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Cornelis Drebbel en de duikboot
Tijdens de lezing van Tomas Termote ’Oorlog onder water’ vroeg ik mij af wie heeft nu eigenlijk die eerste
duikboot gebouwd? Het verhaal dat Alexander de Grote in een duikerklok afdaalde naar de bodem van de
zee kunnen we waarschijnlijk als een legende afdoen, vast staat dat de duikersklok reeds zeer lang bekend
is bij o.a. parelvissers. Maar de duikboot, een voortbewegende duikerklok?
Namen zoals David Bushnell ontwerper van de Turtle in 1776, Robert Fulton die in opdracht van de Fransen
de Nautilus in 1801 bouwde en Narcis Monturiol die in 1859 de Ictineo bouwde voor de koraalvisserij, zijn
zowat de namen die boven komen in verband met duikbotenbouw.
Nochtans is er nog een naam die we niet mogen weglaten uit het rijtje, namelijk Cornelis Jacobsz. Drebbel.
Afkomstig van Alkmaar (1572) en van opleiding graveur. Hij verwierf nogal wat faam als bouwer van fonteinen en het in elkaar steken van ‘speciale effecten’ voor feesten. Daarnaast was hij een kei in meet- en
regeltechniek. Het bouwen van een perpetuum mobile was één van zijn huzarenstukjes. Antoni Van
Leeuwenhoek was misschien wel bekender door zijn microscoop, maar Cornelis Drebbel ging hem daarbij
toch vooraf. Drebbel kunnen we een beetje vergelijken met Thomas Edison, zonder formele wetenschappelijke opleiding aan de hand van experimenten een groot aantal uitvindingen tot
stand brengen.
Drebbels bekendste constructie is
de duikboot, waarmee hij tussen 1620
en 1624 proeven deed. In zijn model
van 1620 voeren twaalf mannen een uur
of drie onder het wateroppervlak van
de Theems, van de Tower in Londen
naar Greenwich. Volgens verslagen van
tijdgenoten had Drebbel een onbekende
‘quintessens’. Om opnieuw zuurstof in de onderzeeër te krijgen, heeft Drebbel mogelijk zuurstof gegenereerd door verwarming van salpeter (kaliumnitraat of natriumnitraat) in een metalen pan, een proces waarbij zuurstof vrijkomt. Het zou ook het nitraat veranderd hebben in natrium- of kaliumoxide of hydroxide. Dat
kan verklaren waarom Drebbels mannen niet zo sterk werden beïnvloed door de opbouw van kooldioxide als kon worden verwacht. Er zijn echter geen bronnen voor dit vermoeden. Veel van het relaas rond de
onderzeeboot is overgeleverd omdat het werd rondverteld door zijn twee schoonzonen, de gebroeders Kuffler. In het dagboek van Isaac Beeckman werd in 1620 deze eerste onderwatervaart vermeld .
Drebbel stierf te Londen in 1633.
Zo zie je maar dat wat we als vrij recente uitvindingen beschouwen, toch een heel lange voorgeschiedenis
kent.
Bronnen: Encyclopaedia Britannica

10 mei 2015

Oproep
Heeft u een aardig verhaal, een gezellige
anekdote, een weetje
of een wetenschappelijk artikel dat zou passen in ons ledenblad
dan stuurt u dat toch
even op! Misschien kan
het gepubliceerd worden.
We danken alvast
iedereen die heeft meegewerkt aan dit nummer.
Verantw. uitgever
Jan Hubert
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Adieu Stekene, Stekene in de V.O.C.

Luc De Brant

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) die werd opgericht in Amsterdam (1602) was een rederij. Hoewel klein in het begin kon zij
zich vrij snel ontwikkelen tot een winstgevende maatschappij, die talrijke nieuwe producten op de Europese markt plaatste. Peper en
kruidnoot waren toen peperduur. Zij opende handelsplaatsen in Kaapstad, Indië, Indonesië (het toenmalig Batavia), Ceylon1 en Japan.
De aandeelhouders verkregen jaarlijkse winsten van 20 tot 50 %.
Met schepen van 800 tot 1200 ton konden zij ruim 200 jaar het
mooie weer maken. In totaal hebben meer dan 1 miljoen
Mensen gewerkt voor de compagnie. Twee tot driemaal per
jaar zeilde een vloot naar Indonesië die gemiddeld 8 maanden
onderweg was eer zij haar bestemming bereikte,
met een verplichte tussenstop in Kaap De Goede Hoop.
De compagnie telde in haar bestaan ruim 4700 afvaarten en verloor daarbij ruim 250 schepen onderweg.
De compagnie beschikte over een eigen strafrecht,
waarbij ook de doodstraf, zweepslagen en kielhalen
niet ongewoon waren. Eén van hun schepen, ‘Duyfken’
met Als kapitein Willem Jansz, ontdekte in 1606 Papoea
Nieuw-Guinea en Australië. De VOC kon deze ontdekking
echter niet verzilveren.
Wie geboren is om te hangen, zal niet verdrinken
De compagnie wierf ieder jaar veel personeel aan. Door een hoog sterftecijfer, hadden zij voortdurend nood aan nieuwe matrozen en
soldaten. Ondanks het gevaar van de zee, was ziekte de grootste doodsoorzaak. Dysenterie, koorts, malaria en scheurbuik deden
ruim hun werk. Stierf de ongelukkige op het schip dan werd hij overgelaten aan de goedwil van de golven. Matrozen droegen
immers altijd een zilveren of gouden oorring. Dit kleinood mocht de vinder behouden als dank, indien de ongelukkige strandde aan
een kust, in ruil voor een graf2. Begoede reizigers die stierven, werden in een kist te water gelaten met een geldstuk, hopend door
de golven op een strand geworpen te worden en daar dan een normaal graf te bekomen. Misdadigers werden met gewichten al dan
niet levend in zee gegooid, recht naar de bodem, en kregen geen kans meer op een graf. ‘Wie zijn vader en moeder vermoord heeft, is

beter af dan een Oost-Indiëvaarder.’
Het gros van het personeel bestond uit militairen. Zij waren goedkope handlangers die gestationeerd werden in de verschillende handelsposten. Aanvankelijk zonder schoeisel of uniform werden zij ingezet op verschillende expedities. Meestal werden ze geronseld
door ‘zielverkopers’ die, met drank of mooie beloften, hun slachtoffers er voor een mooi prijs konden inluizen. Eens op het schip, beseften deze ongelukkigen in welke mierennest ze gevangen waren, en al vlug zouden zij de dag vervloeken dat ze geboren waren.
Matrozen echter, moesten ervaring hebben. Zij moesten o.m. helpen bij het laden, lossen, reinigen, teren en kalfaten van het schip, en
het af- en aanslaan van de zeilen. Zij waren de helpers van de onderofficieren, ook wel bootsgezel genoemd. Een jonge matroos werd
‘hoogloper’ genoemd; hij moest vaak in de masten klimmen om de zeilen te binden, en kreeg vaak ook het nederigste werk.
Soldaten en matrozen konden mekaar niet luchten. Matrozen werden smeerbroeken, pikbroeken, jan aan de mast, hotentotten en duivels genoemd; de soldaten slothouten, bokkenpoten, hagedissen of slangenvellen. Op het schip deden soldaten helemaal niets, behalve
dan de rol van wachtpost opnemen aan de kajuiten op het achterschip. Alle ordinair personeel verbleef in het vooronder, het gedeelte
voor de hoge mast.
De onderlinge omgang tussen de matrozen was bars en ruw. Roelof van Gelder beschrijft een ontmoeting tussen twee matrozen als
volgt: ‘Wel vent, hoe den duivel komt ghy vandaan, leeft ghy nog verdomte hond!.’ Waarop de ander dan weer: ‘Wel de duivel breekt u
den nek, leeft ghy nog, ghy beest!’ Ofwel: ‘Ik meende dat u oogen reeds voor lange tijd van de raven op de galge uitgebiekt waren.’ 3
Om het zware werk op het schip te kunnen verrichten maakten ze gebruik van ritmische gezangen, waarbij de verzen een handleiding
bevatten van de gewenste werkwijze. Dit bars volkje had ook wel zijn goede kanten in tijden van nood. Over de zeven zeeën zeilden
ook nog een bedenkelijk ander soort volk: piraten en kapers. Piraten waren vogelvrije zeelui die ieder schip als een prooi
aanzagen. Slaagden ze erin hun slag te slaan, dan werden hun slachtoffers verplicht, om bij hen aan te sluiten, zo niet werden ze
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op het dek genageld en stuurloos het sop ingestuurd. Kapers waren niet minder genadig, maar zij beschikten over kapersbrieven, die ze
konden verkrijgen bij hun soeverein, graaf, gouverneur, koning of keizer. Die kapersbrief gold als wettelijke goedkeuring om schepen van
vijandige naties aan te vallen. Een bekende Vlaamse kaper was Jan Bart, uit Duinkerken, die een kapersbrief had van de koning van Frankrijk, zodat hij ongestoord kon schuilen in zijn thuishaven. Deze gevaren waren ook bij de schepen van de VOC niet onbekend. Een reden ook
om uit te varen in formatie, en een vloot te vormen samen met andere schepen, zodat ze zich beter konden verdedigen Een storm zeker bij
nacht, kon een schip isoleren, en kwetsbaar maken.
Piraten werden door iedereen (zowel zee- als landratten) gehaat, getuige het piratenschip dat tijdens een zware storm strandde op een
zandbank bij Walcheren. Zonder pardon werden de piraten gevangen genomen en onmiddellijk opgehangen midden op de markt van Middelburg. Dat waren duidelijk andere tijden.
Op zee slaapt de Duivel nooit
Het was onvoorspelbaar, welke gevaren op hun route lagen: piraterij, stormen, ziekten en muiterij. Eén droevige voorbeeld daarvan is, de
ongelukkige reis van het schip ‘Batavia’ in 1628 waar de wreedste misdaden plaatsvonden. Voor iedere mens die in het avontuur van de
VOC stapte, was de loopbaan dan ook één groot vraagteken, gevuld met ongelofelijke gebeurtenissen, ontmoetingen met monsters, luchtspiegelingen, spookschepen, windstiltes, hitte en honger.
De VOC hield hiervan zeer nauwkeurig logboeken en passagierslijsten bij. Een databank van verschillende Nederlandse archieven, stelt dit
ter beschikking op het internet. Deze gegevens groeien nog iedere dag aan, want talloze logboeken werden nog niet gedigitaliseerd. Het is
de moeite om de website van ‘Ga het Na’5 te bezoeken. Op deze website vonden we 18 mannen, die zegden van Stekene afkomstig te zijn.
De schrijfwijze kan verschillend zijn, afhankelijk van de bron. Van sommige mannen vonden we ook de doopakte. Van anderen is hun geboorteplaats niet bekend. Hun vertrek uit Stekene was dan ook een definitief ‘Vaarwel’.
Guillelmus Vandenberghe
Geboren te Stekene op 6 september 1698 als onwettige zoon van Guillelmus Vandenberghe en Judoca
Roels. Judoca Roels overlijdt in Stekene op 28 februari 1702 als weduwe.
Guillelmus wordt aangeworven als militair en is afgevaren met het schip ‘Wolphaartsdijk’ met bestemming
Batavia. Het schip, met thuishaven in Zeeland, vertrekt met 158 opvarenden op 29 april 1723, en meert aan bij Kaap de Goede Hoop in november. Ze leggen aan in Batavia op 21 januari 1723. Guillelmus overlijdt slechts een jaar later op 29 april 1724, amper 25 jaar oud, ergens
ver weg in Azië.
Joos Braeckmans
Geboren te Stekene op 21 juli 1666 , zoon van Macharius6 en Gerarda Vannemans. In dienst getreden op 26 maart 1689 als soldaat en uitgevaren met het schip ‘Land van Schouwen’.
Waar en wanneer Joos uit dienst is gegaan, is niet bekend. Het schip Land Van Schouwen (thuisbasis Zeeland) vertrekt met 351 opvarenden
op 26 maart 1689 naar Batavia. Het rondt de Kaap op 12 juli 1689 en meert aan in Batavia op 5 oktober 1689.
Joseph Hendricx
Geboren te Stekene op 26 januari 1674 als zoon van Franciscus en Joanna Buyens. Joseph vertrekt met ‘De IJselmonde’ op 9 mei 1699 vanuit
Wielingen naar Batavia met 271 opvarenden. De bemanning telde 132 man, 83 soldaten en 11 passagiers. Tijdens de reis naar de kaap sterven 7 bemanningsleden.
Ze komen aan bij Kaap De Goede Hoop op 16 oktober 1699, en vertrekken weer op 9 november 1699. Ze meren aan in Batavia op 4 februari
1700 met 119 bemanningsleden, 68 soldaten en 6 passagiers. In het laatste deel van de reis sterven nog eens 6 soldaten. Waarschijnlijk is
Joseph tijdens de reis overleden.
Jacobus de Corte
Neemt dienst als soldaat op 21 december 1700 met het schip ‘Sirjansland’ , dat aanmeert bij Kaap de Goede Hoop op 24 juni 1710
en weer vertrekt op 10 juli. Het meert aan op 16 september in Batavia. Jacobus treedt uit dienst in 1711. Waar hij al die tijd verbleven heeft
weten we niet, maar hij keert terug met het Schip ‘Hestelde Leeuw’ dat vertrekt op 30 november 1710 en aankomt in Nederland op 7 augustus 1711, waar Jacobus afmonstert. De bemanning telt 226 man, 9 sterven onderweg.
François Anto Clinkaert
Treedt in dienst van het schip ‘Westhoven’ 10 op 1 maart 1705, als busschieter: een ervaren matroos die een kanon mag bedienen. Het
schip vertrekt met als kapitein Jan Akkerman naar Batavia. Zij ronden de kaap op 12 juni 1705. Van de 202 opvarenden sterven er 10 onderweg. Een maand later vertrekken ze vanuit de Kaap en belanden ze op hun bestemming op 20 september 1705. Nog voor de terugreis op 12
oktober sterft François.
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Johannes de Sitter
Neemt dienst als soldaat op 6 juni 1709 en vertrekt met het schip ’Huis ter Boede’. Dit schip telde 150 opvarenden, waarvan er 53 de reis
niet overleven. Johannes heeft het geluk, aan te meren in Ceylon op 3 april 1710. Daar blijft hij in dienst als soldaat tot aan zijn overlijden, 26 jaar later, op 19 januari 1737.
Jan Ysbrant
Treedt in dienst op 20 januari 1710 als soldaat en vertrekt met het schip ‘Oosterstein’11 naar Batavia. De kapitein Jacob Wijsvliet
vertrekt met 286 personen, waarvan 172 bemanningsleden, 111 soldaten en 3 passagiers. Ze ronden de kaap en meren aan op 6
mei 1710. Onderweg sterven 6 bemanningsleden en 2 soldaten. Het schip vertrekt een maand later op 6 juni naar Batavia waar ze
aanmeren op 8 augustus 1710. Onderweg verliezen ze nog 3 bemanningsleden, en Jan zal een maand later sterven op 21 september
1710, nog voor de terugvaart.
Judocus Verhare
Treedt in dienst op 17 april 1733 als soldaat, en vertrekt met het schip ‘Valkenisse’. Van de 290 opvarenden sterven onderweg 115
personen, waaronder ook Judocus. Hij sterft op 12 juli 1733 ergens op zee. De Valkenisse haalt zijn bestemming in Batavia op 21
januari 1734. Het schip zelf zal enkele jaren later vergaan in de bocht van Lampong in september 1740.
Jan Baptist Van Goethem
In dienst getreden op 2 april 1739, als hoogloper en uitgevaren met het schip ‘Krabbendijke’12 vanuit Rammekens. Zij meren aan op de
Kaap op 6 augustus en vertrekken van daar op 26 oktober naar Batavia. Het schip telt 167 opvarenden, waaronder 90 soldaten, en verblijft van 29 juli tot 6 augustus 1739 op Robbeneiland. Onderweg sterven 16 opvarenden en 8 soldaten. Jan Baptist zal in Azië overlijden
op 6 juni 1742. Reden onbekend.
Jan Visser
Vaart uit als soldaat met het schip ‘Schellag’13 op 1 november 1742, samen met 409 opvarenden, waarvan 202 soldaten, 199 bemanningsleden en 8 passagiers. Kort na hun vertrek blijven ze 4 dagen in Portsmouth. Onderweg krijgen 35 opvarenden een zeegraf. Ze
ronden de kaap in maart, en eindigen hun reis op 28 mei 1743 in Batavia. Jan sterft ergens in Indonesië op 24 februari 1749.
Thobias Warran
Vertrekt op 11september 1745 als soldaat naar Batavia met het schip ‘Westhoven’, samen met 204 opvarenden. Het werd 10 dagen opgehouden in Portsmouth waar 6 matrozen en 4 soldaten worden aangehouden door de Engelsen. De Westhoven rondt de Kaap en moet
eerst een week voor anker aan het Dasseneiland voor het kan aanmeren op Kaap De Goede Hoop. Het blijft daar een maand
aangemeerd. Er wordt een passagier aan boord gebracht, die als blinde passagier was meegereisd met het schip ‘Reigersdaal’. Bij aankomst in Batavia op 15 mei 1746 telt men ook nog 18 overlijdens. Thobias wordt in 1748 wegens een veroordeling, gerepatrieerd met
het schip ‘Tolsduin’ naar Nederland en is daar afgemonsterd. Op dit schip zitten nog 6 andere veroordeelden.
Jan Babtist van Pelt
Gaat in dienst als jongmatroos op 9 oktober 1749, en vertrekt met het schip ‘Gerechtigheid’. Zij varen uit
met 248 opvarenden naar Ceylon. Jan sterft op 4 mei 1750, ergens op zee. Ook 23 anderen overleven
de reis niet
Pieter Johannes Martense14
Aangemonsterd als soldaat op 23 oktober1751 met het schip ‘Nieuwvijvervreugd’15. Vertrekt dezelfde dag vanuit Rammekens met 316
man, waarvan 131 soldaten. Onderweg sterven er 35. Zij meren aan in Batavia op
13 juli 1752. Pieter blijft op Batavia waar hij overlijdt op 9 maart 1755.
Francis Juur
Neemt op 20 november 1758 als soldaat dienst op het schip ‘Walcheren’. Het schip is nauwelijks
onderweg naar Ceylon, of Francies sterft, een maand later op 22 december 1758. Van de 368 opvarenden zullen in de volgende twee
maanden 100 opvarenden sterven.
Het schip Walcheren werd gebouwd in 1754 en woog 1150 ton. Onder deze naam waren al twee vorige schepen uitgevaren, en dit vanaf
1602. Dat er op deze reis 100 overlijdens vielen, was op dit schip uitzonderlijk. De vorige reis telde slechts 11 overlijdens.
Joannes Vrijlicks
Als matroos in dienst vanaf 2 april 1759 op het schip ‘Rademacher’. Nog voor ze de Kaap ronden sterft de gezagvoerder. Het schip telt
303 bemanningsleden, waarvan 97 soldaten. Daarvan zullen 30 opvarenden Batavia nooit bereiken. Joannes overlijdt drie jaar later op
5 december 1763. Kort nadien vertrekt zijn schip van Batavia naar Nederland, maar nog voor ze de Kaap kunnen bereiken vergaat het
schip met man en muis.

Jaargang 3, nr 2

Pagina 5

Hendrik Hommel
Treedt in dienst bij de VOC als soldaat op 15 november 1764 en vertrekt met het schip ‘Burgh’. (Dit schip zal vergaan in 1772 tijdens een
tyfoon, in de omgeving van Batavia.)
Hendrik stapt op de Kaap over op het schip ‘Welgelegen’16 dat naar Bengalen vaart, en komt daar aan op 28 juli 1765. Enkel dagen na de
aankomst, op 31 juli, treedt hij uit dienst, reden is onbekend.
Bruno Vercauteren
Geboren te Stekene op 30 januari 1766 als zoon van Joannes-Franciscus en Maria-Theresia Dejonghe. Treedt in dienst als matroos op 8
april 1784 op het schip ‘Stavenisse’ met bestemming Ceylon. Hij keert terug naar Nederland met hetzelfde schip dat vertrekt in Ceylon
op13 februari 1786. In april ronden ze de kaap en vertrekken op 11 mei, om op 21 augustus in Zeeland aan te meren, waar hij
dan ook afmonstert. Bruno neemt 3 jaar later terug dienst op het schip ‘Hof ter Linden’ als matroos, op 3 augustus 1789, en vertrekt vanaf
Rammekens naar Batavia. Het schip telt 239 opvarenden, en rondt de Kaap op 27 november 1789. Na aankomst op Batavia wordt van dit
schip geen melding meer gemaakt. Bruno keert terug naar Nederland met het schip ‘Maria Louiza’. Zij vertrekken op 20 december 1790,
meren aan op de kaap 19 februari 1791 en vertrekken van daaruit op 1 april 1791. Onderweg verliest dit schip in januari de hoofdmast,
maar het slaagt er toch in Delft te bereiken, op 10 juli 1791.
David Goll
Treedt in dienst op 15 januari 1793 als soldaat op het schip ‘Draak’17. De Draak meert aan op de Kaap
De Goede Hoop op 11 april 1793. Veertien passagiers verlaten het schip, waarbij ook David, die nog in dienst blijft tot 31 augustus 1793.
Verder is van David geen nieuws bekend. Het schip Draak vertrekt op 3 mei naar Batavia, waar ze aanmeren op 13 juli 1793. Als het schip
in 1796 voor anker ligt in de rede van Batavia wordt het getroffen door een bliksem, en brandt volledig uit.
Noten:
1 Het huidige Sri Lanka.
2 Een oorring bij mannen, zeelui en soldaten is een onderpand, en drukt de wens uit om begraven te worden.
3 Roelof VAN GELDER, Het Oost- Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). SUN, Nijmegen 1997.
4 Jan BUISMAN, Duizend jaar weer wind en water in de lage landen. Deel 5.
5 http://www.gahetna.nl
6 Macharius, overleden op 27 december1694 te Stekene.
7 Joanna Buyens overleden 18 april 1679 te Stekene.
8 De IJselmonde (spiegelretourschip- fluit) werd in 1693 gebouwd in Rotterdam, 49 meter lang, 11 meter breed en 893 ton, bleef in
de vaart tot 1716.
9 Sirjansland; Bouwjaar 1691 in Zeeland, weegt 759 ton. Maakte acht grote reizen, de laatste in 1704.
10 De Westhoven bouwjaar 1698 in Zeeland, 776 ton. Het ronde de kaap 22 maal, de laatste maal in 1747.
11 Het schip Oosterstein werd gebouwd in 1693 in Zeeland en woog 1139 ton. Het heeft 13 maal de kaap gerond, de laatste maal in 1711.
12 Het schip woog 830 ton en was gebouwd in 1738.
13 Dit schip deed in 1741 en 1744 Nagasaki aan. De Schellag werd tijdens de terugreis van Japan op de Coromandelkust door de Fransen
veroverd en naar Pondicherry opgebracht. Maar aangezien de vrede inmiddels was gesloten (Vrede van Aken, 17 oktober 1748) is het schip
weer vrij gegeven en naar Batavia gezonden.
Uiteindelijk is het schip in 1753 beoosten Bouton verongelukt op een zandbank.
14 Ofwel geboren op 14 januari 1731 als zoon van Servatius en Petronilla Denijs, ofwel geboren op 14 januari 1732 als zoon van Joannes
en Joanna Cornelia Van Daele.
15 Vergaan in 1756, nabij de Shetland- eilanden.
16 Schip Welgelegen gebouwd in 1753 in Enkhuizen 140 voet en 880 ton. Bleef in de vaart tot 1773.
17 De Draak, 1150 ton en 50 meter lang werd gebouwd in 1780 in Amsterdam. Het schip werd eerst drie jaar lang opgeëist om mee te doen
aan de vierde Engelse oorlog.
Noot van de redactie: Afgezien van enkele afbeeldingen werd de tekst integraal overgenomen van een artikel dat de auteur voor de
heemkundige kring van Stekene had geschreven. Dit toont aan dat vele Zuid-Nederlanders in dienst traden van de VOC. Voor wat Antwerpen betreft, zijn er 4736 namen bekend in de archieven die deze stad opgaven als plaats van herkomst. Wie weet is jouw familienaam
ergens in deze lijst opgenomen!
Wij danken van harte de auteur voor zijn bijdrage.
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door Sus Mees

In mijn lezing “Naer Oostland willen wy ryden” werden drie emigratie-periodes gesitueerd;
- de eerste - als verovering - van de 6e tot de 10e eeuw;
- de tweede - als kolonisatie - van de 11e tot de 14e eeuw, verwoord door het lied.
de derde - als massale uitwijking naar Engeland, Holland en Duitsland - de periode van de Reformatie in de 16e - 17- tot de 18e eeuw.
Ik heb toen in de laatste periode geen aandacht geschonken aan een – op economisch gerichte - groep “emigranten” : de Teuten. De betekenis ervan is onduidelijk, maar in het Teutenmuseum in Lommel geeft men uitleg. De Teutoonse Orde komt niet ter sprake, ook niet het pejoratieve idee
van landlopers e.d.
Men kon drie groepen onderscheiden;
De Kempische Teuten in de provincies Noord-Brabant, Belgisch-Nederlands Limburg en Antwerpen. Meestal katholiek
De Westfaalse Tödden in Duitsland. katholiek
De Twentse Vriezenveners. Hervormd.
Het geloof zou toen ooit een rol spelen bij huwelijken in de bezochte gebieden.
We beperken ons – gezien de omvang – meestal tot de eerste, de oudste.
De Teuten, al vermeld in de 16e eeuw, waren eenvoudige, vredelievende, arme boeren , die op de magere zandgronden nauwelijks konden bestaan.
Hongersnood dreigde steeds ondanks de noodzakelijke , kleine metaalindustrie.
Ze konden amper lezen of schrijven, werkten in kleine compagnieën, nooit alleen en hielden zich tuchtvol aan een strenge taal- en gedragscode o.a.
matigheid, orde, nederigheid, zuinigheid, gemoedskalmte. Steeds mondelinge afspraken!
De Teuten hielden er een geheimtaal op na, onverstaanbaar voor oningewijden. Het versterkte hun onafhankelijkheid. Toch zijn er in ons dialect tal
van hun woorden doorgesijpeld : bink, keet, poen, leep, krottig, loens, batteren, flikken, dokken, bikken, foefelen… Andere, zoals
“troppekapis” (pastoor) zijn wel raadselachtiger.
Alle Teuten waren ambulante handelaars, soort marskramers met fluit, schalmei of bel, licht bewapend en meestal actief in Noordelijk Europa.
Ze vertrokken in de vroege lente te voet met rugmand, met kruiwagen of hondenkar en later te paard of met huifkar. De Kempische Teuten bleven
acht tot negen maanden weg!
Aangezien – in verhouding – betrekkelijk veel Teuten, om welke reden dan ook niet meer terugkeerden (sommigen zijn bekend) nam ik ze maar
als emigrant op. Ze hadden dan een behoorlijke spaarpot vergaard met soms een fraaie woning.
Er waren o.a. ketellappers (groot %), Textielteuten (groot %), haarteuten (ptuikentijd!), veesnijders of castreerders, bloedzuigersteuten, valkeniers
(zeer begeerd), echelteuten, koperslagers, vlas- en tuinbouwteuten,…
We kennen de E- 39, de E- 19, de E- 10, enz. Maar de E- Vlämische Strasse ? Wie dié heeft bedacht had duidelijk geen degelijk geografisch inzicht.
Wellicht zijn Vlaamse vlas- en tuinbouwspecialisten aan de Deens- Duitse grens bekend geworden en diende de naam voor de trafiek langs de zeer
brede strook langs Polen, de Baltische gewesten tot Rusland ,voornamelijk Novgorod of het latere Sint- Petersburg, waar trouwens in 1720 al Hollanders woonden Peter I was al in hun land geweest. In 1740 verschenen de Vriezeveners
De belangstelling voor (noord-) Rusland is hier altijd groot geweest. Brugge en Novgorod hadden nauwe betrekkingen in de 13 e, 14e, en 15e eeuw
via de Hanze. Het Zwin verzandde, Antwerpen nam de taak over en na 1585 – vóór de stichting van de V.O.C. - door de Vóór-Compagnieën (15941602) werd Archangelsk intensief vanuit de Lage Landen bezocht. Denken we ook aan Plancius’ initiatieven en de Overwintering.
In 1584 ( Archangelsk was al gesticht door Iwan IV) richtte Melchior de Moucheron samen met zijn broer Balthasar én Olivier Brunel er een factorij
op. Dat had de Antwerpenaar Gillis II Hooftman ondertussen reeds gedaan. De Brusselaar Brunel had trouwens als eerste de Ob bereikt nadat hij in
Antwerpen o.a.bergkristal had afgeleverd.
Later waren het vooral de Tödden en Vriezeveners die bleven doorstoten naar Novgorod, nu Sint- Petersburg, genaamd naar de westersgezinde
Peter de Grote (1672-1725). Archangelsk werd stilaan verdrongen. Tal van bekende Teuten hadden goed gebeurd, bleven waar ze waren of vestigden zich terug in eigen streek met mooie woningen, die we nog kunnen bewonderen. De ambulante handel was voorbij om plaats te maken voor
fabrieksgoederen ter plekke. Uiteindelijk hebben ze de Russische taal verrijkt met honderden woorden.
Foto: eigen maatbekers van de Teuten.
Bron: “ De Vlämische Strasse” (J.van de Wouwer, J.Cornelissen, K.Meeuwse, E. Ravtovitch
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De koperteut van Luyksgestel

Was het nu 1601 of 1602 ?
Niet ver van de Notre-Dame in Parijs op de Square René Viviani kan de vermoeide wandelaar altijd even verpozen in de schaduw van een
Robinia Pseudoacacia. Zo te zien staat deze er op zijn laatste benen maar wat de oude knoest zo interessant maakt is dat het de oudste boom van Parijs is. Door de plantsoendienst van Parijs wordt deze daarom zeer nauwlettend in het oog gehouden en indien nodig komen er boomchirurgen aan te pas.
Deze Noord- Amerikaanse boomsoort is genoemd naar de botanisten Jean en Vespasien Robin, beide lijfartsen van Hendrik IV. De heren zouden de boom in 1601 geplant hebben in de tuin van het Louvre. Met zijn
hoogte van 11m en omtrek van 3.85m werd ze al gauw geklasseerd als ‘arbre remarquable’. Maar over
de datum bestaat geen eensgezindheid want volgens andere bronnen is het 1602. Het stichtingsjaar van de
VOC indachtig schaar ik mij aan de zijde van de 1602-ers.
Maar deze vertegenwoordiger van deze acaciasoort is niet de oudste op het Europese continent. In de tuin
van het kasteel Doorwerth in Gelderland kan je dezelfde soort bewonderen maar deze dateert wel van
1579, ter gelegenheid van het ontstaan van het Verdrag van Utrecht.
Zo ziet u maar oude bomen hebben iets met geschiedenis.
Over René Viviani kan men eventueel wat minder enthousiast zijn, afgezien dat hij socialist was (wat uiteraard geen afwijking is) , heeft hij de
inkomstenbelasting in Frankrijk geïntroduceerd. En het spreekwoord indachtig ‘als het regent in Parijs dan druppelt het in Brussel’ ……
Maar daartegenover heeft hij wel de belasting op ‘ramen en deuren’ in Frankrijk in 1926 afgeschaft. Wat dan bij de gewone man weer de reactie ontlokt ‘dat ze (de politici) het geld er toch maar door naar buiten smijten’.
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Activiteiten
Verdeeld in twee groepen werden we op 11 maart rondgeleid door Hilde Eykens in het Museum Mayer van den Bergh met als thema
‘proevertjes’. Op amusante maar zeer leerrijke wijze nam de gids ons op sleeptouw door de verschillende zalen waar ze hier en daar een
werk uitpikte om wat dieper op de achterliggende betekenis van het schilderij in te gaan. Je zou kunnen stellen dat het verborgene tot leven
werd gewekt. Iets bekijken is één zaak, het begrijpen is zoveel meer. En daar is ze wonderwel in geslaagd!

Op 26 maart hadden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering . Eerder een formalistisch gebeuren waar het afgelopen jaar 2014 werd
toegelicht en de aanwezigen volop gelegenheid hadden om vragen te stellen. Daarnaast zijn er toch ook wat voorstellen naar voor geschoven
voor de toekomst. Uiteraard een versnapering en een drankje mocht niet ontbreken. Het verslag van deze vergadering kan op eenvoudig
verzoek worden toegestuurd.
Ondanks een frisse bries, was de zon ons af en toe welgezind. De uitstap naar Ouwerkerk en Zierikzee op 17 april beloofde recente geschiedenis en zaken van lang geleden. Na een duidelijke introductie in het Watersnoodmuseum van Ouwerkerk was er koffie met de niet te
versmaden Zeeuwse Bolus. Gesterkt kon iedereen daarna op eigen tempo de rest van het museum afstruinen. Heel het museum is gewijd aan
de watersnoodramp van 31 januari1953 die Zeeland met volle kracht trof. Als je dat hebt gezien dan besef je pas waarom de Nederlanders
zich constant bezig houden met het bedwingen van het water. Dit door dijkenbouw, bemaling, de constructie van de afsluitdijk van de Zuiderzee, de Europoortkering bij Rotterdam en de Oosterscheldekering.
‘s Middags was een goed verzorgde maaltijd voorzien in de ‘Proeverij’ te Zierikzee, waar we in de namiddag werden opgehaald door twee
stadsgidsen die ons door de leuke straatjes van de oude havenstad loodsten. Telkens leer je wat bij!

Foto’s met dank Emma Joukes, Inga Verreet en Roland Liègeois
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Jan van Riebeeck en 6 April 1652

door Helena Liebenberg

Dank zij Jean-Pierre Massart kunnen we een bijdrage van Helena Liebenberg (Zuid-Afrika) opnemen in dit nummer. We zullen het artikel publiceren in 2 delen. We hebben de oorspronkelijke tekst in het Zuid-Afrikaans integraal overgenomen, dus het vraagt van de lezer enige inspanning.
Inleidend
Tot nie so lank gelede nie, was die 6e April ’n openbare vakansiedag in Suid-Afrika en het as Van Riebeeck- en later Stigtingsdag bekend gestaan.
In nakoming van ’n eeue oue gelofte deur Jan van Riebeeck, wat die VOC-nedersetting aan die Kaap de Goede Hoop op 6 April tot stand gebring
het, is die aankoms van hom en sy geselskap vir baie dekades jaarliks paslik in die land gevier. Hoewel die datum reeds geruime tyd as vieringsdag uit die amptelike landskalender geskrap is, is daar nogtans groot getalle mense wat in goedgesindheid hierdie stigtingsdatum en die gebeure
daaromheen in ere hou en paslik gedenk.
Die inligting wat in die onderhawige dokument datumgewys aangebied word, is uit die volgende bronne verwerk: die gedigitaliseerde Resolusies
van die Politieke Raad (1651-1795), asook Van Riebeeck se Daghregister (1651-1662 wat sy ampstermyn dek), A.J. Böeseken se Jan van Riebeeck
en sy Gesin (1974), die S.A. Biblioteek se Almanach der Africaansche Landbouwers en Hoveniers (1984) en Gwen Fagan se Roses at the Cape of
Good Hope (1988) in gedrukte formaat.
Die doel van dié kort mededeling is om vanuit ’n persoonlike oogpunt te wys op enkele hoogtepunte tydens sy ampstermyn as eerste kommandeur en stigter van ’n Europese vesting aan die Kaap: hy het aan die hoof gestaan van die bou van die Fort, was in ’n sekere opsig Eerste Tuinier
hier en het ook ’n gelofte, die eerste, op hierdie bodem afgelê. Dié drie aspekte was volgens my rigtinggewend in die groei en ontwikkeling van
hierdie vesting en ook van besondere simboliese belang.
Reis en aankoms
Met die doel om ’n verversingstasie en ’n militêre teenwoordigheid aan die Kaap te vestig, vertrek Jan van Riebeeck vergesel van sy gesin en
grotere geselskap aan die einde van 1651 met drie klein skepies, die Drommedaris, Reijger en Goede Hoope uit Texel, “vande Camer Amsterdam”.
Sy vertroueling en geliefde ‘huijsvrouw’ Maria de la Quellerie wat van Hugenote-herkoms was, het ’n geweldige groot en ondersteunende rol aan
die sy van haar man gespeel [Lees oor die Hugenote in Taaloord onder Stamboomboord: “Is ons van mistieke herkoms?”]. Die Franse biskop Nicolaes Etienne wat die Kaap besoek het, beskryf haar in 1661 as een van die wysste vroue wat hy ooit ontmoet het. “Sy word deur almal bemin,”
skryf hy. “Sy is onbevooroordeeld, selfbeheersd, goed bekend met die Heilige Skrif en nie styfhoofdig nie.” Minder selfgenome skryf hy daarna
dat hy hom as Rooms-Katoliek eintlik skaam om soveel goeds van ’n Hugenoot te skryf (Boeseken, bl. xvi-xvii).
Op Saterdag, 30 Desember het die skeepsraad wat ook die Breë Raad genoem is, op see die eerste Resolusies (resolutien, ‘besluite’) aan boord die
Drommedaris geneem. Die Raad het bestaan uit Jan van Riebeeck as voorsitter, en die skippers en offisiere van al drie skepe as lede. Dié Resolusies was die begin van die wetgewende en grondwetlike Nederlandse gesag in Suid-Afrika.
Die volgende vergaderings van 20 Januarie en 29 Maart 1652 is gehou aan boord voordat Tafelbaai bereik is, terwyl dié van 8 en 19 April plaasvind “in ’t schip den Drommedaris” wat toe al in die baai was. Op 11 Mei is die Raadsvergadering “in ’t scip den Drommedaris ter rhede in de Tafelbaai” gehou, maar op 13 Augustus op land: “aen Cabo de Boa Esperance in ’t Fort de Goede Hoope”. Met die vertrek van die skepe en hul skippers bestaan die Raad net uit amptenare met die hoogste range en die militêre gesagvoerder

.

Jan Anthonisz. van Riebeeck (1619-1677)

Maria de la Quellerie (1629-1664)
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Stigtingsdag

Saterdag, 6 April 1652
So het die son opgegaan op die môre van die 6e April, wat Van Riebeeck self later beskou het as die stigtingsdag van die nedersetting.
Daardie dag het die skepe rustig naby die kus bly lê, terwyl Van Riebeeck sy boekhouer, Adam Hulster, en die onderstuurman, Aernt van Ieveren, in ’n
sloep uitgestuur het om Tafelbaai te verken. Eers twee uur voor sononder kom hulle weer terug met die gerusstellende berig dat daar geen skepe in die
baai was nie. Met behulp van ’n sagte suidewind kom die Drommedaris en die Goede Hoope die baai binne. Hulle laat die ankers sak naby die “versse”
rivier, terwyl Van Riebeeck reëlings tref vir alles wat die volgende dag gedoen moet word. Eerstens moet skipper Davidt de Coninck baie vroeg gereed
wees om saam met ses gewapende soldate te land. Hulle moet kyk of daar briewe of papiere onder die sogenaamde poskantoorklippe lê en ook soek
na vars groente. De Coninck moet ook ’n seën/treknet saamneem om vis te vang.
Op Sondag, 7 April, skryf van Van Riebeeck as opskrif bo-aan die Daghregister: “In ’t schip den Drommedaris ter rheede aen Cabo de Boä Esperance”.
Nog twee volle weke en twee dae sou almal in die skip oornag en slegs aan land gaan om te werk. Toe die Reijger op Sondag, 7 April, sy ankers langs
die ander twee skepe laat sak het, was skipper De Coninck reeds met ses gewapende soldate aan land besig om na briewe te soek. Net ná 8-uur die
oggend kom hy terug met baie vis en enkele briewe.
Vierpuntfort
Teen die aand van hierdie eerste Sondag aan die Kaap het Van Riebeeck saam met sy skipper aan land gegaan om naasteby te besluit waar die fort
gebou moes word

Grondplan van die Vierpuntfort wat voor aankoms geteken is

Vergelyk die etimologie van fort: die woord kom net so die eerste keer in 1577 in Nederlands voor, uit Frans fort uit Latyn fortis ‘sterk, kragtig’ en hou
waarskynlik verband met Latyn firmus ‘stewig, vas’; vergelyk hier ons woord ferm. ’n Ouer Nederlandse vorm, wat ook deur Jan van Riebeeck gebruik
word, naamlik fortresse kom reeds in Middelnederlands voor as forteresse uit Oudfrans forteresse.
Die name van die verskillende vertrekke in die vierpuntfort is ook op die grondplan aangetoon (sien afbeelding). Daarop word vertrek G (links tussen
punt A en B) benoem as die ‘combuijs’, wat daarop dui dat hierdie eg Afrikaanse woord sonder twyfel saam met Jan van Riebeeck aan wal gekom het.
Daar is in die eerste jaar ná die kommandeurspaar se aankoms aan die Kaap de Goede Hoop baie tot stand gebring. Dat dit die geval was, is hoofsaaklik aan die kommandeur se ywer en daadkrag te danke. Terwyl ’n deel van die besetting besig was met die borswering rondom die fort, was ander
besig met die grawe van ’n kelder onder die woon- en pakhuise wat nog gebou moes word.
(Wordt vervolgd)
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Handelsproducten van de VOC
Muskaatnoten en foelie, beiden een product van de nootmuskaatboom, waren al gewild
in Europa in de Middeleeuwen. Zij dienden als smaakversterker en werden ingezet
tegen waterzucht, diarree, huiduitslag en slechte adem. De nootmuskaatboom is een
altijd groene boom. Er zijn mannelijke en vrouwelijke nootmuskaatbomen. De laatste
brengt de vruchten voort. De muskaatnoot is de zaadkern van de vrucht van de nootmuskaatboom. De noot zelf wordt omgeven door de zaadrok, de scharlakenrode foelie.
De naam foelie is afgeleid van folium (blad). De vruchten worden met lange stokken
met haken uit de bomen getrokken en van de foelie ontdaan. Vervolgens worden zij
gerookt en in de dop gedroogd. Na zes weken worden zij uit de dop geklopt en gesorteerd. Tenslotte worden zij gekalkt; dit proces is nodig om de noten tegen insecten te
beschermen en het kiemvermogen te smoren. De foelie wordt, nadat hij van de noot
verwijderd is, in de zon gedroogd, platgetrapt en gesorteerd.
De nootmuskaatboom werd omstreeks 1600 hoofdzakelijk aangetroffen op
de Banda eilanden (kaart), in feite een zeer klein productiegebied, in grootte vergelijkbaar met de Nederlandse Waddeneilanden. Muskaatnoten en foelie behoorden tot de
zogenaamde fijne specerijen, die al direct hoog op de verlanglijst van de VOC stonden.
Door middel van exclusieve leverantiecontracten met lokale hoofden werd gepoogd de
concurrentie uit te sluiten. Toen bleek dat dit niet lukte, werd al vrij snel gepoogd met
geweld de zaken in de door de VOC gewenste richting te drijven. In 1621 was geheel
Banda veroverd en was de oorspronkelijke bevolking gesneuveld, geëxecuteerd, van
honger omgekomen, verbannen of gevlucht. De VOC zag zich daarna genoodzaakt de
productie opnieuw te organiseren. Het met nootmuskaatbomen begroeide maar ontvolkte land werd in percelen, zogenaamde perken, verdeeld en in erfpacht uitgegeven
aan particulieren, die perkeniers werden genoemd.
Nootmuskaat, G. E. Rumphius
De perkeniers mochten de noten en de foelie uitsluitend aan de Compagnie leveren. De
perken werden onderhouden door perkhorigen, slaven, afkomstig uit de alle delen van
Azië. In de eilanden buiten het kleine Banda werden alle nootmuskaatbomen omgehakt.
Het streven naar een wereldwijd monopolie werd hierdoor gerealiseerd.
In de 17e en 18e eeuw was de productie van noten en foelie redelijk
stabiel, omdat goede en slechte oogsten elkaar met enige regelmaat afwisselden. De
VOC hoefde dus geen productiebeperkende maatregelen te nemen.
De gemiddelde jaarproductie bedroeg 0,5 miljoen pond muskaatnoten en
0,15 miljoen pond foelie. De noten werden in Europa verkocht tegen een prijs van bijna
4 gulden per pond, terwijl de foelie werd geveild voor een gemiddelde prijs van bijna
7 gulden per pond. De noten werden ingekocht voor 5 cent het pond en de foelie voor
gemiddeld 40 cent.
Bron: VOC-Kenniscentrum
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door Emy Vanderveken

Als ik schrijf dat Frankrijk in 1969 “La Disparition” uitgaf, dan vraag jij mij allicht :
disparition van wat ? Is daar wat spoorloos of voortvluchtig ?
Dat zou ook zo zijn als ik schrijf : ons land gaf in 2005 “ ’t Manco” uit. Manco van wat ?
Zijn wij bij ons ook wat kwijt ?
Mijn antwoord op zo’n vraag kan bondig zijn : wij zijn lipogrammatisch aan gang ! Maar zulk antwoord haalt bij jou natuurlijk niks uit, want
ik hoor al op voorhand wat dan waarschijnlijk volgt :“hypo… wat???”. Ach, laat maar ! Onthou dat woord “lipogrammatisch” nu maar,
want daar draait dit soort proza om. ‘t Kan zijn dat jij dat taalonzin vindt, maar voor mij is dat toch nog altijd taalkunst !
Bovenstaand stukje literatuur leest zonder probleem (de betekenis laten we even ter zijde …). Het schrijven ervan verloopt echter iets
moeilijker. We hebben namelijk bewust een heel belangrijk taalelement vermeden. Zeg eens eerlijk : heb je gemerkt hetwelk ? Niet ?
Wel, we hebben geen enkele keer de letter “e” gebruikt ! Probeer zelf eens iets dergelijks te schrijven en zie hoe je met die “e” voortdurend moet oppassen. Het werkt echt niet gemakkelijk.
En terwijl je deze zinnen leest, heb je misschien weer
iets anders niet opgemerkt : hierin hebben we met opzet alleen woorden mét een “e” geschreven !
Lipogram/ -matica is het bewust weglaten van een of zelfs meerdere letters (klinkers of medeklinkers). Hoe meer die letters normaal in een
taal voorkomen, hoe moeilijker het wordt voor een schrijver om ze te vermijden. In taal en letteren leert men dat de “e” in het Nederlands
zowat 19% van een tekst uitmaakt. In het Frans is dat volgens ons mogelijk nog meer. Steeds ligt die letter op de loer en wij vroegen ons
af, of er in het Nederlands of in het Frans wel genoeg woorden zonder “e” beschikbaar zijn om een genietbaar proza te schrijven.
Een afdoend antwoord op die vraag leverde de Franse schrijver Georges Perec (1936-1982). In 1969 schreef hij een soort detectiveroman,
“La Disparition” (300 blz.), zonder één enkele keer de letter “e” te gebruiken en het boek leest absoluut zonder probleem. Men merkt niet
eens dat er geen “e” in voorkomt. Perec beschikt over een bijzondere taalkennis en de tekst is heel vlot geschreven. Het verhaal gaat over
een man die op zoek is naar iets wat in zijn leven ontbreekt, alleen weet hij maar niet wat het is. Na het 4° hoofdstuk verdwijnt hij spoorloos (het 5° hoofdstuk ontbreekt in het boek - de “e” is de vijfde letter van het alfabet). Verschillende personen gaan naar hem op zoek en die blijken dan op een of
andere manier een binding met elkaar te hebben.
“La Disparition” is in vele talen vertaald en die vertalers hebben op hun beurt een
bijzondere prestatie geleverd. In het Nederlands zorgde De Arbeiderspers in 2005
voor een totaal e-loos “’t Manco”, in vertaling van Guido Van de Wiel. Er bestaat
een Spaanse vertaling, waarin de letter “a” werd weggelaten (in die taal de meest
voorkomende klinker). Een Russische vertaler liet de “o” verdwijnen. Zelfs de Japanners vertaalden het werk, bij hen met weglating van hun i-klank
Perec heeft later ook nog een Franse novelle geschreven, waarin hij de “e” dan
weer als enige klinker heeft gebruikt. Dat was echter niet zo’n goed idee, want
zonder andere klinkers heeft hij allerlei hocus pocus moeten uithalen om aan een
beetje leesbaar proza te komen.
Vermelden we nog dat Perec van joodse afkomst was. Zijn vader sneuvelde in 1940
en drie jaar later verdween zijn moeder in Auschwitz. Hij groeide op bij familie.
Jeugdtrauma’s liggen waarschijnlijk aan de basis van zijn manie om zich zaken bijzonder moeilijk te maken, of zich allerlei absurde beperkingen op te leggen.

Bron : via professor Jean Paul Van Bendegem, filosoof en hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie, kwamen wij bij Perec. Verder lazen wij
Perec’s La Disparition, ’t Manco en de Duitse versie Anton Voyls Fortgang. Meer info over deze bijzondere Franse schrijver en over dit soort
taalgebruik kan men via Wikipedia vinden.
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Programma
6 juni 2015: Uitstap naar Mons Culturele hoofdstad 2015. Wordt genannuleerd wegens meoilijkheden bij de uitvoering door
detoeristische dienst van Mons. We zullende uitstap op een andere datum organiseren.
2 juli 2015: Bezoek aan de tentoonstelling MAS en Plantin-Moretus met als thema ‘Cartografie’.

