van het 
rijk. 

De bundel eindigt met een hoofdstuk van Amélia Poloni. Zij benadrukt in haar 
artikel over havensteden en economische groei dat economische wedijver plaats 
had tussen havensteden als Lissabon, Sevilla, Antwerpen, Amsterdam en Londen, 
zoals dat eerder het geval was geweest tussen Genua en Venetië (blz. 379-380). In 
deze wedijver lijkt de trend te zijn geweest dat de centrale overheid slechts in twee 
havens infrastructurele investeringen wilde doen, en zo een hele reeks aan middel¬ 
grote havens gedurende de zeventiende en achttiende eeuw in belang afnam. Wat 
vooral duidelijk wordt in het hoofdstuk is dat de havens en scheepvaart in de vroeg¬ 
moderne tijd een geïntegreerd systeem vormden van onderling verbonden, maar 
met elkaar concurrerende steden. 

Tot besluit lijkt het nog niet zo makkelijk om een sluitend antwoord te geven op 
de twee vragen die in het boek gesteld worden. Maar over het geheel genomen sla¬ 
gen de auteurs er wel in om vernieuwende bijdragen te leveren waarin ze worstelen 
met de vraag hoe belangrijk scheepvaart was voor economische ontwikkeling en wat 
de dynamiek in de scheepvaartsector bepaalde. Daarbij wordt er ook aandacht be¬ 
steed aan aanpalende thema’s zoals internationale politieke machtsverhoudingen, 
arbeidsrelaties en technologische innovatie. De artikelen zijn vaak diepgravend en 
zullen ook voor de geïnteresseerde leek soms te ver voeren, toch is het over het 
geheel genomen zeker een uitdagende en verdiepende bundel geworden die de dis¬ 
cussie over het onderwerp vele stappen vooruit helpt. 

Karwan Fatah-Black 
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Ruud Paesie, Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de 
Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727 (Zutphen: Walburg Pers/Linschoten- 
Vereeniging, Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 111, 2012, 239 p., 
ill., ISBN 978-90-5730-845-1; € 29,50) 

In november 2012 verscheen deel 111 in de serie Werken van de Linschoten-Ver¬ 
eeniging. Ook deze keer een uitgave geheel passend binnen de doelstelling van de 
vereniging: het uitgeven van historische reisverhalen. Het betreft de reis van de Don 
Louis, een fregatschip van de Middelburgse Commercie Compagnie, dat op 14 augu¬ 
stus 1724 zee koos naar de Stille Zuidzee om daar handel te drijven op de kusten van 
Chili en Peru, een gebied onder Spaans gezag. De reis werd aangevangen samen met 
een tweede fregat, de Don Carlos, vergezeld door een klein voorraadschip, de Patache 
el Mercurio. Tot handeldrijven is het echter nooit gekomen daar het schip na een 
ongelukkige reis van ruim zestien maanden 31 december 1725 bij Callao de Lima 
door de Spanjaarden werd genomen. 

De Commercie Compagnie was in 1720, het jaar van de windhandel, in Middel¬ 
burg opgericht om de verlopen scheepvaart en handel nieuw leven in te blazen. 
In tegenstelling tot andere in 1720 opgerichte compagnieën werd door een aantal 
inschrijvers werkelijk gestort en de nieuwbenoemde directie, onder aanvoering van 
een burgemeester van de stad, ging aan de slag. Haar actieradius werd echter sterk 
beperkt door de monopolies van de VOC en de WIC, hoewel smokkelhandel op de 
Spaanse koloniën in het Caribische gebied mogelijk was tegen betaling van recogni¬ 
tie aan de WIC. Al spoedig kwamen voorstellen ter tafel om een expeditie uit te rus¬ 
ten naar de westkust van Zuid-Amerika. Het eerste plan was afkomstig van Johan en 
Jacob Roggeveen die op zoek wilden naar het onbekende Zuidland. De directeuren 
voelden er niet voor, waarop zij zich tot de WIC wendden die de reis inderdaad 
mogelijk maakte. In augustus 1721 vertrok Jacob en hoewel hij het Zuidland niet 
ontdekte en via Kaap Hoorn en de Stille Oceaan in het octrooigebied van de VOC 
terecht kwam, was hij in 1723 weer terug in Middelburg. Ook een volgend voorstel 
wezen de directeuren af en nog begin 1724 besloten zij niet mee te doen met een 
Amsterdamse expeditie (waarover Ruud Paesie in de inleiding kort verslag doet op 
basis van nieuw onderzoek). Zij gingen een eigen reis uitreden. In een paar maanden 
tijd werden twee schepen en een voorraadschip uitgerust, bemanning geworven en 
lading ingekocht. In juni werden de schepen naar de rede voor Vlissingen uitge¬ 
bracht maar gingen - opgehouden door tegenwind - pas midden augustus naar zee. 
De totale kostenpost lag toen op bijna één miljoen gulden waarvan ongeveer drie¬ 
kwart voor rekening van de MCC en een kwart voor rekening van derden. 

De bezorger van het reisverslag van de Don Louis promoveerde na een zeer geva¬ 
rieerde opleiding en levensloop in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onder¬ 
zoek naar illegale goederen- en slavenhandel in de achttiende eeuw. Hij heeft ook 

Boekbesprekingen 91 



verscheidene andere publicaties betreffende maritieme onderwerpen op zijn naam 
staan. In de inleiding geeft hij een beknopt overzicht van de ontdekkingsreizen naar 
het gebied van de Stille Zuidzee en de ontwikkeling van routes erheen vanaf het 
begin van de zeventiende eeuw. Vervolgens schetst hij de omstandigheden waarbin¬ 
nen de Commercie Compagnie werd opgericht en de eerste jaren van haar bestaan. 
Voor een beter begrip van het reisverhaal geeft hij een korte uiteenzetting van enkele 
zaken van belang voor het verloop van de expeditie. Dat waren onder meer het 
opstellen van de instructies voor de kapiteins en de wijze waarop de benodigde 
bemanning werd gevonden. Dan waren er de moeilijkheden die navigatie op een 
onbekend gebied met zich meebracht. Het kaartmateriaal was niet erg betrouwbaar 
en pas op het allerlaatste moment lukte het een bevaren Franse loods te vinden. 

Van de reis zijn twee verslagen bewaard gebleven. Het eerste, een standaard 
scheepsjournaal, is tot tien dagen vóór het einde bijgehouden door de secretaris 
aan boord en loopt van 7 juni 1724 tot 31 december 1725. Het tweede is van Hubrecht 
Kempe, oorspronkelijk aangemonsterd als derdewaak, geschreven kort na zijn thuis¬ 
komst in 1727. Dit verslag is hier getranscribeerd en gaat vergezeld van transcripties 
van brieven van de kapitein en van verklaringen tijdens en na afloop van de reis 
afgelegd door bemanningsleden en enkele anderen. Ter verduidelijking van de tekst 
zijn een glossarium en kaartjes van de route toegevoegd. 

Vertrokken in augustus 1724, raakten de schepen elkaar bij Kaap Hoorn kwijt in 
maart 1725. Later bleek dat de Don Carlos en de Patache el Mercurio teruggekeerd 
waren naar Rio de Janeiro waar ze door de Portugese overheid werden geconfis¬ 
queerd. De Don Louis bereikte in mei zwaar gehavend een veilige ankerplaats bij een 
eiland voor de kust van Chili. Toen waren al een aantal bemanningsleden overleden 
onder wie kapitein Nicolaas van de Genugte en de opperstuurman. Ondanks onrust 
onder de bemanning en veel ziekte- en sterfgevallen waren ze in november zover 
opgeknapt dat het schip zijn reis kon hervatten onder commando van de luitenant 
Fouillart. Toch was het een hopeloze zaak. Ten zuiden van Callao de Lima brak 24 
december 1725 muiterij uit en een week later veroverden de Spanjaarden het schip 
en brachten het op naar Callao. Fouillart en Kempe kwamen na een reis via Panama, 
Havana en Portsmouth tenslotte 1 mei 1727 in Middelburg terug. 

Kempe’s verhaal is zeer lezenswaardig en geeft een indrukwekkend beeld van de 
moeilijkheden en ellende die een dergelijke reis met zich meebracht als het wat 
tegenzat. Het is jammer dat in de inleiding wat kleine taalfouten en/of verschrij¬ 
vingen zijn blijven staan. En het lijkt mij onlogisch te stellen dat onderhandelingen 
in Zierikzee over de aankoop van een hoekerschip “kennelijk... naar wens” verlopen 
(blz. 41) en de directeuren een week later naar Vlissingen reizen om daar een 
snauwschip te kopen. 

Corrie Reinders Folmer-van Prooijen 
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Ton de Graaf, Voor Handel en Maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, 1824-1964 (Amsterdam: Boom, 2012, 607 p., ill., incl. cd-rom, 
ISBN 978-90-8506-946-1; € 29,00) 

Eindelijk! Na vele jaren is de geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschap¬ 
pij (NHM) in zijn geheel geboekstaafd. De roemruchte handels- en bankonder¬ 
neming werd in 1824 op initiatief van koning Willem I opgericht. In 1964 ging de 
NHM samen met de Twentsche Bank op in de Algemene Bank Nederland (ABN) om 
vanaf 1991 als ABN AMRO door het leven te gaan. Ton de Graaf treedt met zijn lang 
verwachte NHM-monografie in de voetsporen van een illuster voorganger - W.M.F. 
Mansvelt - die in de jaren 1920-1925 twee kloeke boekdelen en een gedenkboek 
schreef ter ere van het honderdjarig bestaan van de NHM. Dit deed hij in dienst en 
opdracht van de jubilerende onderneming, die hem vrije toegang verschafte tot haar 
archieven. De Graaf volgt zijn voorganger ook in dit opzicht. Sinds 1991 is hij als 
bedrijfshistoricus in dienst bij de historische afdeling van de ABN AMRO (zie 

http://www.abnamro.com/en/about-abn-amro/history/history-department/index.html). 
Daarnaast is hij onder andere actief in de Stichting Bedrijfsgeschiedenis en voorzit¬ 
ter van de Vereniging Bedrijf & Historie. In bedrijfshistorisch Nederland heeft De 
Graaf in de loop van de jaren als archivaris en publicist een bekende naam opge¬ 
bouwd. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan over bijvoorbeeld De 
Twentsche Bank, Hollandsche Bank-Unie en deelaspecten van de geschiedenis van 
de NHM en ABN AMRO. Zijn NHM-onderzoek, waarop hij in 2012 promoveerde 
aan de Universiteit Utrecht, mag gelden als zijn magnum opus. 

Voor Handel en Maatschappij is een mooi vormgegeven, vuistdikke publicatie 
geworden met een belangrijke ondersteunende rol voor de vele foto’s, tabellen en 
kaarten (in zwart-wit en kleur). Ten behoeve van de hanteerbaarheid (en betaal¬ 
baarheid) hebben auteur en uitgever besloten de tien bijlagen (met een totaal van 
341 blz.) in een cd-rom achter in het boek op te nemen. De hoofdtekst bestaat uit 
zes chronologisch geordende hoofdstukken van vergelijkbare grootte, waarbinnen 
vaste thema’s als het bankbedrijf, het cultuurbedrijf, financiële resultaten en perso¬ 
neel worden behandeld. Elke periode kende daarbij haar bijzonderheden, zoals de 
heroriëntatie op het bankbedrijf in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, de 
suikercrisis van 1884, participaties in binnen- en buitenland, de zuivering van het 
bankwezen na de Tweede Wereldoorlog en het gedwongen vertrek uit Indonesië in 
1960-1961. Deze gebeurtenissen worden in de betreffende hoofdstukken uitvoerig 
behandeld. 

De hoofdstukken beginnen met een korte schets van de economische ontwikke¬ 
lingen in Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië, waarbinnen de bedrijfsontwik¬ 
kelingen hun plaats krijgen. De eveneens korte samenvatting en conclusie waarmee 
elk hoofdstuk wordt besloten, is een gelukkige keuze. Dit stelt de lezer niet alleen in 
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staat grip te houden op de complexe ontwikkelingen, maar biedt ook een adem¬ 
pauze om de institutionele, en soms taaie, materie tot zich te nemen. 

In de inleiding geeft De Graaf zeer uitvoerig de beschikbare kennis over de 
NHM weer. Summier positioneert hij zijn studie binnen het huidige bancaire en 
bedrijfshistorische onderzoek en formuleert hij een centrale onderzoeksvraag en 
acht deelvragen. Als primaire bron geldt het archief van de NHM, opgeslagen in het 
Nationaal Archief in Den Haag, naast de archieven van de Nederlandsche Bank en 
andere handelsbanken. Ter vergelijking wordt gebruikgemaakt van literatuurstu¬ 
dies en zijn interviews afgenomen met oud-personeelsleden voor de periode na de 
Tweede Wereldoorlog. De auteur geeft aan veel en vruchtbaar gebruik te hebben 
gemaakt van enkele sleutelpublicaties, met name de studies van Van Zanden en Van 
Riel (2000) en ’t Hart, Jonker en Van Zanden (1997) ten behoeve van de economi¬ 
sche en financiële inkadering, Mansvelt (1924, 1926) voor de geschiedenis van de 
NHM in de periode 1824-1880 en Korthals Altes (2004) wiens geschiedenis van de 
Nederlandsch-Indische Handelsbank nadrukkelijk als spiegel voor het NHM-onder- 
zoek heeft gediend. De Graaf bouwt voort op Mansvelt en laat de vroege geschiede¬ 
nis aan hem over tot aan de heroriëntatie van de NHM op het bankbedrijf rondom 
1880. In essentie is hoofdstuk 1 een samenvatting van het tijdvak 1824-1880 geba¬ 
seerd op Mansvelt en aangevuld met recentere literatuur. Daarin ligt de nadruk op 
de relatie met de Nederlandse economie en Nederlandse staat na de oprichting 
(in casu de rol van koning Willem I), de Factorij (Kompenie KetjiT) te Batavia, de 
katoenindustrie en de moeilijke positie van het bedrijf als gevolg van de liberale 
politiek na 1840. De volgende vijf hoofdstukken geven de historische ontwikkeling 
weer van een veelomvattende en hybride organisatie met grote belangen op het 
gebied van financiële dienstverlening (bankwezen en assurantie), handel, scheep¬ 
vaart en industrie. Haar reilen en zeilen gedurende vele decennia wordt daarbij in 
alle facetten nauwgezet, zakelijk en in detail beschreven. 

Voor Handel en Maatschappij is de geschiedenis van een zeer boeiend bedrijf met 
sterke nadruk op haar institutionele aspecten (organisatiestructuur, financiële huis¬ 
houding, dienstverlening, enz.). Het betoog is zowel bedrijfsintern als extern gericht 
met de visie van de koloniale staats- en bedrijfsmoloch als invalshoek. Met andere 
woorden, dit boek bekijkt de wereld hoofdzakelijk door de bril van de NHM en haar 
ondernemers (directie en commissarissen). De auteur heeft zich vooral laten leiden 
door het overweldigende rijke archiefmateriaal dat hem ter beschikking stond en 
dat tot voor kort slecht toegankelijk was (blz. 29, noot 14, blz. 470). 

De institutionele focus is een bewuste keuze, die mede voortvloeit uit de doelstel¬ 
lingen van de voormalige Stichting ABM AMRO Historisch Archief. Ton de Graaf be¬ 
nadrukt dat de aandachtspunten en thematiek van zijn studie naar de NHM, waar 
mogelijk, aansluiten bij de reeds verschenen studies of de studies die nu onderhanden 
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zijn (blz. 34). De auteur beperkt zich daarmee aanzienlijk. Een aantal voorbeelden 
mogen dit illustreren. 

Allereerst de overgang van handelsonderneming naar bankbedrijf, die binnens¬ 
kamers tumultueus verliep. De periode 1876-1880 leidde tot grote conflicten tussen 
voorstanders (commissarissen) en tegenstanders (directie) van dit plan. Toen de 
gelegenheid zich voordeed, schoven de commissarissen - in tegenspraak met de 
NHM-statuten - B. Heldring naar voren als nieuwe directeur. Eenmaal aangesteld 
per 1 juli 1880 nam Heldring vervolgens direct het initiatief om in Nederlands-Indië 
met bankzaken te beginnen. Deze affaire laat het doorslaggevende belang van per¬ 
soonlijke relaties zien. Hierop wordt door de auteur niet nader ingegaan (blz. 79). 
Hij houdt het op een feitelijke, zakelijk en vooral korte beschrijving zonder een oor¬ 
deel uit te spreken over de onrechtmatige handelwijze van de commissarissen. 

Hetzelfde geldt voor het tweede voorbeeld. Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog ontstond in Nederland, maar ook in de kolonie een run op de kassen. 
De Factorij verwees iedereen, ook langdurige en vertrouwde klanten, naar de Java- 
sche Bank voor het inwisselen van papiergeld in zilvergeld. Ondanks het feit dat de 
bank tussen 1910 en 1914 uit voorzorg een kasvoorraad van 8 miljoen gulden in 
goud en zilver had opgebouwd. Deze handelwijze leidde tot enorme frictie met de 
Javasche Bank en het koloniaal gezag en zette de belangrijke verhouding tussen 
deze spelers op scherp. Aan de redenen voor de weigerachtige opstelling van Facto¬ 
rij en de mogelijke consequenties van het schandaal wordt door de auteur geen 
aandacht besteed (blz. 164-165). 

Als laatste voorbeeld mag gelden de foto van het witmarmeren borstbeeld van 
NHM-president Karei van Aalst (tussen blz. 256 en 257). Volgens het onderschrift 
had Van Aalst zelf aan de publiekshal in het NHM-hoofdkantoor als bestemming 
gedacht. Mededirecteur Muller verijdelde dit plan door een bronzen buste van koning 
Willem I - oprichter van de NHM - te schenken, zodat het beeld van Van Aalst in 
de hal van de directie-etage werd geplaatst. Een uitermate intrigerende opmerking 
waar helaas niet over wordt uitgeweid. 

Bovenstaande opmerkingen ten spijt heeft Ton de Graaf een prestatie van for- 
ninat geleverd. We moeten hem dankbaar zijn voor de jarenlange inspanningen die 
hij zich op dit vlak heeft getroost. Zijn studie naar de NHM is een rijke bron van 
informatie en zal samen met Mansvelt als naslagwerk en leidraad gaan gelden voor 
iedereen die iets over de NHM te weten wil komen. 

Is hiermee het definitieve en laatste woord over de Nederlandsche Handel-Maat- 
schappij gesproken? Nee, er valt nog veel meer te zeggen over allerhande aspecten 
van dit complexe en intrigerende bedrijf. Het honderden meters strekkende archief 
in Den Haag biedt onderzoekers uit binnen- en buitenland nog talrijke mogelijk¬ 
heden om (delen van) de Nederlandse en Indonesische geschiedenis vanuit andere 
invalshoeken nader te belichten. Dit geldt overigens ook voor het Factorijarchief, dat 
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zich sinds de nationalisatie van het bedrijf in 1960 bij Bank Mandiri in Jakarta 
bevindt. 

Alexander Claver 

Joost Schokkenbroek en Ron Brand (eds.), Noordzee. De Nederlandse kustcultuur in 
woord en beeld (Zutphen: Walburg Pers, Jaarboek 2012 Maritieme Musea Neder¬ 
land, 2012,126 p., ill., ISBN 978-90-5730-869-7; € 24,95) 

Meer dan tien auteurs leverden vaak meer dan één bijdrage aan dit boek, waarin de 
maritieme musea van Amsterdam en Rotterdam hun krachten jaarlijks bundelen. 
Het onderwerp, Nederlandse kustcultuur, is breed en kent een sterk historisch-socio- 
logische benadering. Het was daarom een goede keuze van de redactie ‘maritiem 
socioloog’ Rob van Ginkel te vragen het inleidende hoofdstuk te schrijven. De titel 
van zijn interessante beschouwende bijdrage ‘Kust en cultuur: kustcultuur?’ is de 
vraag die in de volgende bijdragen door de auteurs beantwoord moet worden. Dat is 
geen gemakkelijke opgave want het is een onderwerp dat zoveel aspecten kent dat 
men er gemakkelijk in verdrinkt. 

De structuur van het boek is helder. De eerste afdeling is gewijd aan de verbeel¬ 
ding van de kust in woord en beeld, de volgende aan de interactie tussen de zee en de 
kustbewoners en het slothoofdstuk aan het werkelijke kustlandschap. Daarbinnen 
leverden de auteurs 22 bijdragen die strak geredigeerd door Joost Schokkenbroek en 
Ron Brand alle vier pagina’s beslaan. 

In de hoofdstukjes die van mij wel wat langer hadden mogen zijn om de auteurs 
in de gelegenheid te stellen iets inhoudelijker te zijn, komt een zeer gevarieerd aan¬ 
tal onderwerpen aan bod. Om een indruk te geven: kinderboeken, liedjes, toneel, vis- 
serijmonumenten, grafzerken, ramptoerisme, het geloof van de visserman, bad- en 
strandkleding, volksfeesten naast het reddingswezen, badplaatsen, havens, olieboor- 
torens, vuurtorens, cartografie, schilderkunst en fotografie. De nadruk in vrijwel alle 
bijdragen ligt op de negentiende en twintigste eeuw, toen de stranden steeds meer 
ook door anderen dan vissermannen werden betreden, het strandtoerisme zijn in¬ 
trede deed en schilders en fotografen de kust ontdekten. Wat mij daarbij opvalt is 
dat de kustcultuur in het boek eigenlijk vooral (Hollandse) strandcultuur is. Daar¬ 
door komt de kustcultuur van het Nederland dat achter dijken ligt, er bekaaid af. 
Weinig woorden over de Deltawerken of de Afsluitdijk en de impact daarvan op 
de kustcultuur in de Zuiderzeehavens. Naast de strandcultuur ligt een duidelijke 
nadruk op de visserij. Ook hier gaat de meeste aandacht uit naar de Hollandse vis¬ 
serij terwijl de Zeeuwse mosselen en de garnalenvissers op de Wadden wezenlijk 
bijdragen aan de kustcultuur. Is dat erg? Nee, het is niet redelijk om te verwachten 

96 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis | 2013 — 2 

dat in 126 pagina’s ‘De Nederlandse kustcultuur’ in al zijn aspecten wordt behan¬ 
deld. Over elk aspect kan een dik boek worden geschreven. 

Het is met mogelijk alle bijdragen te bespreken en ik beperk mij tot een aantal die 
mij aanspraken. Cécile Bosman opent het jaarboek met een bijdrage die de dubbel¬ 
zinnige ondertitel ‘Ezels op het strand’ heeft. Het handelt over de kunstschilders die 
in de laatste decennia van de negentiende eeuw de kust ontdekten. Of liever gezegd, 
de mensen aan het strand ontdekten, want werd voorheen de kust vooral als land- 
schap geschilderd, rond de eeuwwisseling stonden mensen centraal, aanvankelijk 
de visserijbevolking, daarna de badgast. Enkele hoofdstukken verder vraagt Irene 
Jacobs zich afin hoeverre hun schilderijen betrouwbare historische bronnen zijn of 
‘slechts’ romantische impressies. In haar onderzoekje dat zich specifiek op bom¬ 
schuiten richt, laat ze zien dat een voorzichtige benadering op zijn plaats is. Overi¬ 
gens kan dezelfde vraag gesteld worden bij fotografie. Het blijft van belang de 
bedoelingen en achtergrond van de vervaardigers bij dergelijke vragen te betrekken. 
In het hoofdstuk van Jeroen ter Brugge over de visserman en zijn geloof wreekt zich 
toch een beetje dat de tekstruimte zo beperkt is. Hij besteedt geen enkele aandacht 
aan de zwaar christelijke Zeeuwse vissersplaatsen (Arnemuiden!) en de vraag dringt 
zich ook op in hoeverre de vissersdorpen zich onderscheiden van de streng gerefor¬ 
meerde dorpen op de Veluwe. De hoofdstukken over Terschellinger grafzerken en 
over Heijermans Op Hoop van Zegen van Elisabeth Spits als ook de bijdrage over Vis¬ 
serij monumenten van Sarah Bosman sluiten hier overigens goed bij aan. De vrolijke 
kant van de zeekant komt naar voren in verrassende artikelen van Remmelt Daalder 
over ‘oude’ kinderboeken en van Ron Brand over bad- en strandkleding. 

Kortom, voor de algemeen geïnteresseerde is veel verrassends te vinden in dit 
prachtig geïllustreerde jaarboek, voor de specialist is het vooral een inspiratiebron. 
En is er sprake van een kustcultuur? De lezer oordele zelf. 

Peter Sigmond 

David J. Starkey en Ingo Heidbrink (eds.), A History of the North Atlantic Fisheries. 
Volume 2: From the 1850s to the Early Twenty-First Century (Bremen: Verlag H.M. 
Hauschild GmbH, 2012, 336 p„ ill., ISBN 978-3-89757-512-7; € 42,00) 

De eerste zeven bijdragen in deze bundel behandelen zeven verschillende aspecten 
van de visserij en vishandel. Van de overige zeven bijdragen gaan er vijf over de vis¬ 
serij en vishandel in de verschillende regio’s van het Noord-Atlantische gebied en 
één over de gebieden daarbuiten. Een laatste bijdrage geeft een beknopt overzicht 
van het eerder verschenen deel 1 en vooral van dit deel 2. 
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De bijdrage van Chris Reid - ‘Evolution Fish Supply Chain’ is taai om te lezen 
vanwege de vele cijfermatige gegevens, maar zijn aanpak is wel onthullend: er zijn 
veel factoren van buiten de eigenlijke visserij van invloed op die visserij: spoor¬ 
wegen laten toe verse vis verder landinwaarts te transporteren, vis in blik maakt het 
mogelijk grote voorraden vis aan te houden en de productie van vissticks heeft 
geleid tot massaconsumptie. 

De technische ontwikkelingen in de visserij en vishandel zijn vanaf circa 1850 
tot heden enorm geweest. Ingo Heidbrink geeft daarvan in zijn bijdrage ‘From Sail 
to Factory Freezer: Patterns of Technological Change’ een goed overzicht. Bij de 
vissersschepen beperkten die zich niet alleen tot de voortstuwing van zeil naar 
stoom en motor, maar deden zich ook voor bij de scheepsinrichting (zijtrawler, 
hektrawler), de navigatie- en visopsporingstechniek (echolood, sonar, satelliet) en 
de visverwerking aan boord (vriestrawler, visfabriek). De toepassing van kunstvezels 
maakte het mogelijk om veel grotere trawlnetten te gebruiken dan in de negentiende 
eeuw. Bovendien kon men de sonar gebruiken om ook pelagisch (tussen zeeopper¬ 
vlak en zeebodem) te kunnen vissen in plaats van alleen op de zeebodem. 

Colin J. Davies geeft in zijn bijdrage ‘Trade Unionism in the Fisheries’ aan dat 
de Amerikaanse vakbonden er beter in slaagden de vissers aan zich te binden dan 
de Engelse bonden. Hij geeft ook een beeld van de vele soorten ongelukken bij de 
trawlvisserij. De gevaarlijkste plek was het dek, waar het trawlnet werd uitgezet en 
ingehaald, maar ook de machinekamer was gevaarlijk. Daarbij speelde ook ver¬ 
moeidheid een grote rol, want de vissers waren dikwijls dagen in touw zonder veel 
rust. 

In zijn bijdrage, getiteld ‘The Socio-Cultural Characteristics of North Atlantic 
Fishing Communities’, concludeert Soren Byskov dat een vissersgemeenschap niet 
de basis is waarop de visserijgeschiedenis, de visserijtechnologie of de visserijdyna- 
miek stoelt. Er zijn meer factoren die een vissersgemeenschap vormen, zoals ecolo¬ 
gie, economie, wetgeving, politiek en sociale en culturele kenmerken. Hij verwijst 
daarbij naar de Nederlandse visserij antropoloog Van Ginkel, die in dit verband de 
horsepower race in de jaren zestig in de Nederlandse boomkorvisserij als voorbeeld 
beschrijft. Onder druk daarvan gingen de vissers nog meer in familieverband opere¬ 
ren om het kapitaal te kunnen opbrengen. Veel vissers zochten ook hun heil in de 
olie- en gasoliewinning, waar men hun zeemanschap goed kon gebruiken. 

In haar ‘Changing Regimes: Governments, Scientists and Fishermen and the 
Construction of Fisheries Policies in the North Atlantic, 1850-2010’, onderscheidt 
Jennifer Hubbard vijf perioden waarin het visserijbeleid steeds wisselde. Betrokken 
regeringen na 1850 individuele visserijbiologen als toezichthouders bij hun visserij¬ 
beleid, in de eerste helft van de twintigste eeuw lieten ze hun visserijbeleid bepalen 
door de visserijbiologen in nationale en internationale onderzoeksorganisaties. Ook 
subsidieerden ze de nationale visserijen. Na 1945 steunden internationale organisa- 

98 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis | 2013 — 2 

ties als de United Nations (UN), Food and Agricultue Organisation (FAO) en de 
International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries regeringen bij het 
visserijbeleid, maar deze organisaties hadden geen bevoegdheden. De overbevissing 
werd niet bestreden en vispopulaties verminderden. Er ontstonden conflicten over 
visserij zones, bijvoorbeeld tussen Ijsland en Engeland in 1972 (50-mijlszone). Ook 
de Conventie International Law of the Sea in 1982, waarbij de 200-mijlszone werd 
geïntroduceerd alsmede de visquota en maaswijdtebeperkingen, brachten nog geen 
verbetering. De sluiting in 1992 door Canada van de Grand Banks betekende het dra¬ 
matische einde van een eeuwenoude visserij. Het leidde tot een wijziging in 2001 
van de UN Convention of the Law of the Sea. Milieuoverwegingen gingen een rol 
spelen. Ook de aquacultuur kwam op gang. De miscommunicatie tussen weten¬ 
schappers, politici en vissers, die mede oorzaak was van de conflicten, verbeterde 
uiteindelijk. 

In The Law of the Sea, 1850-2010’ geeft Richard A. Barnes een overzicht van de 
strijd tussen de voor- en tegenstanders van mare librum en mare clausum, waarbij 
de laatsten het na 1945 winnen van de eersten. De dekolonisatie speelt daarbij 
wereldwijd een rol alsmede de vondst van olie- en gasvelden op zee. Het gaat van 
12-mijlszone via 50- naar 200-mijlszone. Technologische ontwikkelingen (telecom¬ 
municatie, voortstuwing, schaalvergroting en luchtvaart) maakten de wereld kleiner 
en vergrootten controlemogelijkheden. In 1995 werd de Fish Stocks Agreement 
gesloten, waaraan in 2011 78 landen zich hebben gecommitteerd: toepassing van 
bewezen wetenschappelijke resultaten; toepassing van terughoudende benadering; 
verplichting tot het minimaliseren van vervuiling, verspilling en afval; ondersteuning 
van wetenschappelijk onderzoek en technologie tot behoud en beheer van vispopula¬ 
ties. De International Council for the Exploration of the Sea (ICES), informed opge- 
richt in 1902, kreeg in 1964 door een conventie een formele internationale status. 
Ook ontstonden er vele regionale organisaties voor visserijbeheer. 

In de bijdragen over de ontwikkelingen van de visserij in de verschillende regio’s 
komen de hiervoor aangegeven thema’s weer terug. Jammer is dat het typisch negen- 
tiende-eeuwse fenomeen van internationale visserijtentoonstellingen en de daarbij 
behorende bronnen en literatuur geen aandacht heeft gekregen. Het ontstaan en de 
ontwikkeling van de aquacultuur, die juist in de eenentwintigste eeuw een steeds 
grotere rol gaat spelen, is daardoor gemist. Maar wie een goed en gedegen overzicht 
- in brede zin - van de visserijen en de vishandel in het besproken gebied sinds 1850 
wil hebben, kan niet om deze publicatie heen. 

Jan P. van de Voort 
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Alessio Patalano (ed.), Maritime Strategy and National Security in Japan and Britain: 
From the First Anglo-Japanese Alliance to Post-9/11 (Leiden/Boston: Global Orien¬ 
tal/Brill, 2012,225 p., ISBN 978-19-06-87627-2; € 70,00 - ook digitaal beschikbaar) 

Deze bundel is het product van een in 2009 door het King’s College en de Japanse 
ambassade te Londen georganiseerd congres. Hierin kwamen gemeenschappelijke 
Brits-Japanse veiligheids- en operationele belangen uit de afgelopen 150 jaar aan 
bod. Tevens mikte de congresorganisatie er zo op de onderlinge militair-maritieme 
banden tussen beide landen te versterken. Patalano, marinehistoricus en specialist 
op het gebied van Oost-Aziatische veiligheidsvraagstukken, tekende voor de redac¬ 
tie van in totaal tien bijdragen van de hand van internationale militair(historisch)e 
experts. Het boek kent een driedeling. In het eerste deel staan de strategische allian¬ 
ties alsook de militaire rivaliteit tussen het Verenigd Koninkrijk en Japan tussen 
1850-1945 centraal. Tevens is er aandacht voor de lessen die eventueel uit deze epi¬ 
sode kunnen worden getrokken voor de huidige situatie. Het tweede deel focust op 
de strategische prioriteiten van beide landen in het tijdsbestek van de Koude Oorlog 
en de eerste tien jaar daarna. Pas in de jaren negentig zou het, in multinationaal ver¬ 
band, tot enige vorm van samenwerking komen tussen de Royal Navy en maritieme 
eenheden van de Japanese Defense Forces. Het derde behandelt de maritieme stra¬ 
tegie van beide landen in een steeds meer verweven wereld, waarbij de onderlinge 
betrekkingen in al dan niet door de Verenigde Naties gesanctioneerde multinatio¬ 
nale inzet na 2001 de revue passeren. 

De in 1858 begonnen Brits-Japanse relatie, werd aanvankelijk, zo toont John Fer¬ 
ris aan, gedomineerd door het perfide Albion. Nadat Japan zich vanaf het midden 
van de negentiende eeuw openstelde voor westerse modernisering, kreeg het van 
Groot-Brittannië steun bij de ontwikkeling van zijn economie en militaire apparaat. 
De uitoefening van naval power in Oost-Azië door de wereldmacht Groot-Brittannië 
was hierbij een lichtend voorbeeld voor de regionale macht Japan. Omstreeks 1900 
was het laatste land evenwel al in staat om nagenoeg op basis van gelijkwaardigheid 
met het Verenigd Koninkrijk een bondgenootschap tegen de gemeenschappelijke 
tegenstander Rusland te sluiten. Ferris benadrukt dat de steun van de Royal Navy 
aan de Japanners in de twee voorgaande decennia er sterk toe bijdroeg dat de laat- 
sten de oorlog van 1904-1905 tegen Rusland wonnen. Sterker; juist doordat de allian¬ 
tie, die grotendeels teruggreep op naval power, voor beide landen strategisch goed 
uitpakte, streefden Londen en Tokio na 1905 andermaal naar een militair-maritiem 
partnerschap. Dit keer richtten zij zich tegen het keizerrijk Duitsland. Douglas Ford 
laat in zijn bijdrage zien dat na de Eerste Wereldoorlog, waarin Japan talrijke be¬ 
langrijke steunpunten verwierf, het machtsevenwicht in het Verre Oosten verschoof 
ten gunste van het keizerrijk. De strategische prioriteiten van beide bondgenoten 
veranderden dusdanig, dat zij elkaar voortaan als rivalen zagen. In dit opzicht vormde 
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het London Naval Treaty (1930), dat de Britse vloot ernstig benadeelde en Japan in 
de Western Pacific juist bevoordeelde, voor Tokio welhaast een uitnodiging op ter¬ 
mijn een oorlog in de Pacific te beginnen. Het is in dit licht welhaast ontluisterend te 
lezen dat de Britse marine-inlichtingendienst nog tot in mei 1940 (na de Duitse aan¬ 
val op West-Europa) geloofde, dat Japan zou afzien van een aanval op Nederlands- 
Indië omdat onder meer de dreiging van een Britse interventie hen hiervan zou 
weerhouden. De val van Singapore ruim anderhalf jaar later onderstreepte het fail¬ 
liet van deze strategie en symboliseerde het einde van de Britse macht in Oost-Azië. 

Het tweede deel van de bundel trapt af met een door Noboru Yamaguchi beschre¬ 
ven discussie over Japans’ naoorlogse defensiebeleid. De nadruk voor de autoriteiten 
in Tokio lag van aanvang af op de verdediging van de eilandengroep zelf. Van een 
samengaan van Japanse en Britse maritiem-strategische belangen was volgens hem 
geen sprake. Met de Japanse opkomst als economische macht in de jaren tachtig, 
concentreerde de regering in Tokio haar aandacht op sea-lane defense en de aanleg 
van steunpunten in de Japanse en Oost-Chinese Zee, alsook nabij de Straat van 
Taiwan. Dit beschikbaar stellen van militaire middelen voor de verdediging van de 
strategisch belangrijke overzeese handel, ging hand in hand met het tegemoet¬ 
komen aan Amerikaanse verzoeken om burden sharing bij het tegengaan van de 
Sovjetdreiging in Oost-Azië. Pas met het einde van de Koude Oorlog en de Japanse 
deelname aan internationale vredesmachten, kwamen Groot-Brittannië en Japan 
weer meer in eikaars maritiem-strategische vaarwater. Hoewel de eigen constitutie 
militair optreden buiten de regio verbood, en Tokio zodoende traag reageerde op 
het VN-verzoek bij te dragen aan de Golfoorlog in 1990-1991, werden bijvoorbeeld 
mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Japanse Maritime Self-Defense Forces (JMSDF) 
uiteindelijk ingezet nabij Koeweit, waar ook Britse mijnenjagers actief waren. Chiyuki 
Aoi hamert er vervolgens weinig overtuigend op, dat (minieme) Japanse bijdragen 
aan multinationale strijdmachten in een reeks low intensity conflicts een teken zijn 
van nieuw maritiem-strategisch elan. 

In het derde deel stelt Guibourg Delamotte terecht dat grondwetrechtelijke als¬ 
ook politieke beperkingen de Japanners (tot de dag van vandaag) tegenwerken bij 
wereldwijd optreden. Hoewel de Japanse zeestrijdkrachten bijvoorbeeld voor de 
kust van Somalië in multinationale taakgroepen antipiraterijpatrouilles uitvoeren, 
spelen nauw omschreven nationale rules of engagement hen parten in samenwerking 
met andere marines, de Britse Royal Navy incluis. De maritiem-strategische over¬ 
eenkomsten van beide naties beperken zich dan ook, zo concludeert Patalano in dit 
afsluitende deel van de bundel, tot het gegeven dat zij island nations zijn met water 
als natuurlijke verdedigingswap alsook landen die beide grootschalige overzeese com¬ 
merciële belangen bezitten in de vorm van offshore, handelsvloten en visserij. 

Het laatstgenoemde is een wel erg magere slotsom en roept de vraag op of het 
congres waarop de bundel is gebaseerd, niet veel meer is geweest dan een weinig 
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geslaagd experiment. Te meer daar de in de inleiding aangekondigde gebieden van 
gemeenschappelijke Brits-Japanse historische veiligheids- en operationele belangen 
nergens staan omschreven. Wat evenmin helpt is het feit dat in een bundel met vele 
auteurs de benadering van het hoofdonderwerp nog wel eens wil variëren. Zo analy¬ 
seert marinehistoricus Eric Grove weliswaar kundig het Britse marinebeleid na 1945, 
maar ontbreken verwijzingen naar de grondslagen van het congres. Bijgevolg laat 
zijn bijdrage met analyses over te ambitieuze vlootplannen eind jaren veertig, world 
wide reach omstreeks 1980 met inzet van eskaderreizen, en de mogelijkheid voor de 
Royal Navy na 1990 het eigen bestaansrecht te bewijzen dankzij embargo’s tegen 
ex-Joegoslavië en Irak, zien dat Groot-Brittannië op maritiem-strategisch gebied 
meer overeenkomsten vertoont met Nederland dan met Japan. Het kader van het 
boek lijkt zodoende te wijd van opzet, waarbij de aangesneden thema’s zich boven¬ 
dien nauwelijks lenen voor kant-en-klare eindconclusies. Met index en glossarium. 

Anselm van der Peet 

J.J. Widen, Theorist of Maritime Strategy. Sir Julian Corbett and his Contribution to 
Military and Naval Thought (Farnham: Asgate, 2012, 179 p., ill, ISBN 978-1-4094- 
3328-6: £ 60,00) 

Eind negentiende eeuw schreef de Amerikaan Alfred Thayer Mahan zijn baan¬ 
brekende The Influence of Sea Power upon History. Met zijn these dat maritieme 
suprematie, uitgedrukt in een krachtige slagvloot, een conditio sine qua non voor 
nationale grootsheid en welvaart was, zette hij het begrip seapower op de kaart en 
wakkerde hij het denken over maritieme strategie aan. Hij luidde daarmee het tijd¬ 
perk van het navalisme in: een excessieve nadruk op vlootuitbreiding en zucht naar 
heerschappij ter zee, waarvan de Brits-Duitse vlootwapenwedloop aan het eind 
van de negentiende, begin twintigste eeuw het meest duidelijke voorbeeld is. 

Mahan is sindsdien tot de apostel van seapower gedoopt en op het gebied van 
seapower en maritieme strategie is er maar één die met hem kan wedijveren: de Brit 
Julian Corbett. Ongeveer twintig jaar na het verschijnen van The Influence of 
Sea Power upon History publiceerde Corbett zijn magnum opus: Some Principles of 
Maritime Strategy. Hierin formuleerde hij wat hij beschouwde als de permanente 
principes van maritieme strategie. Zijn analyse van historische voorbeelden uit het 
zeiltijdperk vond weinig weerklank bij een Brits officierskorps welke was gefixeerd 
op het onder de knie krijgen van de enorme veranderingen die de voortschrijdende 
techniek introduceerde in hun vakgebied en welke was geïndoctrineerd met de 
geest van Nelson: door middel van agressieve tactieken de vloot van de tegenstan¬ 
der vernietigen. Corbett’s meer genuanceerde standpunten werden aanvankelijk 
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dan ook met weinig enthousiasme ontvangen. Daar kwam nog bij dat Corbett 
sowieso een vreemde eend in de bijt was. Als advocaat kwam hij van buiten het 
marine-'establishment’ en men zag hem dan ook nadrukkelijk als een buitenstaan¬ 
der die zich vooral bij zijn eigen leest diende te houden. Corbett’s comfortabele 
vermogenspositie had hem echter in staat gesteld zich met zijn eigenlijke passie 
bezig te houden: maritieme geschiedenis. In het laatste decennium van de negen¬ 
tiende eeuw produceerde Corbett enkele gezaghebbende werken over de Engelse 
maritieme en marinegeschiedenis. Zijn onderzoek voor deze boeken wakkerde in 
hem de bezorgdheid aan over het weinig ontwikkelde denken over strategie binnen 
de Britse Royal Navy. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die Royal Navy daartoe 
ook geen enkele prikkel had. Sinds de overwinning van admiraal Nelson bij de Slag 
van Trafalgar in 1805 was Britse heerschappij van de wereldzeeën een gegeven. 
Sindsdien bemoeide de Royal Navy zich enkel en alleen met het veiligstellen van zo 
veel mogelijk steunpunten voor de vloot om de zeeverbindingen tussen het uitge¬ 
strekte Britse Rijk gemakkelijk te kunnen beschermen. 

Mahan en Corbett worden terecht beschouwd als de belangrijkste grondleggers 
van de gedachtevorming over maritieme strategie en het begrip seapower. Beiden 
zijn en worden veel geciteerd maar daarbij worden de zo belangrijke nuances die 
zij aanbrachten in hun werk veelal weggelaten. Wat dan overblijft zijn zwart-wit- 
stellingen. Dat schreeuwt om een herbezinning op hun werken. Mahan kreeg een 
dergelijke herwaardering al enige tijd geleden met het grondige doch tevens bon¬ 
dige werk van Jon Sumida (Inventing Grand Strategy and Teaching Command). De 
Zweedse historicus Jerker Widén lijkt met zijn Theorist of Maritime Strategy voor 
Corbett hetzelfde te hebben gedaan. In een helder geschreven kernachtig werk heeft 
Widén in plaats van een biografie juist Corbett’s theoretische bijdragen bestudeerd 
en deze onderworpen aan een kritische analyse vanuit een militair-theoretisch in 
plaats van een historisch perspectief. Widén’s boek is dus primair een studie van 
theorie, niet van geschiedenis, die een leemte in het onderzoek naar Corbett’s bij¬ 
drage aan de theorievorming en zijn voortdurende relevantie voor hedendaagse vei¬ 
ligheidsvraagstukken vult. Enige voorkennis van militaire theorie en strategie is wel 
aanbevolen om de fijnere punten van Widén te kunnen doorgronden en waarderen. 
Dit is tegelijkertijd één van de weinige zwakke punten van het boek. De sterke pun¬ 
ten worden gevormd door Widén’s grondigheid maar gelijktijdige beknoptheid. Hij 
vermijdt ellenlange discussies die weinig toevoegen aan de kernboodschap. 

Widén’s onderzoekkader wordt gevormd door vier perspectieven. Corbett’s 
drang om wetenschappelijk bewijs voor zijn stellingen te leveren zorgde volgens 
Widén voor een spanning tussen Corbett de theoreticus, gebruikmakend van logica 
gegrond in het klassiek militair-strategische gedachtegoed van Carl von Clausewitz 
en Corbett de historicus, welke empirisch-deductief te werk ging op basis van voor¬ 
beelden uit de Britse maritieme geschiedenis. Daarnaast staan Corbett’s ambitie om 
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op wetenschappelijke wijze de causale relaties in maritieme strategie uit te leggen 
(Corbett, de geleerde) en zijn poging normatieve richtlijnen voor handelen te geven 
(Corbett, de doctrinair) eveneens op gespannen voet met elkaar. Met deze vier per¬ 
spectieven leidt Widén ons langs de belangrijkste theoretische finesses van de drie 
- uit het oogpunt van theorievorming - belangrijkste werken van Corbett. Daarin 
blijft niet onvermeld de invloed van de grote strategische denkers Von Clausewitz, 
Jomini en Mahan op het gedachtegoed van Corbett. Waar volgens Widén Corbett’s 
kracht lag, met name ten opzichte van Mahan, was in het samenbrengen van poli¬ 
tieke, militaire en maritieme aspecten van oorlogvoering, met daarbij speciale aan¬ 
dacht hoe best het maritieme element te gebruiken. 

Widén constateert ook de zwaktes in Corbett’s theorievorming. Zo was deze bij¬ 
voorbeeld vrijwel geheel bezorgd met militaire en marinezaken in oorlogen tussen 
staten. Daarnaast was Corbett’s werk volledig gericht op Groot-Brittannië en vanuit 
het standpunt van een grootmacht. De toepasbaarheid van zijn theorie op vredestijd 
en niet-statelijke actoren komen bij Corbett niet aan bod. 

Widén concludeert echter dat ondanks deze zwaktes Corbett’s theorie over 
maritieme strategie tot op de dag van vandaag ongeëvenaard blijft in intellectuele 
kwaliteit en omvang. In de bruikbaarheid van een goede theorie ligt de voortdu¬ 
rende relevantie van Corbett, aldus Widén. Voor wie op zoek is naar kernachtige 
maar toch diepgaande samenvatting van Corbett’s theoretische werken is het werk 
van Widén een absolute aanrader. Wie zoekt naar een biografie of historische ver¬ 
handeling kan dit boek beter overslaan. 

E.C.A. Meijer 

Stephen Cobb, Preparing for Blockade, 1885-1914. Naval Contingency for Economic 
Warfare (Farnham: Ashgate, Corbett Centre for Maritime Policy Studies Series, 
2013,349 p., ill., ISBN 978-l-4094-34191(hbk) en 978-1-4094-34207 (ebk); £ 70,00) 

Preparing for Blockade, 1885-1914 gaat over de Britse planning tegen de tegenstan¬ 
ders ter zee, van 1885 tot 1906 Frankrijk en Rusland, daarna Duitsland. Stephen 
Cobb laat in dit boek zien hoe de Britten hun handelsverbindingen ter zee planden 
te beschermen en de vijandelijke trachtten af te snijden. Hij is schatplichtig aan 
het recente Planning Armageddon waarin Nicholas Lambert betoogt dat de Britse 
politieke en maritieme beleidsmakers Duitsland in 1914 niet met een zeeslag of het 
leger dachten te verslaan, maar economisch met een zeeblokkade. Dat dit aspect 
van het strategisch denken niet eerder aan bod kwam, ligt aan latere generaties 
naval historians die besloten dat de Royal Navy bovenal gefixeerd was op een be¬ 
slissende zeeslag. Dit was meer hun eigen fixatie. 
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Toenmalige bronnen tonen een andere strategische werkelijkheid, zoals, in het 
vorige nummer van dit tijdschrift door mij gerecenseerde Strategy and War Planning 
in the British Navy 1887-1918 van Shawn T. Grimes duidelijk maakt. Hierin wordt de 
systematische ontwikkeling van de Britse maritiem-strategische planning in dit tijd¬ 
vak uitgelegd, evenals het testen daarvan door strategische en echte oefeningen met 
veel aandacht voor de verschillende vormen van zeeblokkade. 

Cobb beperkt zich tot de geplande economische zeestrijd en behandelt blok¬ 
kades in dat licht. Deze zeestrijd om de handelsverbindingen, die men vooral met 
kruisers en hulpkruisers (krachtig bewapende koopvaardijschepen) wilde voeren 
naast die andere met slagschepen om de heerschappij ter zee, was al strategisch 
beleid voor Julian Corbett, maar werd door hem verfijnd en uitgedragen. En hier¬ 
mee heeft het Corbett Centre for Maritime Policy Studies (wederom) een boek 
doen verschijnen dat - net als Grimes - de grote invloed van zijn naamgever op de 
Britse maritieme planning laat zien. 

Wat valt er nader op te merken over dit boek? Allereerst dat dat van Grimes ont¬ 
breekt op de literatuurlijst, wat wellicht ligt aan de huidige academische publicatie- 
noodzaak. Toch jammer. Zo schenkt Grimes veel aandacht aan de centrale rol die 
het in 1885 opgerichte Naval Intelligence Department (NID) vervulde in het ontwik¬ 
kelen en plannen van de Britse strategie. Het fungeerde als een soort Marinestaf en 
als het knooppunt van de strategische en tactische ontwikkeling. In plaats van hierop 
voort te bouwen, herintroduceert Cobb het NID: een bescheiden afdeling, waarvan 
het centrale belang zichtbaar wordt door een moderne methode - netwerkanalyse. 
Door de contacten en carrières van veel daar werkzame officieren op een rijtje te 
zetten, maakt Cobb het NID zeer zichtbaar. De fameuze First Sealord ‘Jacky’ Fisher 
en zijn medestanders, de fishpond, blijken daarbij uiterst belangrijk, maar als deel 
van een groter geheel. 

Cobb bevestigt Grimes’ visie: dat het Britse strategische denken niet bestond uit 
de botsende persoonlijkheden van enkele admiralen, maar dat hun handelen was 
ingebed in een behoorlijk geïntegreerd gedachtegoed dat lagere officieren, vaak 
zijzelf in vroegere dagen, hielpen opbouwen. Cobb ziet dit gedachtegoed als een 
uiting van ‘strategische cultuur’ en staat lang stil bij het academische debat over dit 
concept, wat wel wat van de lezer vergt. Hij beschouwt de ‘neorealisten’, die een 
staat strategisch beschrijven alsof het één persoonlijkheid is met enkele nationale 
karaktertrekken, als irreëel. Hij ziet zijn onderzoek als verder bewijs dat zij, in mijn 
woorden, psychologie van de koude grond bedrijven, want: “British strategie culture 
involved both civilian and military re-evaluation of the commercial, industrial and 
trading relationships within the empire, against the background of rivalry with Ger¬ 
many, Russia, France and the USA. In that context politicians appreciated [...] a war 
against commerce” (biz. 13). 

Boekbesprekingen 105 



Hoe wilde men die oorlog voeren? De oorlogsplanners van rond 1900 dachten 
slechts beperkt vooruit. Zo ook het door Corbett gestimuleerde Britse plan: dankzij 
een zeeblokkade zou Duitsland spoedig bankroet gaan. Maar kort werd hij niet, de 
oorlog van 1914-1918. Dit manco maakt het plan nog niet academisch. Vanaf 1885 test¬ 
ten jaarlijkse manoeuvres niet enkel de strategische concepten, maar ook de kwan¬ 
titeit en de kwaliteit van de daarvoor benodigde scheepstypen ‘against recognisable 
scenarios’ (biz. 13). Die leidden tot een antwoord op Franse Jeune École-strategie van 
kruisers en torpedoboten: een overwicht aan Britse (hulp)kruisers en een nieuw 
scheepstype, de torpedobootjager. 

Helaas ontbreekt bij Cobb - wederom uit publicatienoodzaak of vanwege natio¬ 
naal academisch navelstaren? - , laat ik maar zeggen, de Scandinavische Connectie. 
Hij is onbekend met het onderscheid van Arne Roksund tussen zijn zojuist genoemde 
‘oude’ Jeune Ëcole en de ‘nieuwe’ van rond 1900 met pantserkruisers en onderzee¬ 
boten. Daardoor stelt hij amper de vraag waarom de Britse strategie van koopvaardij- 
bescherming wel werd getoetst tegen torpedoboten, maar onvoldoende tegen het 
wapen dat later deze bescherming wist te ontduiken, de onderzeeboot. Ook is hij niet 
bekend met de scherpe inzichten van de Noor Rolf Hobson over zeerecht en strategie, 
bijvoorbeeld dat de mate van vrijheid voor neutrale scheepvaart op elk moment de 
krachtsverhouding weerspiegelde tussen de neutrale staten en de oorlogvoerende. 

Het zwaartepunt vormen de Britse Grand Manoeuvres uit 1906, juist toen Duits¬ 
land Frankrijk verving als voornaamste vijand. Koopvaardijschepen moesten drie 
opeenvolgende linies kruisers passeren die vanaf de Portugese en Spaanse kust tot 
diep in de Atlantische Oceaan reikten. De meeste schepen werden onderschept. In 
andere jaren sloot een keten van kruisers de Noordzee tussen Schotland af. Met 
beide blokkades had men de Duitse Atlantische handel in de tang. 

Waarom al die moeite als deze strategie tandeloos bleef? Het Verdrag van Parijs, 
dat de handelsoorlog zo insnoerde dat deze meer formeel dan effectief was, werd 
daarom sinds 1893 binnen de Admiraliteit beschouwd als ‘dead’. In 1903 verklaarde 
Louis von Battenberg, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog First Sea Lord, 
dat contrabande in oorlogstijd was “whatever the strongest party chooses to make of 
it’’ (biz. 93). 

In deze oorlog poogden de Britten derhalve steeds meer alle handel met Duits¬ 
land te verhinderen, dus ook de neutrale. Ondertussen werd de kruiseroorlog vol¬ 
gens Corbett’s ideeën gevoerd. De rest is bekend, de blokkade werkte, maar trager 
dan verwacht, werd grimmiger en begon ook Nederland te wurgen. Maar onbekend 
is het belangrijkste kruisereskader van die oorlog, het 10e, omdat dit de Noordzee 
afsloot voor de Duitse en neutrale handel. Niet spectaculair, maar beslissender dan 
de zo spectaculaire Slag bij Jutland. 

Jaap Anten 
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Jaap R. Bruijn en Joost C.A. Schokkenbroek, De laatste traan. Walvisvangst met 
de Willem Barendsz, 1946-1964 (Zutphen: Walburg Pers, 2012, 272 p., ill., ISBN 
978-90-5730-844-4; € 29,95) 

Als iets aantoont hoe de Nederlandse kijk op ‘mens-dier relaties’ in ruim een halve 
eeuw is veranderd, dan is het wel de omgang met ’s werelds grootste zoogdier. 
Tegenwoordig is er jaarlijks verontwaardiging wanneer Japan en Noorwegen hun 
jachtseizoen aanvangen. En zouden de opvarenden van het fabrieksschip Willem 
Barendsz destijds hebben geloofd dat anno 2012 één enkel dier dagenlang de kran¬ 
tenpagina’s zou domineren en er een hevige discussie losbarstte over het (al dan 
niet) euthanaseren van een bultrug? Alsof het een pr-offensief van de uitgever be¬ 
trof, spoelde bij Texel kort na verschijning van De laatste traan walvis Johannes aan. 
Zoveel mededogen met een walvis zal de bemanning van de Willem Barendsz niet 
hebben gehad: de vloot van de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart (NMW) 
schoot in de periode 1946-1964 ruim 27.000 walvissen. De traan, gebruikt als grond¬ 
stof voor de margarine-industrie, gold daarbij als het belangrijkste product. 

Over de naoorlogse Nederlandse walvisvaart zijn in de loop der jaren verschil¬ 
lende publicaties verschenen, waarin het onderwerp zich toespitste op een specifiek 
onderdeel (bemanning of economische aspecten) of alleen slechts kort werd aange¬ 
stipt. Daarnaast publiceerden enkele oud-opvarenden hun dagboeken en memoires. 
Een goed overzichtswerk ontbrak echter. Jaap Bruijn, emeritus hoogleraar Zeege¬ 
schiedenis in Leiden, en Joost Schokkenbroek, conservator van Het Scheepvaart¬ 
museum en sinds kort bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit, stelden zich in 
2008 ten doel deze leemte op te vullen. Hierin zijn de auteurs met verve geslaagd. 
Het boek combineert bestaande literatuur, ervaringen van oud-opvarenden en (deels 
nieuw) archiefmateriaal tot een goed leesbaar overzichtswerk en plaatst de walvis¬ 
vaart in de context van het naoorlogse Nederland, toen nog niemand zich druk leek 
te maken over het lot van de walvis. 

Na een inleiding over de traditionele walvisvaart, diverse walvissoorten en het 
ontstaan van de moderne walvisjacht, behandelen de auteurs in zes hoofdstukken de 
opkomst, het verloop en de ondergang van de Nederlandse naoorlogse walvisvaart. 
Vooral de eerste hoofdstukken lezen lekker weg. Zoals over de ‘terugkeer’ van Neder¬ 
land als walvisnatie, dat zwaar afhankelijk bleek van ervaren Noorse arbeidskrach¬ 
ten. Of over het enorme doorzettingsvermogen en gelobby van de initiatiefnemers 
van de NMW. In een zeer kort tijdsbestek en met de nodige tegenslagen kregen zij 
het voor elkaar dat al in 1946 een eerste expeditie kon uitvaren. En natuurlijk over 
de belevenissen aan boord en de reacties hierop in het naoorlogse Nederland. De 
Willem Barendsz was er niet alleen om voedseltekorten aan te vullen. Het schip was 
ook het symbool van de zo vurige wens om Nederland als zeevarende natie weer op 
de kaart te zetten, al zou dat beeld al snel door de realiteit worden ingehaald. 
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Die eerste periode wordt evenwichtig vanuit diverse perspectieven (oprichters, 
politiek, media, bevolking en opvarenden) belicht. In de latere hoofdstukken ver¬ 
plaatst de aandacht zich steeds meer naar de bestuurskamer van de NMW, de 
Haagse politiek en het overleg met de International Whaling Commission (IWC). 
Hierdoor verdwijnt de afwisseling enigszins. Het kost moeite om bij de les te blij¬ 
ven als het pagina’s gaat over de hoogte van uitgekeerd dividend, beurskoersen, 
fluctuerende traanprijzen, bedrijfsbalansen en vangstquota. Tussendoor hadden er¬ 
varingen van de bemanningsleden een kleurrijk beeld kunnen geven van de jacht, 
het verwerkingsproces en het leven aan boord. Wanneer in 1964 onvermijdelijk het 
doek valt, komt de lezer vooral te weten hoe daar aan wal over werd gedacht. De 
gevoelens van de gunners, flensers, stuurmannen of dekjongens over het einde van 
hun bedrijfstak, komen nauwelijks aan bod. 

Anderzijds maken die laatste hoofdstukken goed duidelijk dat de walvisvaart al 
snel een bedrijfstak was geworden die zonder staatsteun nooit zou kunnen hebben 
voortbestaan. In de wederopbouwjaren was de sector belangrijk voor de voedselvoor¬ 
ziening, deviezenbesparing en de werkgelegenheid. Dit alles was in 1961, het jaar dat 
Den Haag de handen van de walvisvaart aftrok, verdwenen. In 1964 was het gedaan 
met het walvisavontuur. Nederland verdiende geen schoonheidsprijs als het gaat 
over de teloorgang van de walvispopulatie. Men bleef ontkennen dat de massale 
jacht ernstige gevolgen had voor de walvisstand. Alleen het economische motief 
telde - tot het einde aan toe. Toen Nederland zich genoodzaakt zag te stoppen, werd 
het vangstquotum nog voor veel geld doorverkocht aan Japan. 

Een klein minpunt van het boek is het gebrek aan een duidelijke kaart. Niet 
iedere lezer zal bij de genoemde zeeën, zeestraten en breedtegraden meteen een 
duidelijk beeld op het netvlies hebben. Een kaart had zowel de reisroutes als de lig¬ 
ging en omvang van het vangstgebied inzichtelijker gemaakt. Daarnaast werkt het 
veelvuldige gebruik van uitroeptekens tijdens het lezen enigszins storend. Persoon¬ 
lijk miste ik ook de voet- of eindnoten. Voor de geïnteresseerde onderzoeker voldoet 
de per hoofdstuk opgenomen korte verantwoording van geraadpleegd materiaal niet. 
Het verweer van de auteurs dat twee van de belangrijkste archieven niet geïnven¬ 
tariseerd of slecht geordend zijn, is zwak. Een verwijzing naar het archief in kwestie 
had volstaan. Toch mogen we dit boek met recht een standaardwerk noemen. Wie 
iets wil weten over de naoorlogse walvisvaart, kan niet om De laatste traan heen. Het 
boek herinnert ons er bovendien aan dat Nederland pas in 1964 (voorgoed?) afscheid 
nam van de walvisvangst. In de huidige tijdgeest bezien is het nauwelijks voor te 
stellen dat dit nog niet eens vijftig jaar achter ons ligt. 

Sieger Verhart 
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D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog 
(Franeker: Van Wijnen, 2012, 395 p., ill., ISBN 9789051944556: € 39,50) 

Over de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog is in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een uitvoerige studie van Ph.M. Bosscher verschenen. Bosschers werk 
besloeg de eerste helft van de twintigste eeuw. Het initiatief van de Commissie voor 
Zeegeschiedenis (CVZ) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap¬ 
pen (KNAW) voor een studie naar de geschiedenis van de marine tijdens de Koude 
Oorlog sluit hier mooi op aan. Bij dit onderzoek is nauw samengewerkt met het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie. De studie zal in drie delen verschijnen. 
Het eerste deel, de studie van Schoonoord naar de militair-bestuurlijke aspecten, de 
‘Haagse Marine’, is nu verschenen. De twee andere delen van het drieluik: het per¬ 
soneelsbeleid door viceadmiraal b.d. W.J.E. van Rijn en operaties door A.J. van der 
Peet verschijnen op een later tijdstip. 

D.C.L. Schoonoord, kolonel der mariniers b.d., heeft in de marine gediend van 
1963 tot 2000. Aan het eind van zijn loopbaan werkte hij bij de Defensiestaf waar hij 
nauw betrokken was bij de toekomstplannen van Defensie, waaronder die van de 
marine. Hij kent daardoor het Haagse bestuur van binnenuit. Hij promoveerde in 
1988 op het optreden van de mariniers in naoorlogs Nederlands-Indië. Na zijn marine- 
periode was hij verbonden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 
waar hij deel uitmaakte van het Srebrenica-onderzoeksteam. De titel van het boek 
Pugno pro patria (ik strijd voor het vaderland) geeft treffend de taak weer waarvoor 
de Haagse marinebestuurders zich gesteld zagen: een bestuurlijke strijd om met 
voortdurend krappe financiën een zo goed mogelijke marine te verwezenlijken. De 
marineleiding was ambitieus in haar plannen voor de vloot, maar werd daarnaast 
ook gedreven door de regering voor het zekerstellen van nationale belangen in over¬ 
zeese gebiedsdelen en door de eisen van de NAVO. Tegelijkertijd stond het marine- 
budget steeds onder druk door kostenoverschrijdingen bij nieuwbouwprojecten, 
overheidsbezuinigingen, stijgende brandstofprijzen, loonrondes en het achterwege 
blijven van prijscompensatie. Schoonoord behandelt de veertig jaar van de Koude 
Oorlog met een decennium per hoofdstuk. Het blijkt de gehele periode hetzelfde 
liedje te zijn: een gezonde ambitie en te weinig geld. De omstandigheden zijn echter 
elke keer anders en Schoonoord licht dat op heldere wijze toe. Ter illustratie noem 
ik kort enkele onderwerpen die van invloed waren. 

Bij de opbouw van de marine bestond na de oorlog onzekerheid over de rol van de 
marine in Nederlands-Indië. Duidelijkheid daarover kwam pas in 1950. Een heikel 
onderwerp was dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bij de oprichting van de 
NAVO voor de Nederlandse marine uitsluitend een taak op de Noordzee voor ogen 
hadden. De Nederlandse krijgsmacht zou vooral uit land- en luchtstrijdkrachten 
moeten bestaan. De marineleiding, gesteund door regering en Kamer, slaagde er toch 
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in een ruimere taak voor de marine toegewezen te krijgen. Een vliegdekschip maakte 
de eerste helft van de Koude Oorlog deel uit van de marine. De marineleiding achtte 
vervanging te duur. De kosten voor nucleaire onderzeeboten werden echter onder¬ 
schat. Admiraal Rickover van de Amerikaanse marine gaf in een gesprek met minister 
Luns duidelijk blijk dat Nederland daar ‘te klein en te arm’ voor was. De marine legde 
vervolgens contact met de Fransen voor een gezamenlijke ontwikkeling van een nu¬ 
cleaire aanvalsonderzeeboot. Dit project strandde nadat de Fransen een Nederlandse 
financiële bijdrage vroegen. Na vijftien jaar werd de wens voor kernonderzeeboten 
toen verlaten. Andere onderwerpen die Schoonoord bespreekt zijn: schepen bemand 
met personeel uit verschillende NAVO-landen, Nieuw-Guineakwestie, taakafstoting 
door taakspecialisatie, nucleaire dieptebom, Walrus-affaire en RSV-problematiek. 

De marineleiding liet voortdurend investeringen in schepen prevaleren boven 
exploitatie. Gezien de lange ontwikkel- en bouwtijd van geavanceerde schepen was 
dat een begrijpelijke keuze. Dit beleid werd later ‘rompenpolitiek’ genoemd. Dit 
drukte het beschikbare budget voor vaardagen, vlieguren, oefeningen, reserveonder¬ 
delen, munitievoorraden en walinfrastructuur. Het exploitatietekort is een feno¬ 
meen gedurende de gehele Koude Oorlog. 

Het bestuur van de marine wijzigde na verloop van jaren. Tot 1959 bestond een 
Ministerie van Marine, waarna dit samen met het Ministerie van Oorlog tot één Mi¬ 
nisterie van Defensie werd omgevormd. De marine had aanvankelijk een grote mate 
van zelfstandigheid, zeker met Moorman, De Jong en Van Es als staatssecretaris van 
Marine of minister van Defensie. Deze bewindslieden waren afkomstig uit de ma¬ 
rine. In 1972 verloor de marine ook haar eigen staatssecretaris en werd een ma- 
trixorganisatie ingevoerd. De politiek vergrootte zijn greep op de marine. De cen¬ 
trale organisatie op het Ministerie van Defensie aan het ‘Plein’ kreeg meer invloed. 
Vanwege de complexe en daardoor trage besluitvorming ontstonden communicatie¬ 
problemen tussen de centrale organisatie en de krijgsmachtdeelstaven. Kostenover- 
schrijdingen bij de bouw van de Walrusonderzeeboten brachten dit aan het licht. 
Een herziening van de defensieorganisatie was het gevolg. 

Als geschiedschrijver heeft Schoonoord volledigheid nagestreefd. Hij bespreekt 
alle plannen van de Haagse bestuurders. Dat is mogelijk voor een buitenstaander 
iets te veel van het goede, maar indien deze lezer focust op de hiervoor genoemde 
bijzondere onderwerpen dan heeft hij met Pugno pro patria nog steeds een interes¬ 
sant boek. Voor degenen die de periode van de Koude Oorlog in hun werk hebben 
meegemaakt, voor huidig of toekomstig defensiepersoneel en voor historici is het 
boek van Schoonoord in zijn geheel wetenswaardig. Het boek verdient naar mijn 
mening het predicaat: een gedegen waardevolle studie. Met spanning wordt uitge¬ 
keken naar beide andere delen. 

Henk Stapel 
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Erik Hoops en Ursula Feldkamp (red.), Deutsches Schiffahrtsarchiv. Wissenschaft- 
liches Jahrbuch des Deutschen Schiffahrtsmuseums 34 - 2011 (Bremerhaven/Wiefel- 
stede: Deutsches Schiffahrtsmuseum/Oceanum Verlag, 2012, 464 p., ill., ISBN 
978-3-86927-034-0/ ISSN 0343-3668; € 23,50 - abonnementsprijs € 19,50) 

Aan deze editie van het wetenschappelijke jaarboek van het Deutsches Schiffahrts- 
museum droegen veertien auteurs bij met een kort of lang artikel. Voormalig direc¬ 
teur van het museum Detlev Ellmers bijt het spits af met een bijdrage over een aantal 
achttiende-eeuwse Nederlandse tabaksdozen met daarop voorstellingen, gemaakt 
en bedoeld voor bepaalde zeevarende beroepsgroepen. Ronja Mücke onderzocht de 
archeologische vondsten van vijf aken van de Weser van de negende tot de acht¬ 
tiende eeuw. In 1908 werd de treilnetvisserij in de Stettiner lagune met behulp van 
de Zeesenkahn verboden. Daarna ging veel informatie over dit scheepstype verloren. 
Aan de hand van het weinige overgeleverde bronnenmateriaal doet Jochen von Fircks 
verslag van een reconstructie ervan. Robert Domzal behandelt de juridische aspec¬ 
ten van de riviervaart in Pruisen. In de winter van 1905 maakte het Duitse zeilschip 
Susanna van rederij G.J.H. Siemers & Co. een reis rond Kaap Hoorn. Door stormen 
duurde de reis niet de verwachte 90 dagen, maar 190 dagen. In diverse publicaties 
over het schip wordt verwezen naar de defecte scheepschronometer als oorzaak 
voor deze lange reisduur. Ottfried Thümmel betrekt de gegevens uit het meteorolo¬ 
gisch journaal van het schip bij deze kwestie. In 1870 werd in Kiel de Commission 
zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere opgericht met als doel 
het onderzoeken van de fysieke leefomstandigheden in de Noord- en Oostzee. Hier¬ 
toe werden oceanografische expedities uitgevoerd. Wolfgang Matthaus beschrijft de 
expedities van het stoomschip Pommerania in de jaren 1871 en 1872. Carl Koldewey 
(1837-1908) mag met recht de eerste Duitse poolonderzoeker worden genoemd. Zijn 
eerste pogingen om de Noordpool te bereiken, dateren uit 1868 en 1869. Reinhard 
A. Krause beschrijft Koldewey’s leven en rol in de ontwikkeling van mariene en 
poolonderzoek. Joost Schokkenbroek schrijft het tweede artikel met een Neder¬ 
lands tintje in dit jaarboek. Zijn bijdrage gaat over vader en zoon Hendrik en Hin- 
rich Braren Rickmers van het eiland Föhr en hun betrokkenheid bij de Nederlandse 
walvis- en zeehondenjacht in de negentiende eeuw. Felix Schürmann sluit hierop 
aan met een korte bijdrage over een aantal bronnen en databases waarin gegevens te 
vinden zijn over de Amerikaanse walvisvaartgeschiedenis. Christer Westerdahl is 
een regelmatige auteur van artikelen in de jaarboeken van het Deutsches Schiffahrts- 
museum. Net als in verschillende van de recente jaarboeken is hij de auteur van het 
enige Engelstalige artikel, dat tevens het langste van dit jaarboek is. Het maritieme 
cultuurlandschap is zijn specialisme en ook deze keer schrijft hij daarover: het eer¬ 
ste deel van een bijdrage over het rituele kustlandschap aan de hand van enkel Scan¬ 
dinavische voorbeelden van eilandkapellen en begraafplaatsen. Ook van Wolfgang 
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Steuslof zijn met enige regelmaat bijdragen in het jaarboek te vinden. Deze keer 
beschrijft hij de maritiem-culturele veranderingen in de zeehavens van Mecklen¬ 
burg-Vorpommern sinds 1990. Het Nibelungenlied is een dertiende-eeuws Middel- 
hoogduits heldenepos. Jochen Haas beschrijft hoe de zee- en binnenvaart zijn voor¬ 
gesteld in dit hoogtepunt van de vroegmiddeleeuwse literatuur. Tijdens de Franse 
belegering in 1807 bood de kleine havenstad Kolberg, tegenwoordig Kolobrzeg, flink 
weerstand. Jürgen W. Schmidt beschrijft een tot dusver onbekend document, een 
verzoek van loods Emanuel Schulz aan de Pruisische minister van Justitie in 1809, 
dat inzicht biedt in het scheepvaartverkeer en loodswezen in Kolberg tijdens de 
belegering. Rüdiger von Ancken besluit het jaarboek met een korte levensschets van 
de in Berlijn geboren zeeschilder Rudolf Ressel (1921-2012). 

De artikelen in het jaarboek zijn weer gevarieerd en rijk geïllustreerd. De Duits¬ 
talige bijdragen, behalve de erg korte, worden gevolgd door een samenvatting in het 
Engels en Frans. Bij het Engelstalige artikel is er een samenvatting in het Duits en 
Frans. 

Ron Brand 

112 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis | 2013 — 2 

Signalementen 

C.S. Knighton en D. Loades (eds.), The navy of Edward VI and Mary I (Farnham en 
Burlington: Ashgate, Publications of the Navy Records Society 157, 2011, 696 p., ill., 
ISBN 9781409418474; £ 75,00) 

Deze uitgave van archiefstukken betreffende de Engelse marine onder Eduard VI en 
Maria I is een belangrijke aanvulling op eerdere bronnenedities die de vloot van de 
Tudors als onderwerp hadden en waarin in het bijzonder de regeerperiode van Hen¬ 
drik VII (1485-1509), en de jaren 1585-1588, inclusief de nederlaag van de Spaanse 
armada, centraal stonden. De bezorgers van deze editie publiceerden eerder The 
Anthony roll of Henry VIII’s navy. Met onderhavige editie slaan zij een brug tussen 
de marine onder Hendrik VII en VIII enerzijds en die van Elizabeth I anderzijds. De 
Engelse oorlogsvloot in de periode 1547-1558 was niet betrokken bij grote zeeslagen. 
De betekenis van de uitgave moet vooral worden gezocht in de mogelijkheden die 
het materiaal biedt voor verder onderzoek naar verschillende aspecten van de Engelse 
marineorganisatie en oorlogsvloot in de zestiende eeuw. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: wetenschappelijke bronnenuitgave 
Niveau: wetenschappelijk 

Doelgroep: onderzoekers en geïnteresseerden in de Engelse marine rond 1550 
Minpunt: - 
Pluspunt: dankzij inleiding, biografietjes, appendices en index uitstekend toegan¬ 
kelijk gemaakte uitgave van grotendeels ongepubliceerd en verspreid bewaard 
bronnenmateriaal 

Louis Sicking 



Femme S. Gaastra, Geschiedenis van de VOC. Opkomst, bloei en ondergang (Zutphen: 
Walburg Pers, 2012,208 p., ill, ISBN 978-90-5730-837-6; 29,95) en Henk den Heijer, 
Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang (Zutphen: Walburg Pers, 2013, 
208 p., ill., ISBN 978-90-5730-891-8; € 34,50) 

Deze twee standaardwerken over de VOC en WIC verschenen een jaar na elkaar in 
een geheel herziene druk met een uniforme vormgeving. Samen geven zij een over¬ 
zicht van de opkomst, bloei en ondergang van de handelscompagnieën in Azië en 
het Atlantische gebied in de vroegmoderne tijd. De structuur van de oorspronke¬ 
lijke uitgaven is niet gewijzigd: thematisch (Gaastra) en chronologisch-thematisch 
(Den Heijer). De boeken bevatten nieuwe inzichten over de rol van de compagnieën 
en Nederlanders overzee. In de bronnen- en literatuurlijst zijn recente studies (in 
Gaastra ook enkele websites) opgenomen die de laatste stand van zaken van het 
onderzoek naar de geschiedenis van de compagnieën weergeven. Dit alles voor een 
schappelijke prijs. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: overzichtswerk 
Niveau: toegankelijk wetenschappelijk 
Doelgroep: maritiem-historisch geïnteresseerden, belangstellenden koloniale ge¬ 
schiedenis 
Minpunt: - 

Pluspunt: moderne vormgeving, overzichtelijke tabellen en kaarten, rijk geïllustreerd 
in kleur 

Anita M.C. van Dissel 

Henk van der Biezen, Bob Hendriks en Ab Hoving (eds.). Scheepshistorie 14. 
Het schaalmodel als reconstructie. (Lanasta: Emmen, 2012, 12 p., ill., ISBN 
978-90-8616-112-6; € 22,95) 

Toen Scheepshistorie in 2006 voor het eerst verscheen was het uitgangspunt voor 
de artikelen “het verhaal van de maritieme geschiedenis vertellen aan de hand van 
even unieke als waardevolle eigentijdse schaalmodellen”. Gaandeweg hebben de bij¬ 
dragen een bredere invalshoek gekregen en is het ook nog rijker geïllustreerd. De 
auteurs behandelen maritiem-historische onderwerpen waarbij een scheepsmodel 
soms de aanleiding is, zoals voor het artikel over het ss Nieveen maar ook alleen als 
illustratie optreedt zoals in ‘De lijdensweg van de Gerard Callenburg’ (Scheepshis¬ 
torie 13). Dus veel meer dan het scheepsmodel staat een scheepstype of een schip 
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centraal. De ondertitel Het schaalmodel als reconstructie zet de potentiële lezer op 
het verkeerde been en kan dan ook beter weggelaten worden. De bredere opzet 
heeft Scheepshistorie aantrekkelijker en voor een grotere groep lezers interessanter 
gemaakt. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: tijdschrift 
Niveau: populairwetenschappelijk 

Doelgroep: maritiem-historisch geïnteresseerden, modelbouwers, leden Zeegeschie¬ 
denis 
Minpunt: soms onevenwichtige niveau van de artikelen 
Pluspunt: zeer rijk geïllustreerd 

Elisabeth Spits 

Ronald van Rikxoort en Nico Guns, Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Schepen van 
‘De Lloyd’ in beeld (Zutphen: Walburg Pers, 2013, 95 p., ill., ISBN 978-90-5730-887-1; 
€ 24,95) 

De [Koninklijke] Rotterdamsche Lloyd was een tot de verbeelding sprekend ‘familie¬ 
bedrijf’ met een lange, fascinerende geschiedenis. Dit boek beschrijft en verbeeldt 
veertig van de 154 Lloyd-schepen in beknopte scheepsbiografïeën (linker pagina) en 
momentopnamen in aquarelvorm (rechter pagina). Tezamen vormen zij een kleur¬ 
rijk palet van de eerste mail- en cargaboten tot de laatste vracht- en passagierssche¬ 
pen. De keuze van die veertig schepen is subjectief en dekt de geschiedenis van de 
rederij(en). De reeks opent met ss Batavia. Daarna volgen bijvoorbeeld de Sindoro, 
het toentertijd snelste en grootste Nederlandse schip in de vaart op Indië; de zuster¬ 
schepen Insulinde enPatria; de Slamat die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Griekse 
wateren verging; en het Lloyd-vlaggenschip Willem Ruys dat als Achille Lauro in 
1985 een kaping met dodelijke afloop beleefde door leden van het Palestijnse Bevrij- 
dingsfront. Het laatste geportretteerde schip is het vrachtschip m.s. Loire Lloyd. 
Tussen de regels is veel te lezen over de rederijgeschiedenis en de belangrijke con¬ 
nectie met Nederlandse scheepswerven. 
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Kwalificaties 
Aard publicatie: scheepsbiografieën 
Niveau: populairwetenschappelijk 
Doelgroep: liefhebbers van (Lloyd-)schepen en geïnteresseerden in de rederijgeschie- 
denis 
Minpunt: - 
Pluspunt: zeer informatief 

Anita M.C. van Dissel 

Terry MCknight and Michael Hirsch, Pirate Alley. Commanding Task Force 151 Off 
Somalia. (Anapolis: Naval Institute Press, 2012, 236 p., ill. ISBN 978-1-61251-134-4; 
$29,95) 

In 2009 was de Amerikaanse Rear Admiral Terry Mcknight commandant van de 
multinationale Taskforce CTF 151. Dit vlootverband patrouilleerde in de Golf van 
Aden om Somalische piraterij te bestrijden. Na zijn pensionering schreef McKnight 
samen met de journalist Michael Hirsch deze introductie op het ingewikkelde 
vraagstuk van de Somalische piraterij, gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Het ver¬ 
schijnsel wordt van alle kanten belicht, van de aanvalsmethoden van de piraten, tot 
de impact die de aanvallen op schepen op de wereldeconomie hebben. Ook worden 
mogelijke oplossingen voor het probleem aangedragen. Een van de belangrijkste 
aanbevelingen van Mcknight is dat de Amerikaanse overheid er in samenwerking 
met de Verenigde Naties voor moet zorgen dat er niet langer losgeld betaald wordt 
voor veroverde schepen en gegijzelde bemanningsleden. Als er geen geld meer bin¬ 
nenkomt, zullen de piratennesten uiteindelijk verdwijnen en kan het geld dat nu 
aan de bestrijding van piraterij besteed wordt gebruikt worden om te helpen bij de 
opbouw van Somalië. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: Persoonlijk verslag van een Amerikaanse vlootcommandant 
Niveau: populairwetenschappelijk 
Doelgroep: voor iedereen die interesse heeft voor het vraagstuk betreffende 
moderne piraterij 

Minpunt: Structuur wat rommelig, door de mix van eigen ervaringen en aanbe¬ 
velingen 
Pluspunt: vlot geschreven 

Annette de Wit 
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Agenda 

15-16 november 2013, STI and Tall Ships Annual Conference, Aalborg, 
http://www.sailtraininginternational.org 

11-12 april 2014, Conference Naval and maritime power in two world wars, Univer¬ 
sity of Greenwich, http://www2.gre.ac.uk/ 

7-9 mei 2014, 4th Mediterranean Maritime History Network (MMHN) Conference 
Barcelona, http://www.um.edu.mt/events /mmhn 

17-21 september 2014,10th Maritime Heritage Conference, Norfolk, 
http://www.seahistory.org 
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Herdenken, vieren en bestuderen (Tang) 

Grutters op de Antillen (Klarenbeek) 

Smokkelhandel en slavenhandel in Suriname gedurende de ondergang 
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De noodzaak van smokkelhandel in 
Essequebo en Demerary, 1750-1800 (Hoonhout) 




