
Franciscus van den Enden deel 7                   Door Paul Koop 

 

Franciscus komt met een groep wetenschappers regelmatig bijeen in ‘ heerlijke vergaderingen’. Met Spinoza, 

Burchard de Volder, later hoogleraar experimentele fysica in Leiden, Johannes Hudde, de grondlegger van 

het N.A.P. of Nieuw Amsterdams Peil of de waterhoogte bij eb en vloed, Lodewijk Meyer, directeur van de 

schouwburg aan de Keizersgracht brengen zij genoeglijke avonden door. 

 

De groep wordt langzamerhand aangeduid als atheïstische Cartesianen, wier stellingen tot ongelovigheid 

kunnen lijden. Het stadsbestuur bemoeit zich ermee en van den Enden wordt verboden in het openbaar te 

discussiëren, omdat ‘zijn conversatie kenmerken van atheïsme vertoonde’. 

 

Er gebeurt dan iets merkwaardigs. 

In 1665, de tweede Engels- Nederlandse oorlog is net losgebarsten, schrijft van den Enden een brief naar 

raadspensionaris Johann de Witt met hierin een voorstel hem ‘ een geheim maritiem wapen’ te verko-

pen. 

 

Vijf jaar later trekt Franciscus naar Parijs, waar hij opnieuw een Latijnse school opricht. Hij wordt geïntrodu-

ceerd in de hoge kringen en wordt benoemd tot lijfarts van Lodewijk XIV. Het is april 1672 en Lodewijk XIV 

verklaart de oorlog aan de Republiek der 7 Provinciën. Dit jaar is in de Nederlandse geschiedenis bekend als 

het rampjaar! Door het doorsteken van de dijken, de inundatie strategie, moet Lodewijk de strijd staken. 

 

Chevalier Louis de Rohan- Guémene neemt deel aan de Franse invasie. Hij is als Grand Veneur ( grootjager-

meester) kolonel in het leger. Maar er broeit wat bij enkele edelen. Louis de Rohan heeft plannen tot een 

complot tegen de koning. Deze moet afgezet worden en vervangen door de Dauphin, zijn minderjarige zoon.  

Na een geplande gijzeling zal de Dauphin omgebracht worden. Normandië en Bretagne worden een repu-

bliek. Hiervoor zullen troepen een invasie uitvoeren in Quillebeuf-sur- Seine, de stad waar Rohan gouver-

neur is. De Republiek der 7 Provinciën zal de invasie ondersteunen.. 

 

Het is bijna zeker dat Franciscus van den Enden meewerkt aan deze plannen en dat hij ze reeds jaren aan 

het voorbereiden is. Een nieuwe grondwet voor Normandië wordt door hem voorbereid. Hij is ook de aange-

wezen persoon om met Holland als tussenpersoon op te treden. 

Theodoor Kerckring, die evenals Franciscus internationaal actief is, schijnt ook bij het complot te zijn betrok-

ken. Het huwelijk van Theodoor met dochter Clara Maria van den Enden wordt ingewijd op 27 februari 1671 

en staat waarschijnlijk in verband met deze  samenzwering. 

 

Historici vragen zich af of Spinoza van dit alles op de hoogte is geweest. Het is bekend dat hij in 1673 naar 

Utrecht reist om er een generaal van Lodewijks leger, Lodewijk II van Bourbon- Condé te ontmoeten en met 

hem te spreken over vredeskansen tussen de Republiek en Frankrijk. Hij wordt ontvangen door Maarschalk 

de Luxembourg. De ontmoeting met Lodewijk II gaat niet door, daar deze, ziek, naar Frankrijk terugreist. 

Spinoza zou verdacht worden van spionage en landverraad. Volgens Jan Romein, geschiedkundige, heeft hij 

zich toen maandenlang schuilgehouden. 
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Is deze samenzwering en de voorbereidingen ervan het ‘ geheim maritiem wapen’ waarover van den Enden melding maakt in zijn op-

merkelijke brief van 1665 aan raadspensionaris Johann de Witt? 

 

In een voorstad van Parijs wordt door Franciscus een pension uitgebaat, onder de naam Pictus. Het toeval wil dat een musketier van 

het Franse leger, Jean Charles du Cauzé de Nazelle er een kamer betrekt. Het valt hem op dat zoveel voorname edelen in deze beschei-

den woonomgeving frequent het huis bezoeken. Een van hen is Rohan, die regelmatig binnen en buiten loopt. 

Du Cauzé meldt alles aan Louvois, minister van Lodewijk XIV. De bal gaat natuurlijk rollen.. 

 

Op 11 september 1674 wordt Rohan gearresteerd wanneer hij in de kapel van Versailles de mis verlaat. Kort nadien worden Chevalier 

de Préaux en diens maitresse markiezin de Villans aangehouden. Ook Franciscus van den Ende zal niet ontsnappen. 

 

Ondervragingen met de toen gebruikelijke folteringen brengen het complot aan het licht. 

Rohan, Préaux en de mooie markiezin worden onthoofd bij de ingang van de Bastille. Onthoofding was voorbehouden voor de adell ijke 

leden. Franciscus van den Enden had dit voorrecht niet en werd opgehangen op de Place de la Bastille. 

 

Zo komt een groot Antwerpse figuur aan zijn einde, de voorloper van de democratische gedachte die honderd jaar later door de Franse 

Revolutie wordt overgenomen. 

 

Ten onrechte vergeten in Vlaanderen. 

 

Het volk, het ‘ vox populi’, zoals altijd spottend en onwetend, zong op de Amsterdamse kermissen 

 

Zoo raakte van den End’ rampzalig aan zijn end 
Die in zijn’s levensloop, zig had van God afgewend 
Des kon hij in zijn end, dan ook geen Hemel hopen 
Maar van der galgen leer, wel naar de Hel toe lopen. 

 

Paul Koop 

 

 

Bronnen 

Enden van den                Vrije Politijke Stellingen  met inleiding door Dr. Klever 

Israël J                                              Radicale Verlichting 

Klever dr. W.N.A.                  Erasmus Universiteit Rotterdam 

Koerbagh Adriaan                                Een ligt schijnende in duystere plaatsen, met commentaar van Michiel Wielema, Brill- Leiden 

Meininger V en G. Van Suchtelen         Liever met Wercken, als met Woorden 

Mertens  Frank                                     Chronological Table of van den Enden’s life  Universiteit Gent  

Roode van Peter                      Ethica in Vogelvlucht 

Veenbaas Jabic                                 Spinoza- een leven volgens de rede 
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Rue du Texel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het 14e arrondissement van Parijs, niet ver van het ‘cimetière de Montparnasse’ ligt Rue du Texel. Wat heeft Parijs nu te maken met 

Texel? 

Tweehonderd jaar geleden stierf Jean Charles Pichegru (1761-1804), de generaal die in 1794-1795 Nederland binnentrok met het Franse 

leger. In Nederland is de man met de poëtische naam bekender dan in Frankrijk.  

 

Pichegru staat in vrijwel elk Nederlands geschiedenisboekje. In 1794-1795 trok hij als 

commandant van de Armée du Nord Nederland binnen over de bevroren rivieren. Hij zou, 

toen die nog niet bevroren waren, aan de oever de beroemde woorden 'Wat nu, wat nu?' 

hebben uitgesproken, maar dat is waarschijnlijk een historische dichterlijke vrijheid.  

       

In Frankrijk is de veldtocht vooral bekend vanwege een ander incident: onder Pichegru's 

leiding zou de Franse cavalerie de Nederlandse vloot, ingevroren op de rede van Texel, 

hebben veroverd. De cavalerie kon het eiland bereiken via de bevroren Zuiderzee. Ter 

herinnering kreeg een straat in Parijs de naam rue du Texel, een eer die Pichegru zelf 

nooit ten deel viel.  

       

Volgens de negentiende-eeuwse Nederlandse historicus J.C. de Jonge is dit verhaal ech-

ter een fabel. De Zuiderzee en het Marsdiep zijn nooit dichtgevroren geweest. Zijn tijd-

genoot, een Nederlandse zeeofficier, levert duidelijkheid. De oorlogsbodems zaten in-

derdaad vast in het ijs - echter niet bij Texel, maar bij Den Helder. Toen de Fransen over 

land aankwamen, gaven de Nederlanders zich direct over. Daarbij hadden enkele huza-

ren op het ijs gestaan; de rest van het verhaal was 'opsmuk'.              

 

Een tentoonstelling in het stadhuis van Pichegru's geboorteplaats Arbois meet de Franse 

versie van het Texel-incident breed uit. In de tentoonstelling wordt ook geprotesteerd tegen de gevestigde opvatting dat Pichegru na zijn 

terugkeer in Frankrijk deelnam aan een samenzwering ten gunste van de Bourbons. De in 1990 opgerichte Association des Familles Pichegru 

probeert zo het republikeinse belang van zijn roemruchte voorouder onder de aandacht te brengen. Hoewel de behoefte aan rehabilitatie 

leidt tot gemanipuleer met de feiten, heeft de familie kleine successen geboekt. Op Pichegru's geboortehuis en bij zijn graf zijn gedenkpla-

ten aangebracht. 

 

De Nederlanders hebben van de beroemde woorden ‘wat nu, wat nu?’ de nog gebruikte zin  gemaakt: ‘Wat nu, wat nu,  Pietje Cru?’ 

 

Bron: Martijn Eickhoff  
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ISFAHAN – zalige herinnering                            door Mimi Van den Broeck   

 

 
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,                                                                                                    
Mijn woning in : “Heer, heer, één ogenblik !                                                                                             
Ginds, in de voorhof, snoeide ik, loot na loot .                                                                                  
Toen keek ik achter mij. Daar stond  de Dood.  
Ik schrok en haastte mij langs de andere kant..                                                                                                
Maar ik zag nog juist de dreiging van zijn hand.                                                                                
Meester, uw paard en laat mij spoorslags gaan.                                                                                    
Voor de avond nog bereik ik ISFAHAAN” 
Vanmiddag (lang reeds was heen gespoed )                                                                                                  
Heb ik in ’t Cederpark de dood ontmoet.                                                                                  
“Waarom” zo vraag ik want hij wacht en  zwijgt                                                                                         
“Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht bedreigd?” 
Glimlachend antwoordt hij “Geen dreiging was ’t                                                                          
Waarvoor de tuinman vlood. Ik was verrast                                                                         
Toen ik ’s morgens hier aan ’t werk zag staan                                                                                               
Die ik ’s avonds halen moest in ISFAHAAN” 
                                                             “De Tuinman en de Dood”,  gedicht van  P.N. Van Eyck, naar een tekst van Jean Cocteau                                                                                                                                                                                                            

                                                                              .   

Velen onder ons hebben waarschijnlijk in hun jonge jaren ook bovenstaand gedicht geleerd.  De moraal interesseerde ons niet. Maar in 

mijn dromen zag ik alleen het fascinerende Oosten en de sprookjesstad Isfahan!  Met kleurrijke Perzische markten, zoals Ketelbey com-

poneerde in zijn “Sur un marché Persan” en de lieflijke kastelen, zoals in de sprookjes van Grimm. Maar helaas ...onbereikbaar.                                                                                                                                                 

Totaal verkeerd beeld natuurlijk!   Die jeugddroom is later (197O) toch werkelijkheid geworden! 

 

Op de oostelijke hellingen van de Zagros, in een onherbergzame streek, ligt  de roemrijkste van alle Perzische steden: ISFAHAN, jaren-

lang de hoofdstad van een groot rijk.  Er zijn woorden tekort om de pracht en de praal ervan te beschrijven.  

Eén minpunt is wel de temperatuur : 40 à 50° rond Pasen.  Maar door de geleidelijke  aanpassing vanaf de besneeuwde omgeving van 

de Kaspische Zee tot 60° in Abadan (het uiterste zuiden) aan de Perzische golf hebben we de reis toch overleefd .  

Het Koningsplein van Isfahan (412m L en 130m B) heeft aan elke zijde  onvoorstelbaar prachtige gebouwen. Plein en gebouwen vormen 

een harmonieus geheel, enig in zijn soort in het Oosten. De Sjah-moskee met gouden en kobaltblauwe mozaïeken is een pareltje uit de 

tijd van de Safawiden en  één van de meest grandioze getuigen van de Perzische kunst.   

De talrijke tussentinten verlenen de hele kleurenpartituur een volmaakte harmonie. De twee minaretten zijn 52 m  hoog.  
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Op de andere as  bevindt zich de moskee Sjeik Lotf-Ollah  (1617), een sierlijk gebouw met een weelde aan arabesken en alle typische ken-

merken van de Perzische kunst. Ze wordt beschouwd als de mooiste in haar soort.  Op de Promenade verheft zich de Madras (een theologi-

sche hogeschool) die talrijke bezoekers in verrukking bracht.                                                                                             

De Safawidische  moskeeën zijn van binnen en van buiten bekleed met de allerfijnste faience- mozaïeken.  

Vlak daarbij  bevindt zich ‘Het Paviljoen’ met 40 zuilen, waar kostbare schilderijen te bewonderen zijn.  In de ‘Bazaar’ (plaatselijke over-

dekte markt) zijn de meest ondenkbare dingen te koop : zijden tapijten, met de hand bedrukte stoffen geciseleerd zilver,  massa’s  koperen 

en ceramische voorwerpen, teveel om op te noemen.  

                        

Op het Armeens kerkhof in de buurt ligt het graf van Jacques Rousseau, oom van Jean-Jacques Rousseau, afkomstig uit Genève, maar na 48 

jaar in Isfahan overleden in 1759. In die jaren telde Isfahan reeds 500.000 inwoners. Dat aantal is nu gestegen tot boven het miljoen. 

 

Perzië was in die jaren vooral belangrijk vanwege zijn zijde, die via de Middellandse Zee de weg vond naar Europa. Handel en nijverheid 

bloeiden, ook via de karavanen naar Centraal-Azië.  Marco Polo  reisde op zijn wereldreis langs de zijderoute en verbleef dan in Isfahan.  

Daarom liet de toenmalige Sjah-Abbas de Grote verschillende Europese landen toe om zijn handel nog meer te bevorderen. Zo werd ook de 

V.O.C. actief in Isfahan.  De hoofdvestiging hield er stand van 1623 tot 1638.  De Opperkoopman Peter van den Broecke en directeur van de 

factorij regelde de internationale handel met de Keizer. Ook in 9 andere steden in Perzië was de V.O.C. werkzaam.   

Later  werd de rozenstad Shiraz de hoofdstad. Daar had de Compagnie een wijnhuis met fabricatie en verkoop. Dat huis was door een ge-

schenk in hun bezit gekomen.                                                                                                                       

Voor de V.O.C. was de invoerhandel van allerhande specerijen, vooral peper en suiker, net zo belangrijk als de uitvoer. Hiermee werden 

gouden dukaten verdiend!  Het aantal personeelsleden was eerder  gering.   

Met de inval van de Afghanen in het Perzisch rijk en de verovering van Isfahan in 1722 kwam een einde aan de Safawiden-dynastie.  Daar-

door verviel ook stilaan de handel met de V.O.C..  Zij sloten de kantoren.  In 1750 moesten ze definitief de Perzische golf verlaten.  Meteen 

ook het einde van een belangrijke Perzische periode van de Compagnie.  

Door een  aardbeving in de 20ste eeuw zijn verschillende dorpen in de omgeving van de kaart geveegd.  De overheid liet ze onmiddellijk 

weer opbouwen, maar het puin werd niet opgeruimd. 

                                                                                                     

Wat de  maaltijden betreft hielden de Perzen er, tenminste in die tijd, vreemde gewoonten op na. Ons ontbijt bestond uit gezouten pannen-

koeken, die de vorm hadden van zeemvellen en  – raar genoeg – netjes over een geïmproviseerde wasdraad hingen.  Daarbij kregen we 

een gekookt eitje. Brood was onbekend.                                                                                                                      

De lunch was de nationale plat, die in elke stad aangeboden werd door de gouverneur. Die maaltijd bestond uit een enorm bord rijst, daar-

op een kanjer van schapenvlees en daarnaast een grote rauwe  ajuin, plus een  potje zure geitenkaas.  Uit hoffelijkheid wachtten wij het 

startsein van de milde gever af, die in de ajuin beet als in een appel.  Lekker was anders … Maar voor ons wel een ideale vermagerings-

kuur. 

In Abadan, na een middagbezoek aan een elektrische centrale, met een helm op het hoofd onder een brandende zon van  60°,  stond voor 

’t eerst een Europees menu klaar. Een verademing!!!  

                            

Tijdens  onze reis waren de Sjah en Farah Diba Palhavi  nog aan het bewind.  Daardoor konden wij ook zijn enorm kapitaal aan schitterende 

kroonjuwelen bezichtigen in een reusachtige bankkluis in Teheran.  Maar door opstanden en andere politieke problemen werden de monar-

chen in 1979 het land uitgezet en al hun opgestapelde rijkdommen verbeurd verklaard.                                             

Wat er momenteel, na 45 jaar, nog overblijft van het mooie Perzië is me totaal onbekend.  Na de verwoestende strijd van rivaliserende 

stammen en godsdienstoorlogen zijn er waarschijnlijk veel erfgoedmonumenten geheel of gedeeltelijk beschadigd.   

 Isfahan, maar ook de hele Perzië-reis zijn voor ons blijvende, boeiende fascinerende en onvergetelijk mooie herinneringen  !           

 

Met  het verdwijnen van de Sjah-dynastie onderging het land een complete metamorfose.  De minimode werd vervangen door boerka’s en 

hoofddoeken; alle verworven rechten werden aan banden gelegd.  Door alle westerse invloeden te weren werd het idyllisch,  welvarend 

Perzië een ontwricht, verarmd Iran. 

“ ’t  Kan verkeren …..” , zei Bredero….. 

Bronnen 

- Perzië : Zijne Excellentie Paklabod, Minister van Schone Kunsten in Teheran.  

- Memoires van een Keizerin : Prof. J. ter Haas : Rijksuniversiteit Leiden.  

- Persoonlijke herinneringen. 

Wie nog  interesse heeft in meer tekst en afbeeldingen : zie Wikipedia : 1436 foto’s  
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 Oostendse kapers                                                   door Jean-Pierre Massart 
 
INLEIDING 
Ten tijde van de VOC en de WIC waren ‘die mannen van de kêste’ geen strandstoelenverhuurders, noch verkopers van de lekkere ‘boules de Berlin’ 

van mijn jeugdvakanties. Neen, het waren stoere gasten die daar rondliepen : kapers ! 

Oorspronkelijk kreeg de gezagvoerder van een schip de toelating van de autoriteiten der entiteit waarvan hij de vlag voerde, om schepen van vijan-

dige staten aan te vallen, te enteren, in beslag te nemen en de lading plus het overwonnen schip te verkopen in de (thuis)haven.  

Het vereiste document was de kaperbrief of lettre de marque ! 

 

De ‘KAEPERIJ’ was hiermede geboren vooral omdat deze ‘activiteit’,  alhoewel niet ontbloot van gevaar, toch heel winstgevend kon zijn. 

Bij uitbreiding werden alle bemanningsleden kapers genoemd en de scheiding tussen oorlog en vrede, evenals tussen geallieerden en vijanden,  

bleef mistig. Een kaper is dus geen vrijbuiter/flibustier of piraat, alhoewel de scheidingslijn soms flinterdun is. Tja, over het geslacht van de engelen 

kan ook geredetwist worden en in meerdere gevallen is geweten dat gevangengenomen kapers al snel als piraten aan een koord bengelden.                                                                                

Dat was een tijd waar men niet lang discussieerde over het afnemen van een paspoort. 

 

WAT GESCHIEDENIS 
In het epos van de Lage Landen zijn onze helden,  de WATERGEUZEN,  niet enkel een bende kapers van verdacht allooi,  maar ook fanatieke protes-

tanten - sorry, zo is het ! - die Spanje deden beven met de inname van Den Briel in 1572.  

In 1623 zien we bij de WIC, de schoonzuster van ‘onze’ VOC en zelf ook niet vies van wat kaapvaart, niemand minder dan de illustere Piet HEIN ver-

schijnen, die als kaperkapitein een deel van de zilvervloot in 1628 buit maakte. Een jaar later wordt hij echter door de Oostendse kaper BESAGE ad 

patres gestuurd. 

Even bekend is later in de XVIIe eeuw de door de Fransen zo bewonderde Jean BART  (hij verdient het niet dat men de oorspronkelijke spelling van 

zijn naam vermeldt),  een vulgaire Vlaamse (Duinkerkse) kaper die zich in Versailles bij de Zonnekoning vertoonde maar geen woord Frans kende… 

nil novi sub sole ! 

 

OOSTENDSE KAPERS 
De huidige Oostendse haven dateert van het beleg door de Spanjaarden in  1601-04, maar de stad werd toen bijna van de kaart geveegd, samen 

trouwens met de kaapvaart. 
Eens het 12-jarig Bestand ten einde (1621) komt er nieuw leven in de brouwerij. Men spreekt over meer dan 100 kapers als Vlaamse Duinkerkenaars 

(thans Fransozen) en Vlaamse Oostendenaars (thans Spanjolen) elkaar het leven zuur maken. En om het af te ronden : ze hijsten ‘bij ons’ … de 

Bourgondische vlag! Een broederstrijd die er anders uitziet dan de officiële (Belgische) geschiedschrijving .  

 

De ‘job’ was lonend wanneer men een buitgemaakt schip mee naar de thuishaven kon slepen, om aldaar door een bijzondere rechtbank te worden 

verkocht “as is, where is” : tot 2% van de opbrengst voor de kapitein, een derde voor reder en 

bemanning en het overige naar de ‘gevestigde machten’. Gekend  zijn o.a. Besage, de Brouwer, 

Canoen, Rees.  

 
Het einde van de 80-jarige oorlog (1648) betekent het begin van een zwarte periode in onze con-

treien,  met de scheiding van de Nederlanden en de afsluiting van de Schelde en andere rivieren.  

Antwerpen verpaupert en Oostende overleeft dankzij de visserij en wat…kaapvaart,  al wist men 

vermoedelijk niet steeds welke de vijandelijke vlag van de dag was : de Franse, de Engelse, de 

Hollandse, de Spaanse of misschien de Oostenrijkse ? Want de conflicten duurden maar voort,  zelfs  

tot diep in de volgende eeuw. 

In de beginjaren 1700 is er een beperkte wedergeboorte van de kaperij te noteren,  maar de slot-

akkoorden worden na 1713 met de Tractaten van de “Barrière” gespeeld : Vlaanderen wordt vanuit 

Wenen geregeerd, Spanje is weg, Hollanders en Fransen zijn nu onze vrienden (?) en kapers zijn 

voortaan  dus werkloos in Noordzeewateren. Is daardoor de interesse voor het Oosten ontstaan :  

de Oostendse Compagnie? 

 
Bronnen      - Wikipedia 

                   - B.Schuyesmans: de Oostendse Compagnie - Europa in de 17e en 18e eeuw 

                   - J.P.Sigmond :  Zeemacht in Holland en Zeeland in de XVIe eeuw 

                   - Th.Paupers   :  De Oostendse Kaapvaart 
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De oude haven van Oostende 
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Nieuws van de andere kamers 
 
We trachten hiermee op regelmatige basis contact te houden met gelijkgestemde zielen in het buitenland. 

 

De Kamer Die Haghe, Den Haag, Nederland. 
VERSLAG VOC– REIS NAAR INDONESIE (7 tot 28  november 2014),  door Rob Maier. 

Op 7 november vertrok een gezelschap van 19 deelnemers uit Amsterdam naar Jacarta om te zien of er nog herinneringen over waren van de VOC-

tijd  uit het oude Indie. Na onze schitterende reizen naar Zuid-Afrika en Sri Lanka, moesten we toch ons moederland bezoeken. Na 15 uur 

(rechtstreeks) vliegen landde we in Jacarta en werden naar een paradijselijk Guesthouse in Bogor, 20 km van Jacarta, gebracht; met een tuin vol 

prachtige tropische bloemen en planten. Nadat we daar wat tot rust waren gekomen, bezochten we Buitenpaleis van de vroegere  Gouverneur Gene-

raals, schitterend in takt gehouden, met een prachtige plantentuin, waar bomen staan die nog in de VOC tijd zijn geplant. De presidenten ontvangen 

daar nu hun statiebezoeken.                                                                                                           

 

De volgende dagen gingen we naar Jacarta: een complete verkeerschaos. We bezochten eerst Menteng Pulo, de Erebegraafplaats waar de slachtof-

fers van de tweede wereldoorlog en die van de Vrijheidstrijd daarna, begraven liggen. Een plechtig hoogtepunt van ons bezoek, met kranslegging en 

het Wilhelmus. Daarna een optimistische speach van de Nederlandse Ambassadeur over de toekomst van de relatie Nederland- Indonesië.   

 

De volgende dag liepen we door de Kota (de oude binnenstad van Batavie, in 1619 gesticht door J.P.Coen). De oude structuur van het voormalige 

vestingstadje was nog goed te herkennen en als ze de vele oude gebouwen zouden op- knappen zou het best een trekpleister kunnen zijn. Het oude 

Stadthuysplein is het centrum, met daaraan het voormalige stadhuis (evenbeeld van ons oude stadhuis in Amsterdam,maar kleiner).  Het is nu een 

museum evenals het naastliggende oude Paleis van Justitie. Aan het plein ligt ook het Wajangmuseum, met grafstenen waaronder die van Coen. 

Door de oude stad wandelend, kwamen we nog maar weinig VOC monumenten tegen: een paar pakhuizen en de voormalige scheepswerf. De oude 

stad (inclusief het Kasteel) is volledig door Daendels afgebroken om het  materiaal voor de nieuwe stad (Weltevreden), landinwaarts. 

 

De reis vervolgend, vertrokken we naar Ambon (kruidnagelen), de Banda-eilanden (nootmuskaat) en Saparoea. Hier ontmoette we het oude Indië, 

zoals dat er al eeuwen heeft bestaan. Al die eilanden, als een gordel van smaragd (Multatulie), met groen bedekt, van de top tot in de zee. De ver-

schillende gouvernementhuizen worden door de regering in  takt gehouden; maar spectaculair waren de Forten. Bovenin overzag je de baaien en –in 

gedachten- zag je de VOC schepen daar dobberen. Dat zijn schitterende VOC- monumenten waard om in takt te houden. En dan die wereld onder het 

glasheldere zeewater, prachtige koralen  met er doorheen die veelkleurige vissen: fabuleus. Wat een avontuurlijke wereld en ik hoop zo dat het zo 

zal blijven en niet door toeristen wordt verknald. 

 

Tot slot een dag Makassar op Sulawesie. Een stad met meer allure. We werden door een leuke (Nederlands sprekende) gids, door de stad geleid: het 

schitterend gerestaureerde Fort Rotterdam, langs gerestaureerde koloniale gebouwen, het Paleis van de Sultan (nu museum) en een Bouginees dorp, 

met huizen op palen. Tot slot de haven met de beroemde Penisi-schepen, door mannen met zakken van 100 kg op hun rug beladen. De Boeginezen 

waren het volk dat, met hun schepen, de handel in de archipel verzorgden en dus zeer vergelijkbaar met de VOC. 

Na de 20 dagen vlogen we van Makassar, via Jacarta, terug naar Am- sterdam, vermoeid (hitte van soms 35 tot 40 graden) maar voldaan. Het was 

een avontuurlijke, maar geweldige reis naar ons moederland. 

De Kamer Kaapstad, Zuid-Afrika. 

Naar aanleiding van ons bericht over de lezing die vorig jaar werd gehouden over Roald Amundsen, kregen we volgende reactie van de secretaris 

Dan Sleigh (auteur van talrijke boeken  o.a. Islands en Die Buiteposte van die VOC onder Kaapse bestuur, 1652-1795 ). 

Dankie vir die inligting. Graag sou ons hierdie interessante  lesing oor Amundsen wou bywoon. Hier in Kaapstad is 'n monument vir Scott, maar 

Amundsen is amper onbekend. Enkele weke gelede sien ek in die pakhuis van die Kaapstadse Museum n hout slee wat deur Shackleton hier gelaat 

is. Ons volgende lesing is ‘Vrymesselary in die VOC-tyd, en die Loge de Goede Hoop, 1772.’ Vele vername persone was broeders daar.  

Met groete en beste wense aan al die lede van u Kamer.  Dan Sleigh. Sekretaris,  Stigting VOC, Kaapstad.    
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Activiteiten  

 

 Nieuwjaarsfeest 

Jaarlijks houden we ons nieuwjaarsfeest ergens in januari en ditmaal echt op de valreep, 30 -1- 2015.  65 inschrijvingen konden we dit jaar 

noteren! 

Beginnen met een aperitief om de sfeer te scheppen is een klassieker die het altijd doet.  Daarna een flink gedocumenteerde lezing met als 

onderwerp ‘ Een cruise op de Middellandse Zee anno 1483’, verzorgd door ondergetekende. Waaruit als belangrijkste conclusie kan 

getrokken worden, dat er flinke gelijkenissen zijn met het leven tijdens cruisereizen van vandaag. 

Hierna trok het gezelschap welgemoed naar de historische kelder van de Sint-Andrieskerk om zich te goed te doen aan kreeft, oesters, ge-

rookte visschotels. Gevolgd door een uitgebreide selectie aan kazen, die niet alleen verbazen maar ook nog smaken. Dat dit al les rijkelijk 

werd bevochtigd spreekt voor zich. De overgebleven gaatjes konden opgevuld worden met dessert. 

 

 

Jan Hubert 

Foto’s: Bob Autrique 
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De oude zeilvaart met de gelooide zeebonken was steeds op en top een mannenwereld. Storm, piraten, schipbreuk, het kon hen allemaal weinig 

schelen, want de kerels stonden letterlijk voor niets.  Maar diep vanbinnen werd deze machogemeenschap voortdurend aangevreten door de duis-

tere alchemie van het bijgeloof.  Van alles en nog wat kon ongeluk brengen en men moest dus altijd wel voor iets op zijn hoede zijn.   Zo bij voor-

beeld voor vrouwen !!!                                                                                                                                          

Geloof het of niet,  maar de bemanning van een schip wilde absoluut geen vrouwen in haar rangen,  omdat zij ongeluk brachten !  Tenzij … 
(de stoere filous hadden natuurlijk een oplossing bedacht) … tenzij zij naakt waren, want naakte vrouwen kalmeerden de stormen, 
waarna de mannen waarschijnlijk zelf de wind in de zeilen kregen.  

                                                                                           

Al is het bijgeloof in onze tijd voor een groot deel over boord gegooid, toch zetten veel zeilschepen de traditie voort en hebben nog vaak een tex-

tielarme vrouwenfiguur als boegbeeld.  Meestal is het een wulps uitziend type, dat met lange wapperende haren en twee goedgevormde blote 

schiereilanden dapper het zilte nat trotseert. Je weet nooit waar het goed voor is. Neptunus is tenslotte ook maar een man !                                                                                                                                                                                                                                                           

 

De ‘Stad Amsterdam’ heeft een interessant boegbeeld. Voor deze clipper uit 2000 

werd destijds een prijsvraag uitgeschreven voor een boegbeeld dat ‘symbolen van 

Amsterdam’ weergaf. Uit de talrijke inzendingen werd deze slanke dame met de uitgesto-

ken linker arm gekozen. Met de vingers van deze hand maakt zij een V-teken, wat staat 

voor de inzet van Amsterdam voor de vrijheid.  Op haar rechter wang biggelt zowaar een 

traan en dat wijst naar al het lijden dat de stad ooit heeft gekend. In de rechter hand 

houdt zij een globe, dicht tegen haar twee andere globes. Dit duidt op de nauwe verbon-

denheid van Amsterdam met de rest van de wereld. 

Haar kledij geeft misschien niet echt een ‘kenmerk van Amsterdam’ weer, maar men kan 

moeilijk een blote lichtekooi met zwarte netkousen als PR-figuur op zijn schip voeren  !                         

In 2009 deed de ‘Stad Amsterdam’ de reis nog eens over die Charles Darwin tussen 1831 en 1836 maakte met HMS ‘Beagle’  (o.a. Dirk Drau-

lans, de Britse schrijver Redmond O’Hanlon en een achterkleindochter van Darwin waren mee aan boord).                                                                   

Op volle zee kunnen  ledematen van boegbeelden gemakkelijk beschadigd raken of afbreken. Daarom zijn zij soms ‘afvijsbaar’. In een haven kun-

nen ze opnieuw worden aangeschroefd.  Voor zover wij weten, heeft de boegnimf van de ‘Stad Amsterdam’ de opvarenden tijdens de 8 maan-

den durende wereldreis altijd met uitgestrekte arm de weg gewezen.  Misschien is een sterke arm ook een kenmerk van Amsterdam. Ze heeft zich 

in elk geval geen poot laten uitvijzen. 

De Vikingen zouden als eersten boegbeelden hebben gehad, als bescherming tegen zee-

monsters. De prachtige Noorse ‘Christian Radich’ uit 1937 houdt het bij een eerder ze-

dig geklede boegfiguur.  

In 1958 speelde dit schip een rol in de film ‘Windjammer’ en in de zeventiger jaren was zij 

ook te zien in de TV- serie ‘The Onedin Line’. 

De Nederlandse bark ‘Europa’ heeft als boegbeeld de combinatie van een witte stier 

(Zeus) en de ietwat mollige prinses Europa. De legende gaat dat Zeus ergens aan de Liba-

nese kust zijn oog had laten vallen op de mooie Europa, maar opdat zijn vrouw Hera niet 

zou merken dat hij achter haar aanzat, veranderde hij zichzelf in een vriendelijke witte 

stier. Toen Europa al spelend op zijn rug klom, zwom hij plots zonder iets te zeggen met 

haar naar zijn geboorte-eiland Kreta.  En daar veranderde hij opeens in een echte stier … 

Europa had drie zonen van hem,  waarvan Minos ons het best bekend is. Later trouwde zij 

met Asterion, de koning van Kreta, die de drie zonen adopteerde. Zeus zelf keerde met 

hangende horens terug naar zijn vrouw op de Olympus. Die vrouw was trouwens ook nog 

zijn eigen zuster.  En zeggen dat het oude Griekenland de bakermat is van onze westerse 

beschaving ! 
                                                                                                                                                         

 

Een vrouw of  een kip, ‘t is een pest op een schip …   
door Emy Vanderveken  
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Bronnen : Google  geeft onder ‘boegbeelden’  een groot aantal afbeeldingen. Daaruit visten wij zelf ook onze voorbeelden.                                                                                                                                     

Onder ‘boegbeeld Stad Amsterdam’ is een filmpje te zien over het polychromeren van dit beeld.                                                                                                                                                                

Verder is in de VOC-bibliotheek een interessant boek verkrijgbaar : ’Boegbeelden’, door Giancarlo Costa -  175 blz. lectuur  en vele foto’s.                                                                                

 

 

Het Nederlandse schip ‘Thalassa’  heeft een pekelteef  

waar je gerust mee kan uitpakken..                                                                                                                                                            

In Oman : een vent !  Geen commentaar.  

Een onbekende scheepsramp.  
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De kruidnagelboom is een fraaie boom met dicht groen loof. Zijn bloemen groeien 

aan het uiteinde van de takjes in kleine trossen. De kruidnagel zelf is de bloem die 

van de boom verwijderd wordt vóór deze tot vruchtzetting overgaat. Kruidnagelen 

worden met de hand geplukt of met stokken voorzichtig uit de boom geslagen. Ver-

volgens worden zij gerookt of enige dagen in de zon te drogen gelegd. Een volwas-

sen boom levert gemiddeld acht pond aan nagelen per jaar. Gedurende de Middel-

eeuwen bleef de kruidnagel in Europa een schaars product vanwege de hoge prijs. 

Na de vestiging van de Portugezen in Azië nam het gebruik ervan snel toe. Kruidna-

gelen werden gebruikt voor het kruiden en conserveren van voedsel en werden als 

probaat middel gezien tegen geheugenverlies, misselijkheid en astma. 

 

Voor de VOC was de beheersing van de handel in kruidnagelen, één van de vier 

zogenaamde fijne specerijen, van het begin af aan een prioriteit. Aanvankelijk was 

het productiegebied beperkt tot de Molukken, in het oostelijk deel van Indonesië. 

Later werd de kruidnagelteelt echter ook op Ambon, ten zuiden daarvan, geïntrodu-

ceerd (kaart). De VOC streefde naar een wereldwijd handelsmonopolie op dit pro-

duct. Dit deed zij door het sluiten van exclusieve leverantiecontracten met de lokale 

overheden, bijvoorbeeld met de sultan van Ternate in de Molukken. Toen de produ-

centen zich niets van deze contracten bleken aan te trekken, ging de VOC steeds 

meer over tot het voeren van veroveringsoorlogen. Zodoende hoopte zij via een 

direct te vestigen bestuur haar doelstelling te realiseren. Omstreeks het midden 

van 17e eeuw werd deze expansiepolitiek met succes bekroond en werd de kruid-

nagelproductie beperkt tot het eiland Ambon en drie kleinere eilanden, ten oosten 

daarvan. Alle bomen buiten dit gebied werden omgehakt, meestal met behulp van 

de hongi, de inheemse roeivloot onder VOC- gezag. Daar waar de bomen nog wel 

waren toegestaan, was men verplicht alle kruidnagelen aan de VOC te leveren. Om het aanbod op de wereldmarkt te reguleren, met als 

doel de winst te maximaliseren, werd ten aanzien van dit gebied regelmatig bekeken òf daar nagelbomen uitgeroeid dan wel juist aange-

plant moesten worden. 

 

De jaarlijkse aanvoer in de 17e en 18e eeuw schommelde nogal, in weerwil van de pogingen de productie te reguleren: tussen de 0,3 en 2 

miljoen pond. Aan de inheemse producenten werd maximaal 25 cent per pond betaald. In Europa en Azië werden de nagelen vervolgens 

voor tussen de 3 en 4 gulden per pond verkocht. In Azië werd de verkoop-

prijs bewust hoger gehouden dan in Europa, om te voorkomen dat derden de 

fijne specerij hier inkochten, om haar in Europa te verhandelen.  
 
Bron: VOC-kenniscentrum 

 

 

 

 

Handelsproducten van de VOC 

http://voc-kenniscentrum.nl/gewest-molukken.html
http://voc-kenniscentrum.nl/gewest-ambon.html
http://voc-kenniscentrum.nl/kaart-archipeloost.html
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 Haal de zakdoeken maar al boven …                             door Emy Vanderveken                                                                          

Ja beste lezers, het moest er van komen : een smartlap in ons VOC-Journael !                       

Velen hebben misschien ooit een traan geplengd of een krop in de keel gekregen bij het lied over de straatjongen van Rotterdam.  Voor hen 

die dit smartelijk zeestuk nog niet in hun repertorium hadden,  pikten wij uit Google de integrale tekst :  

Het Ketelbinkie 

Geef toe, hier kan zelfs ‘Sjakie van de hoek’ ***  niet tegenop ! 

 
In 1940 schreef de Nederlander Anton Beuving (een van de vele pseudoniemen van Anton Pieter Arie Olie-

mans 1902-1977) een muzikaal hoorspel ‘Vrouw aan Boord’.  Een van de liedjes daarin ging over ‘de Straatjon-

gen van Rotterdam’, later beter bekend onder de naam ‘Ketelbinkie’.  Oliemans’ grote passie was de zee. Op 

17-jarige leeftijd vertrok hij op de lange vaart, maar uiteindelijk bleek dat toch een verkeerde beslissing. Hij 

kreeg letterlijk en figuurlijk de schurft van het leven aan boord en na een vijftal jaren hield hij de woeste 

dobber definitief voor bekeken. Inmiddels wist hij zeker dat zijn ware roeping  tussen pen en papier lag en hij 

zette zich voor de rest van zijn leven onverdroten aan het schrijven : zo’n 1.000 liedteksten, een honderdtal 

revues en toneelstukken, hoorspelen en later ook jeugdboeken en detectiveromans (niet minder dan 52 boe-

ken over ene rechercheur ‘Hakkie’ Waalwijk) pende hij bij elkaar.   

 Toch is de naam Beuving bij ons niet zo bekend en het was eigenlijk ook niet onze bedoeling een uitgebreide biografie over hem te brengen. 

Maar tussen zijn meer dan 1.000 levensliedjes is er eentje dat zowat het lijflied van de Antwerpenaar is geworden. Elke Sinjoor kent het en 

het laat hem nooit onbewogen: het was ook Beuving die ‘De lichtjes van de Schelde’  schreef !!!  Daarvoor alleen al vonden wij het de 

moeite om deze kunstenaar in ons VOC-Journael eens speciaal onder de aandacht te brengen !    

  

*     foc’sle ook  fo’c’sle  : forecastle :  het vooronder - ruimte vóór in het schip  achter de boeg.                             

**   Een mokkie schoot-an (op verschillende manieren gespeld) : een neut, geschonken in een mok.  

In Van Dale : schoot aan ! = er wordt een borrel geschonken !                                                                                                                                                                                                        
Bemanningsleden droegen meestal een mok ‘gebruiksklaar’ aan hun broeksriem. Wie geen alcohol dronk (?) zou in plaats daarvan ook geld 

hebben kunnen vragen. Men raakte dan niet ‘aangeschoten’.                  
*** ‘Sjakie van de hoek’  :  smartlap, gezongen door Connie Van den Bos. Tekstschrijver: Gerrit den Braber.                       

Bronnen : Wij leerden “Anton Beuving” kennen via Wikipedia. Onder de rubriek ’Rotterdam Ketelbinkie Van der Krogt”  is een interessante 

tekst te vinden over ons onderwerp. De tekst van het lied is gewoon te bekomen onder  ‘tekst lied ketelbinkie’  Ook wij putten uit deze bron.                                                                                                                                                           

Onder ‘Bobbejaan Schoepen (80) de lichtjes van de Schelde’  kan men in YouTube het liedje nog eens horen.                                                                                                                                                                                                       

Toen wij van Rotterdam vertrokken  En als ie ’s avonds in zijn kooi lag                                                                                                              

Met de Edam, een oude schuit    En na het sjouwen eind’lijk sliep                                                                                                

Met kakkerlakken in de midscheeps  Dan schold de man die wacht te kooi had                                                                                                 

En rattennesten in het vooruit   Omdat ie om zijn moeder riep                                                                                                         

Toen hadden wij een kleine jongen   Toen is ie op een mooie morgen                                                                                                                      
Als ketelbinkie bij ons aan boord    ‘t Was in de Stille Oceaan                                                                                                                    

Die voor de eerste keer naar zee ging  Terwijl ze brulden om hun koffie                                                                                                  

En nooit van haaien had gehoord   Niet van zijn kooigoed opgestaan                                                                                                             

Die van zijn moeder aan de kade   En toen de stuurman met kinine                                                                                                

Wat schuchter lachend afscheid nam  En wonderolie bij hem kwam                                                                                                     

Omdat hij haar niet durfde zoenen  Vroeg hij een voorschot op zijn gage                                                                                           

Die straatjongen uit Rotterdam  Voor ’t ouwe mens in Rotterdam 

Hij werd gescholden door de stokers In zeildoek en met roosterbaren                                                                                                

Omdat hij al de eerste dag   Werd hij die dag op ’t luik gezet                                                                                             

Toen wij maar net de pier uit waren De kapitein lichtte zijn petje                                                                                        

Al zeeziek in het foc’sle lag *    En sprak met grogstem een gebed                                                                                                

En met jenever en citroenen   En met een één twee drie in Godsnaam                                                                                    
Werd hij weer op de been gebracht   Ging ’t ketelbinkie overboord                                                                                                

Want zieke zeelui zijn nadelig  Die ’t ouwetje niet durfde zoenen                                                                                            

En brengen schade aan de vracht   Omdat dat niet bij zeelui hoort                                                                                             

Als ie dan sjouwend met zijn ketels  De man een extra mokkie schoot-an **                                                                                    

Uit de kombuis naar voren kwam   En ’t ouwe mens een telegram                                                                                                                                         

Dan was het net een brokje wanhoop Dat was het einde van een zeeman                                                                                              

Die straatjongen uit Rotterdam   Die straatjongen uit Rotterdam  



 

Programma  
 
11 maart 2015: Bezoek aan het Museum Mayer van den Bergh, de twee sessies zijn volgeboekt. Om 10.30u en om 13.15u.     

Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen 

26 maart 2015: We houden dan onze Algemene Vergadering , Sint-Andriesstraat 7, 2000 Antwerpen. 16.00u .                      

Gelieve uw deelname mee te delen 

30 maart 2015: Lezing door onderwaterarcheoloog Tomas Termote met als onderwerp ‘Oorlog onder water’,                        

Sint-Andriesstraat 7, 2000 Antwerpen om 19.00u. Gelieve uw deelname mee te delen. 

17 april 2015: Uitstap naar Zeeland, met het Watersnoodmuseum en Zierikzee op het programma. Vertrek om 07.45u              

aan ‘t Voorhuys. Uitnodiging volgt. 

6 juni 2015: Uitstap naar Mons Culturele hoofdstad 2015. Uitnodiging volgt. 

 

 

 

 

Foto  
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Nieuw bestuur van de Kamer Die Haghe met van links naar rechts: Rob Carbasius Maier, Sven-Olaf Niels ,  Jan de Soeten,                           

George Molenkamp, Roeland van Berckelaer. 

 


