
Jan Van Speyk, copycat?                          door Jan Hubert 
 

Met de inname van Den Briel op 1 april 1572 werd een begin gemaakt met de grote opstand in de Nederlanden tegen 

het wettelijke gezag van Fillips II, koning van Spanje en heerser over onze contreien. 

 

Vijf dagen daarna bevrijde Vlissingen zich van het Spaanse juk en voor het einde van de maand was quasi heel Wal-

cheren in handen van de opstandelingen. Na Arnemuiden was Veere moeizaam op 3 mei 1572 overgegaan in de han-

den van de opstandelingen. Het belang van dit overlopen van Veere kan niet genoeg worden benadrukt, want het 

stadje lag zeer strategisch, had een belangrijke marinebasis alsook grote opslagplaats voor munitie en geschut.  

 

Aanvankelijk verliep de coördinatie tussen de verschillende havens niet soepel, waardoor ze elk hun eigen vlootstrijd-

krachten organiseerden met lokale vlootvoogden. Veere koos Sebastiaan De Lange tot admiraal. De verschillende 

geuzenvloten daarentegen werden wel gecoördineerd.  De toegangen tot Middelburg, als voornaamste plaats, werd 

zowel in het noorden als het zuiden afgesloten. Op die wijze werd voorkomen dat de Spanjaarden  troepen en provi-

and aanvoerden in de stad, die nog in Spaanse handen was. Bij de blokkade speelde Sebastiaan De Lange een rol. De 

Spanjaarden zetten heel wat manschappen in om Walcheren te heroveren op de opstandelingen. Ongeveer 1000 man 

werd in Vrouwenpolder aan land gezet en konden Arnemuiden heroveren. Daarna kwam Veere in hun vizier. Hier kon 

de Spaanse vloot door het inzetten van brandschepen worden gestopt. Hun vloot werd uiteengeslagen en het beleg 

van Veer werd na drie dagen opgebroken. De opstandelingen versterkten Veere met Engelse, Waalse en Franse solda-

ten. Terwijl de Lange de buitenkant van de stad verdedigde van op het water. 

 

Op 15 mei probeerde de Spaanse bevelhebber Isidro Pacheco met elf schepen troepen aan land te brengen bij Goes. 

Maar bij het Veerse Gat werd de vloot zo hevig bestookt door de watergeuzen dat hij zich moest terugtrekken. 

 

Bij een bewakingsopdracht kruiste De Lange voor de noordelijke kust van Walcheren, waar hij op een Spaans eskader 

van dertien schepen stoot. Dit eskader was op weg naar Middelburg met troepen en voorraden. De Lange, alhoewel in 

de minderheid, ging de strijd aan. Al spoedig werd duidelijk dat hij het onderspit ging delven. Vier Spaanse schepen 

enterden het admiraalsschip en voor iedereen op het schip was het duidelijk wat er met hen ging gebeuren. Opstande-

lingen werden gewoonlijk direct opgeknoopt of verdronken.  

 

Eén van de opvarenden zou dan maar een lont in een kruitvat hebben gestoken, zodat het schip van de opstandelingen 
en de vier Spaanse schepen de lucht in vlogen. ‘Overvloedige dooden sach men drijven. Ja eenige seyden, dat de zee 
van de bloede geverwert was’. 

Op de plaats waar dit gevecht plaats vond, vormde zich later een zandplaat: de Oranjeplaat. Halfweg de 19de eeuw 

werd Oranjeplaat bedijkt en ontstond er een 67 hectaren grote polder die naar de Veerse admiraal werd genoemd. Bij 

een stormvloed spoelde een groot gedeelte van de polder weg en alleen een straat in Veere verwijst nog naar de 

voorganger van Jan Van Speyk. 

 

Jan Van Speyk zal in 1831 eeuwige nationale roem verwerven,  door de moedige daad van Sebastiaan De Lange op 

spectaculaire manier over te doen. Wanneer hij zijn kanonneerboot die op het punt staat overmand te worden voor de 

rede van Antwerpen door Belgische opstandelingen, de lucht in laat vliegen met de laatste gevleugelde woorden over 

zijn verbeten lippen ‘dan maar de lucht in’. Hiermee blies hij niet alleen de laatste rook van de daarbij gebruikte si-

gaar uit zijn longen, maar ook 28 bemanningsleden en een niet nader bepaald aantal Antwerpenaars mee de lucht in. 

Daarmee kunnen we volgende bedenking maken: wie zijn wij om zelfmoordbomaanslagen te veroordelen om daarmee 

het martelaarschap te verwerven? 

Bron: Zeeuwse zeehelden, uit de 16de en 17de eeuw, p. 33 en volgende. 
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We gaan verdere met het tweede deel van de publicatie, waarvan u het eerste deel in het vorige nummer kon lezen. Het is in Zuid– Afrikaans, 

maar na enige oefening toch goed leesbaar. 

 

Kompanjiestuin  

 

Die eerste gedokumenteerde tuin in Suid-Afrika was dié een wat deur Jan van Riebeeck in opdrag van die VOC in Cabo de Boa Esperance aangelê is. 

Dit was immers die aanvanklike en een van twee hoofredes waarom die Kaapse nedersetting op 6 April 1652 gestig is. Van Riebeeck het heel gou 

na sy aankoms die ‘Compagnies Thuijn’ aangelê. Met die doel om tuine aan te lê, het hy genoeg plantmateriaal, sade en pitte per skip van die va-

derland af saamgebring. Hy skryf op 29 April 1652 in sy dagregister: “Item, bij den tuijnier, ons uijt ’t vaderlant mede gegeven, eenige parckjens 

aerde om voor eerst tot preuve wat te besaijen ...” (Daghregister, deel 1) – so kry tuinier Boom op daardie dag opdrag om die eerste saad in die 

aarde te saai.  
Op 1 Mei het nog ’n amptenaar opdrag gekry om saam met Boom “moes en andere cruijden’, dus groente, te saai en om naby die grag rondom die 

fort te begin spit. Op 19 Junie is vyf of ses man besig om “patriase saden”, dit is saad afkomstig uit Nederland, te saai: radys, slaai en bronkors. In 

Julie spoel die meeste saad egter weg en weer eens word rape, kool, geelwortels, ertjies, boontjies, radys, slaai, beet, spinasie en allerhande 

graansoorte gesaai. Die doel was, soos Van Riebeeck in die Daghregister skryf, om die hele jaar deur klein hoeveelhede saad in die grond te kry om 

sodoende proefondervindelik vas te stel wat die beste tye sou wees om elke soort saad te saai.  

 

Hoewel Boom met ses of sewe tuiniers die werk gedoen het, het  

Van Riebeeck eiehandig in sy Hovenier’s Almanack opgeteken  

wat gesaai en geplant is en wat van die saad geword het.  

Ook in die Daghregister vind ons ’n weergawe van die saad wat  

gedurende die eerste jaar reeds aan die Kaap gesaai is, soos  

Turkse boontjies, anys, vinkel, als, mispel, kweperpitte,  

appelpitte, Spaanse lemoenpitte, , andyvie, boerboontjies, geel-  

en rooibeet, moesgroente bekend as warmoes, komkommers en  

pampoen,  uie, waatlemoene en ander meloene en katjang- 

boontjies. Baie soorte vrugtebome is aangeplant waarvan  

sommige, soos die mispel en kweperbome, op die kante van die  

slote geplant is. Deur middel van hoë heinings is die tuin  

simmetries ingedeel, met ’n afdeling vir elke tipe boom. Die tuin  

het appelkose, lemoene, nartjies, suurlemoene, bitter-lemoene,  

appels, pere, pruimedante, perskes, koejawels, granate, vye,  

piesangs, pynappels, amandels, okkerneute en bessies  

opgelewer.  

 
Uit ’n inventaris wat Van Riebeeck van sy lande opgestel het,  

blyk egter dat sitrusvrugte en wynstokke die belangrikste was. 

Na ’n paar maande aan die Kaap skryf hy op 22, 23 en 24 Augustus 

1652 in sy Daghregister: “ ... ende als ’twat warmer begint te  

orden, sijn voornemens om oock wat spaense limoenen ende appelcornen te planten die wij mede uit patria gebracht hebben” (spaense lemoenen 

(cornen) ‘lemoenpitte’). Die Spaanse lemoenpitte waarna Van Riebeeck verwys, was blykbaar dié van die Citrus aurantium, ofte wel die Seville-

lemoen. 

Ook aan die toekoms is gedink, want in sy brief van 14 April 1653 het Van Riebeeck, behalwe die reeds genoemde sade, ook nog 10 lb. pasternaken 

of witwortels bestel, asook 5 lb. saad van essebome, 1 lb. bieslook, 1 lb. artisjoksaad, 1/2 lb. pimpernelsaad, 1/2 lb. roosmarynsaad, 1/2 lb. rooi-, 

wit- en swart-aalbesse en kruisbesse. Wanneer hy vra om een pond braamsaad, skryf hy “sal hier wel wassen alsoo der wilde bramen  sijn”. Inte-

ressant is ook sy versoek aan Amsterdam om “1 vatjen met carsen ende pruymesteenen, rood ende wit. Item enige persick ende abricoossteenen 

in sant gelijt ende coel bewaert” (Böeseken: 71). 
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Uit ’n inventaris wat Van Riebeeck van sy lande opgestel het, blyk egter dat sitrusvrugte en wynstokke die belangrikste was.  

Na ’n paar maande aan die Kaap skryf hy op 22, 23 en 24 Augustus 1652 in sy Daghregister: “ ... ende als ’twat warmer begint te orden, sijn voornemens 

om oock wat spaense limoenen ende appelcornen te planten die wij mede uit patria gebracht hebben” (spaense lemoenen (cornen) ‘lemoenpitte’). Die 

Spaanse lemoenpitte waarna Van Riebeeck verwys, was blykbaar dié van die Citrus aurantium, ofte wel die Seville-lemoen.  

Ook aan die toekoms is gedink, want in sy brief van 14 April 1653 het Van Riebeeck, behalwe die reeds genoemde sade, ook nog 10 lb. pasternaken of 

witwortels bestel, asook 5 lb. saad van essebome, 1 lb. bieslook, 1 lb. artisjoksaad, 1/2 lb. pimpernelsaad, 1/2 lb. roosmarynsaad, 1/2 lb. rooi-, wit- en 

swart-aalbesse en kruisbesse. Wanneer hy vra om een pond braamsaad, skryf hy “sal hier wel wassen alsoo der wilde bramen sijn”. Interessant is ook 

sy versoek aan Amsterdam om “1 vatjen met carsen ende pruymesteenen, rood ende wit. Item enige persick ende abricoossteenen in sant gelijt ende 

coel bewaert” (Böeseken: 71) 

 

Aflegging van eerste gelofte  

 

Uit ’n menslikheidsoogpunt het Jan van Riebeeck die volgende jaar, dus 1653, dalk nie besef hoe belangrik die herdenking van stigtingsdag is nie, aan-
gesien in die Daghregister geen melding daarvan gemaak word nie en die dag gevul was met wat gedoen moes word en soos elke ander dag verloop 

het. Die tweede jaar na aankoms egter is die volgende aangeteken, waarna stigtingsdag tydens sy bewind tot in 1662 jaarliks herdenk is:  

APRILIS ANNO 1654  

Paesdagh, den 5en dito, werm weer ende windt als gister, tot tegen den avont begond uytten Nwesten wat te koelen met regen.  

[Maandag] 6en ditto ... Heden voor de tweede mael jarich sijnde dat wij door Godes Hulpe geleyde met de scheepen Drommedarus, Reyger ende Goede 
Hoope hier ter plaetse behouden sijn aengelandt omme dese fortresse ende colonie nae d’ ordre onser Heeren Meesters op te maecken ende stabileren, 

ende gemerckt Godt de Heere alle die saecken tot den dach van heden met veele segeningen wel ende gewenscht heeft laeten succederen ende voltrec-

ken,  

[Eerste gelofte lui soos volg]  

soo hebben beslooten, ende oock voor d’ eerste reyse begonnen, desen dach, den 6en April wesende, tot Godes eere met danckseg-

ginghen te vieren ende voor altijt tot een vastblijvenden danck- ende bededach in te stellen, ten eynde daerbij des Heeren weldae-

den, aen ons bewesen, bij ons naecomelingen nooyt vergeten, maer altijt tot Godes eere ter gedachtenisse in memorie gehouden 

mogen worden.  

Afrikaans  
6 APRIL 1654. Aangesien dit vandag twee jaar gelede is dat ons met God’s hulp en leiding met die skepe Drommedaris, Reiger en  Goede Hoop veilig hier 
geland het, om hierdie fort en kolonie in opdrag van ons here en meesters op te bou, en ons gemerk het dat God die Here al die sake tot vandag toe met 
baie seëninge, goed en na wens laat verloop het,  
het ons besluit, en ook vanjaar daarmee begin, om hierdie dag, 6 April, tot God’s eer met danksegging te vier, en dit vir altyd as 
’n dank- en biddag in te stel, sodat ons nakomelinge nooit die weldade wat God aan ons bewys het, vergeet nie, maar dit altyd in 
gedagte mag hou.  
 

[Lees gerus verder in die Taaloord-web webtuiste onder Argief: 6 April – ’n dag om te gedenk]  

 

 

 

 
 

Saffaanpeerboom uit Van Riebeeck se tyd (foto’s onlangs in die Tuine geneem) 
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Die eerste Kaapse roos  

 

Die inskrywing op 1 November 1659 lui: “ ... ende is op dato d’ eerste Hollantse roos aen de Caep gepluckt van roseboomen anno passade hier geco-

men, ende staen de kerse- ende mispelboomen jegenwoordigh mede al fraey te bloeyen.” Die Hollandse roos verwys na die Rosa centifolia – my 

vertaling is honderdblaar – ook genoem die Provence-roos. Teen Augustus 1657 het die roosbome wat uit ‘patria’ aangevra is, nog nie aangeland 

nie. Hoewel nie aangeteken is wanneer die roosbome wel ontvang is of watter variëteite gestuur is nie, is die Kaap de Goede Hoop waarskynlik die 

enigste plek ter wêreld waar die presiese datum aangeteken is toe die eerste roos afgepluk is. Hoe vreemd dat juis die honderdblaar, die gesofisti-

keerdste Europese tuinroos wat oor eeue heen gekweek is van die wilde roos, die eerste variëteit moes wees om te blom aan die suidelikste punt 

van Afrika waar geen wilde rose nog ooit voorgekom het nie.  

 
Die eerste twee Kaapse lemoene 

 

Lemoenbome uit St. Helena het soos volg in die ‘Compagnies 

Thuijn’ beland: In Februarie 1655 stuur Van Riebeeck die Tulp na 

die eiland om onder andere appel- en lemoenboompies vir die 

Kaap te haal (JvR, DR I, 14.2.1655), bl. 289). Hulle het goed aan 

die Kaap gegroei nadat Van Riebeeck ’n windwerende heining 

rondom die hele Kompanjiestuin laat plant het. Die Nachtglas 

het in 1656 nog 300 appel- en lemoenboompies van St. Helena 

af gebring. In November 1[6]57 het die jag Maria nog 900 appel- 

en lemoenboompies daar gaan haal. Vergelyk die Resolusie van 

“Maendagh den 20en Augustij ao. 1657: soo veele appel off 

lemoen boomtjes als sal cunnen bergen om hier aen te planten”. 

In sy Daghregister word daar telkens verwys na sitrusbome en 

op 29 Oktober skryf hy dat “de orangie- [en] lemoenboomen” 

gaan vrugte dra. Op 18 Julie 1661 berig hy van die “orange- ... 

en lemoenbomen” in die Kompanjiestuine. 

 
Naas die dagboekinskrywing oor die eerste Hollandse roos aan die 

Kaap is die volgende inskrywing op 25 Julie 1661 vir my van besondere belang en word as slotgedagte bespreek: “’s Namiddags heeft den Comman-

deur Riebeeck met sijn huijsvrouw d’ eerste twee lemoenen van een boomtjen in Compagnie’s thuijnen staende affgepluckt, sijnde fray geel gecou-

leurt ende al moij groot, St. Helena’s slagh, van jonge boomtjens voor dato vandaer doen haelen, en te hopen datter haest meer sullen beginnen te 

dragen.” (JvRDR, 25.7.1661, bl. 384, deel III).  

In die Resolusie van “Maendag den 18en Julij 1661” word berig dat dit hoog tyd was dat die Edele Kompanjie ’n goeie stuk land  moes kies vir die 

plant van olyfbome, maar insonderheid dié van “orangie, pompelmoes ende lemoenboomen”. Aan die “nieuwlandt” (huidige Nuweland ) word daar 

toe grond voorberei vir sodanige “plantagie”, vry van die felle suidoostewinde, met die oog op “orangie, lemoen ende wijnplantagie”. In die Resolu-

sie word ook geskryf dat dit jammer is dat die vryburgers nie geneë was “tot boom off wijnplantagie” nie; hulle het eerder net “koring, thuin- en 

aardvrugte” geplant omdat hulle onmiddellik ’n inkomste moes hê. Vanweë die felle suidoostewinde het die bome in die Kompanjiestuin nie so hoog 

gegroei soos op Van Riebeeck se plaas Bosheuvel nie. Hierdie plaas was “bepoot ende beplant met 1,162 jonge orangie, lemoen ende pompelmoes 

boomen” asook talle ander vrugtesoorte, altesaam “1244 stucx jonge vruchtboomtjens.” Die plan was om “wel over de 1,000 jonge  orangie ende 

lemoenboomtjens tegen September aenstaende (gewortelt sullende wesen) aen te planten” in die “nieuwelandt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Waarskynlik ’n nakomeling van die outydse Hollandse roos aan die Kaap met 

’n sagte, heerlike geur asof van Provence (uit ons tuin)  

Slegs twee lemoene as eerste drag aan ’n nakomeling van simbolies die 

belangrikste lemoenboom in die land (uit ons tuin, 27/7/12) 
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Slotgedagtes  

 

Onder Jan van Riebeeck se leiding is die Vierpuntfort gebou en die Kompanjiestuin aangelê. Hiermee het hy voldoen aan die vereistes wat die Here XVII 

aan hom gestel het. Hierbenewens het hy die verantwoordelikheid op homself geneem om die eerste gelofte af te lê. Die vrug van sy arbeid lê bekroon 

in die eerste Hollandse roos en St. Helena-lemoen wat hy vir sy vrou as Kaapse seën op onvermoeide arbeid kon aanbied voordat hulle in Mei 1662 na 

die Verre-Ooste vertrek het.  

 

Ek stel my voor dat die aanvanklike en toegepaste opdrag aan die egpaar Van Riebeeck in die besonder, ongeveer soos volg kon gelui het: ‘Verlaat julle 

vaderland waarskynlik vergoed en gaan berei ’n tuin aan die onbekende suidpunt van Afrika voor. Bewerk daar die grond met volharding, saai en plant 

met ywer ten spyte van terugslae, sodat veral die moeë en siek reisigers tussen die Ooste en die Weste dankbaar kan aandoen by hierdie oase wat 

deur julle offervaardigheid tot stand gebring is, waar dit wat benodig word, vars en goed vir die gesondheid sal wees – water, groente en vrugte. Dit is 

julle opdrag en verantwoordelikheid. Maak van dié landstuin ’n ware lushof.’  

 

Hulle het die uiters moeilike toets wat aan hulle gestel is in die volvoering van hierdie belangrike opdrag met lof geslaag. Dit is opvallend maar nie 

vreemd nie, dat dit die kommandeur plesier verskaf het om met sy geliefde vrou die vreugde van die oes te deel; ek stel my voor dat hy sonder aarse-

ling aan haar die eerste pragtige “Hollantse” roos in die lente van 1559 sou skenk, en in die winter van 1661 pluk hy vir haar een van die eerste twee 

lemoene wat ryp geword het in die Kaapse tuin en lê dit in haar hand. 9  

 
Gedagtig daaraan dat die lemoen en die roos ewigheidsimbole is van onderskeidelik goddelike wysheid en goddelike liefde het ek die volgende gedig 

geskryf en dra dit hiermee op aan die nagedagtenis van Jan van Riebeeck en Maria de la Quillerie vir hulle onmeetlike nalatenskap aan hierdie land en 

aan dié van ons wat ons met hierdie erflating vereenselwig. Ons bevind ons vandag op dieselfde uitgestrekte Atland-oseaan op pad na dié vasteland 

waar ons by ’n kaap van goeie hoop aan wal gaan stap.  

 
 

Lemoenroos 

 

lig anker by die hawe van die teks 

woestyntog, voëlvlug en goeie hoop 

op gekarteerde onverkende wel en seë 

van storms, windstiltes en trae tydsverloop 

 

die langtafel met spierwit kleed gedek 

kunstig langs blom- en blaarmotief gesoom 

berge van wind en leeu op oervaste plek 

die suiderkruis se koers ’n sterredroom 

 

tuinier in opdrag uit vrye keuse 

berei die boord en bewerk die grond 
somer, seën en druppels sagte reën 

voltooide arbeid ryp en afgerond 

 

hiermee die eerste roos, my lief 

en hiermee die eerste lemoen 

uit Provence die broospienk honderdblaar 

uit Orange die sonvrug vir ’n duisend jaar 

 

Helena Liebenberg 

16 November 2008 

 

(Uit: Rooswater – Bloemlesing) 
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KRETA :  parel in de Middellandse zee  
                                                                           door Mimi Van den Broeck  
  
Of de V.O.C. ooit voet aan wal gezet heeft op dit Griekse eiland , is niet bekend.  Toch heeft Kreta historisch en toeristisch enorm veel te bieden. 

Jaren geleden vond zelfs de BBC in het paradijselijk Elounda (oostelijk deel) de gedroomde plaats om een feuilleton op te nemen: “Who pays the Ferryman?”,  een 

spannende vendetta- geschiedenis ( wraak) tussen twee families, met dramatische  afloop.  De schitterende omgeving en de onvoorstelbare natuurpracht wekten 

natuurlijk de reislust en interesse, om ter plaatse in dit verhaal mee te gaan.  Wat later ook gebeurde… 

In vogelvlucht : eerst een woordje geschiedenis. 

 

Het uitgestrekte eiland is een ideale, kunstzinnige, religieuze en zelfs taalkundige brug tussen de drie werelddelen : Azië, Afrika en Europa.  Vandaar ook de 

constante invasies en belegeringen in de loop van de geschiedenis.  

Kreta wordt gedomineerd door de hoge toppen van het Ida- gebergte.  Hier werd – volgens de legende – Zeus geboren : de vader van de grote goden van de 

Olympus!  Hij werd gecharmeerd door de lieftallige nimf Europa.   Ze kregen drie zonen, waaronder Minos : de stamvader van Kreta. 

De belangrijkste periode in de Kretenzische geschiedenis is de Minoïsche beschaving, genoemd naar de mythische koning Minos.  We schrijven 2800 v.  Chr. 

De Minoïsche tijd was een periode van grote bloei op het eiland, dat toen al 250.000 inwoners telde.  Het “Tribuut” dat  koning Minos jaarlijks van Athene eiste 

bestond uit 12 jonge meisjes en knapen, uit aristocratische families.  Die werden geofferd aan zijn monsterlijke Minotaurus; half mens, half stier. 

In die tijd werden reeds schitterende paleizen gebouwd! 

 
Na de allesverwoestende aardbeving, rond 1700 v.Chr., die gepaard ging met branden en grote vloedgolven, werden dezelfde paleizen heropgebouwd, kleiner, 

maar in dezelfde stijl. Nadien verliep het leven rustig, totdat in 1450 v.Chr. de grootste vulkaanuitbarsting van alle tijden een einde maakte aan de tweede fase 

van het Minoïsch Kreta.  Die natuurramp had plaats op het nabijgelegen eiland Santorini en was van dergelijke omvang dat ze zelfs in de Bijbel wordt vernoemd.  

Waarschijnlijk ontstond door dit gebeuren de Atlantische mythe , d.w.z. de ondergang van een schitterende beschaving, omdat het eiland volledig onder de zee-

spiegel verdwenen was.  Archeologisch wordt deze ramp bewezen door verscheidene meters vulkaanslakken en lava, die op duizenden kilometers afstand wer-

den gevonden. 

 

Later verspreidde de Myceense beschaving zich zonder veel moeite op het heropgebouwde eiland.  Die periode kende weer een grote bloei.  Uit die tijd stammen 

ook de gebeurtenissen, die nog slechts voortbestaan in epische heldenverhalen, zoals de door Homeros beschreven deelname van de Kretenzische helden aan de 

oorlog van Troje. 

 

Ook Hypocrates, vader van de moderne geneeskunde, werd geboren op Kreta. De inwoners geloofden toen nog dat hij de 18e zoon was van de goden.  

Hypocrates leerde zijn volk dat ziekten een natuurlijke oorzaak hebben en niet veroorzaakt werden door de goden. 

Het rijke, machtige eiland, met zijn strategische ligging, begon zelfs interessante contacten te onderhouden met het Oosten.  Er was import van  een zeer grote 

verscheidenheid aan producten.  Maar niet alle vreemde volkeren hadden even vredelievende bedoelingen.  Achtereenvolgens viel  Kreta in handen van de Ro-

meinen, de Byzantijnen, de Arabieren (die er een bloeiend slaveneiland van maakten), de Venetianen en de Turken; met de val van HERAKLION, de hoofdstad in 

1669. 

Dit is de zwartste periode in zijn geschiedenis.  In de Turkse tijd hadden geloofsvervolgingen en moorden plaats, met duizenden onschuldige slachtoffers tot ge-

volg. Die belegering duurde tot 1898.  Toen verklaarde Kreta zich onafhankelijk, bijgestaan door Engeland.  Al de Islamieten moesten  het eiland verlaten. 

Zo ontstond op Kreta een fusie van de plaatselijke bevolking met de vreemde culturen van de nieuwkomers. 

Na dit zeer onvolledig overzicht van zijn geschiedenis, leeft Kreta momenteel heel rustig.  Toeristisch gezien : een topper!  Dit prachtige eiland is, ondanks zijn 

vele schatten, nog ongerept gebleven.  Zijn  natuurlijke rijkdommen zijn vooral : de kust, de bergen, de baaien, kloven en grotten!   Een boeiend, afwisselend 

landschap.  Het is het mooiste van de 1400 Griekse eilanden!  Niet verwonderlijk dat de BBC Elounda vond als de meeste paradi jselijke oase van Kreta, met de 

diepblauwe Mirabella- baai, de meest luxueuze hotels en super- vriendelijke mensen! 

Onze zoektocht naar de taverne van de ferryman werd pas beloond op de boot naar een nabijgelegen eiland SPINALONGA.  Hoog boven het water van de baai 

torende  de naam van het gezellige, authentieke  eethuisje :”Ferryman Taverna”, dat voor de opnames werd gebruikt. Het interieur werd ondertussen wel lichtjes 

gemoderniseerd, maar de gastvrije familie is nog dezelfde. De keuken is er heerlijk! Dagverse vis uit de nabijgelegen baai.  Een aanrader!!! 

Spinalonga was oorspronkelijk een burcht, gebouwd tot bescherming van de haven “Elous”, later Elounda.  De burcht moest stand  houden tegen de aanvallen van 
de Turken, die al een groot deel van het eiland hadden veroverd in 1579.  In 1715 moesten de Venetianen het fort toch nog overgeven. Na de emigratie van de 
Turkse  veroveraars  werd Spinalonga in 1913 een melaatseneiland. 
 
Tot in 1953 werden hier lepra- patiënten geïsoleerd, om het eiland nooit meer te verlaten. De zieken kregen wel voldoende toelagen van de regering om te over-
leven.  In ieder huisje woonden 7 tot 10 personen.  De priesters, verpleegkundigen en handelaars konden slechts langs één ingang de kolonie binnen, maar moes-
ten eerst zowel bij het binnengaan als bij vertrek in een zwavelbad gereinigd worden.  In die periode zijn er ook 70 gezonde kinderen geboren, die niet bij hun 
ouders mochten blijven. Ze moesten elders geadopteerd worden. 
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In 1953 werden alle huisjes platgebrand.  Wie toen nog leefde werd overgebracht naar een ziekenhuis in Athene.  De rijken werden begraven onder een grote, 

platte steen.  Crematie was verboden!  De armen werden samengelegd in een “knekelhuis”.  Daarboven werd opnieuw begraven.  Honderden melaatsen zijn hier 

gestorven.  Nu resten alleen verbrande ruïnes : stille getuigen van veel menselijk leed en een bewogen verleden! 

Niet ver van Elounda ligt het peperdure “Elounda- Beachhotel”, waar alleen presidenten, beroemde filmdiva’s en oliesjeiks welkom zijn.  Ze krijgen  een limousi-

ne, een helikopter en een jacht ter beschikking…. 

AGIOS  NIKOLAUS (agio= heilig), is een bijzonder mooi  gelegen kuststadje, één van de meest toeristische van het eiland.  Er zijn gezellige winkelstraatjes,  lekke-

re Griekse eethuisjes en prachtige wandelingen langs de zee.  Het moderne hart van de stad is een meer, waarvan men vroeger dacht dat het geen bodem had.  

Die ligt op 64m diepte, ongewoon voor een betrekkelijk  kleine omvang. Volgens de legende kwamen de goden Athena en Artemis hier zwemmen. 

Beroemde personen brachten in dit prachtig oord hun vakantie door : Gorbatsjov, Soraya, Mitterrand, Neil Armstrong, Antoinette Spaak, Schwarzenegger e.a. 

Een 10-tal km verder ligt in een vredig, met bossen begroeid landschap, een uniek origineel bergdorp : KRITSA, in een kleurenpracht van bougainvillea  en andere 

zuiderse weelde.  De tijd is er blijven stilstaan….Er is maar één hoofdstraat en vele smalle, charmante steegjes, die tegen de hellingen kronkelen.  Minutieus-

kleine winkeltjes kleuren het geheel met prachtig handwerk, keramiek en iconen.  Nergens wordt in reisbrochures dit schattig dorpje vermeld!   

Buiten het centrum leven de mensen doodarm.  Hun rijkdom bestaat alleen uit een paar geiten en groenten.  Onvoorstelbaar hoe armoedig hun primitieve huisjes 

zijn.  Maar hun vriendelijkheid is evenredig met het prachtige  decor, waarin ze wonen ! 

Wie geïnteresseerd is in de  roemrijke schatten van de Kretenzische geschiedenis, kan best een bezoek brengen aan het prachtig  archeologisch en historisch 

museum van de hoofdstad HERAKLION.  Meer dan een bezoek waard!  Het is één van de beroemdste musea ter wereld. Het werd gebouwd in 1883 op de plaats 

van de antieke St.Franciscuskerk, die door een aardbeving volledig werd verwoest.  Al de schatten die op het eiland werden gevonden, zijn hier bewaard geble-

ven.  De collectie beslaat  6000 jaar geschiedenis tot aan de Romeinse tijd. 

 

Eén van onze meest indrukwekkende herinneringen, is het begraven van overledenen   in foetushouding; eerst in amforen, later in sarcofagen.  Twee geraamten 

zijn intact bewaard gebleven.  Nadien is een kennismaking met KNOSSOS een must! 

Hier wordt het voormalig koninklijk paleis geleidelijk aan in de oorspronkelijke staat heropgebouwd.  De opgravingen begonnen in 1900 o.l.v. de beroemde Engel-

se archeoloog Sir Arthur Evans.  Het reusachtige paleis had drie verdiepingen , toen een ongelooflijk staaltje van architectuur.  Dit gebouw is                                                                                                                                                                                                          

150 vierkante meter groot, een labyrint, maar wel met een duidelijk patroon, op een oppervlakte van 20.000 vierkante meter. Het telde 1300 vertrekken…

Verschillende reusachtig- grote amforen (kruiken)  staan nog steeds, al meer dan 4000 jaar, in de voorraadkamers.  De muren waren en worden opnieuw geschil-

derd in levendige kleuren.  Een titanenwerk van jaren!!! 

 

Kreta is een prachtig, onvergetelijk eiland!  Maar onze meest geliefde trekpleister was en blijft Elounda; als centrum niet belangrijk, maar zo rijk aan herinnerin-

gen!  Geen enkele foto kan  de schitterende omgeving en de paradijselijke schoonheid van deze parel weergeven! 

De bewoners van Kreta noemen zich geen Grieken, maar Kretenzers, met eigen aard en gewoonten.  Hier hangen geen broden aan de wasdraad zoals in Perzië, 

maar inktvissen die moeten drogen in de zon. Weinig appetijtelijk!  De mensen zijn enorm vriendelijk.  Ze leven rustig, onbezorgd en gelukkig!  Of deze superla-

tieven in deze huidige Griekse crisistijd nog gelden is minder waarschijnlijk…. 

 

Bronnen : 

“Kreta : kunst en geschiedenis” : Mario Iozzo 

Persoonlijke herinneringen 
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Activiteiten  

 

  
Op 2 juli bezoek aan de tentoonstelling“De wereld gespiegeld” – wereldkaarten van de middeleeuwen tot nu.  

Het MAS is daar de plek bij uitstek voor. 

 

Wereldkaarten, van vroeger tot nu, tonen wat wij op een bepaald tijdstip weten over de wereld; de kaarten zijn spiegels van de tijdsgeest.  

In de christelijke middeleeuwen was Jeruzalem het middelpunt van deze kaarten. De toen onbekende werelddelen werden bevolkt met monsters en fabel-

achtige figuren. Later verlegden ontdekkingsreizigers de horizon. Oosterse en westerse kennis ontmoetten elkaar. Er worden globes gemaakt. En vandaag 

denken we de hele wereld tot in de kleinste hoekjes te kennen dankzij de satellietkaarten van Google. Maar is dit wel zo? 

“De wereld gespiegeld” vertelt de geschiedenis van het westerse wereldbeeld aan de hand van unieke kaarten en globes. Enkele hedendaagse kunste-

naars voegen hun spiegeling van de wereld toe aan dit verhaal. 

Met een beperkte groep hebben we pareltjes van kaarten en voorwerpen gezien, die ons af en toe versteld deden staan. Gezien de beperkte mogelijkhe-

den en de wetenschap die nog vorm moest krijgen toch een realistisch beeld van de aarde brengen is wellicht één van de meest opzienbarende ervaringen 

die men hier kon opdoen. 

 

Na een lichte lunch in het onvolprezen historische pand ‘ de Grote witte Arend’ ging het gezwind richting het Museum Plnatin-Moretus voor de tentoonstel-

ling “De stad getekend” – de bewogen 16de eeuw van Antwerpen in kaarten en plattegronden. 
De stad getekend volgt aan de hand van kaarten en plattegronden de snelle ontwikkeling van Antwerpen in de 16de eeuw. Sommige kaarten hebben boven-

dien een onderliggende bedoeling: ze benadrukken de roem, rijkdom en de militaire weerbaarheid van de stad. Zo ook het plan van Virgilius Bononiensis 

dat een panoramisch zicht biedt op Antwerpen in 1565, op het hoogtepunt van haar economische bloei.  

 

“De stad getekend” schetste de razendsnelle veranderingen van Antwerpen in de 16de eeuw aan hand van stadsgezichten, plattegronden en historie -

prenten, en portretteert de stad tijdens dramatische en vreedzame gebeurtenissen: de Beeldenstorm en de Spaanse furie, Blijde Intredes en ijsprettafere-

len. Tot op vandaag nog herinneren vele plaatsen in Antwerpen aan de stedenbouwkundige ingrepen die in de Antwerpse Gouden Eeuw plaats vonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergilius Bononiensis, plan van Antwerpen 1565  

Museum Plantin– Moretus 
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 We kunnen het niet helpen, maar bij het woord “oorlam” verschijnt in onze verbeelding altijd een sympathiek schaapke, met heel grote fluwelen flaporen  

(jammer dat het wollig beestje de onhebbelijke gewoonte heeft om soms in een misselijke kater te veranderen …). 

 

Maar waar komt het oorlam eigenlijk vandaan ?  En hoe komt zo’n brave graseter bij de borreltafel terecht ?  Wij zijn op onderzoek uitgegaan. 

 

De orang Belanda  (Maleis :  Nederlandse mensen), die na hun dienstjaren in Oost-Indië  langs Kaap de Goede Hoop terug naar het vaderland zeilden, verble-

ven doorgaans enige tijd in deze gekende VOC verversingspost, terwijl het schip werd gelost, nieuwe lading innam en eventueel  werd opgekalefaterd.   Zij 

werden goed ontvangen door de landgenoten die vast aan de Kaap woonden.  De retourschepen brachten niet alleen allerlei goederen mee, maar ze beteken-

den ook een welkome afwisseling in het afgelegen bestaan.   Zonder twijfel werd de komst van de bezoekers uitvoerig gevierd met ontelbare neuten.  De Kaap 

stond niet voor niets algemeen bekend als “Herberg van twee Oceanen” ! 

 

De Kaapse Nederlanders hadden meestal Maleis personeel in dienst (zeg maar : dwangarbeiders) en voor hen waren de verlofgangers orang lama datang 

(oud gedienden, ervaren mensen  -  zij die lang geleden ergens waren aangekomen en dus ervaring hadden opgedaan). Orang lama datang werd in het 

dagdagelijks gebruik afgekort tot orang lama, wat op zijn beurt volksetymologisch werd verbasterd tot oorlam.  Gezien de zuipreputatie van de Belanda, 

werd de naam bijna automatisch synoniem voor borrelaar en uiteindelijk ging hij op de borrel zelf over. Het oponthoud aan de Kaap werd door iedereen 

trouwens oorlammentijd genoemd (ook door de Hollanders die vanuit Nederland naar de Oost onderweg waren, de orang baroe datang : beginnelingen, zij 

die geen ervaring hadden -   groentjes).                                                                                                                                                                       

Ons schaapke is dus van Kaapse oorsprong en heeft wel degelijk iets met de fles te maken ! 

 

We zijn ook eens in Van Dale naar het oorlam gaan kijken : oudgast, man van ervaring of bevaren matroos,  of rantsoen jenever dat op vaste tijden aan de 

matrozen van de marine uitgedeeld werd. Het woordenboek vermeldt eveneens het bescheiden oorlamsmokje,  tinnen of blikken bekertje waarin het oorlam 

werd rondgedeeld.          

                                                                    
Het traditioneel uitgereikte rantsoen bedroeg meestal 5 vingerhoedjes (= 5 cl.) per keer.                                Bij 

het leger kregen ze in de Oost vanaf 1917 officieel geen oorlam meer.  Bij de Nederlandse marine verdween 

het officiële oorlam al in 1905, maar de Engelse Navy handhaafde “a cup of tea with a tot of rum” tot in 1982 !  

                                                            
Als gelukkige bezitter van een onvolprezen Prisma woordenboek met Nederlands-Afrikaanse 
“teenhangers” (tegenhangers) zijn we ook daar eens gaan kijken. Bij het woord oorlam zelf wordt voor meer 

details kurkdroog verwezen naar borrel,  maar vlak daarna verrast het Afrikaans ons met oorlams (slim, goed 
geleer, handig) en enkele kostelijke (alcoholvrije) gezegden : 

- sy is ’n flukse meisie en oorlams in die kombuis -  ze is een vlijtig meisje en zeer  handig in de                
keuken.                                                                                                                                                 
-  wanneer het katte dan oorlams geraak en by die mense kom woon ? wanneer is de kat  dan wijs 
geworden en bij de mens komen wonen ?    
In de betekenis van skelm, uitgeslape wordt ons in het Afrikaans bevestigd wat we in het Nederlands al langer 

wisten  :                                                                                                                                                 

- ek het geweet mans kan oorlams raak … ik wist dat mannen uitgeslapen konden zijn…  
In onze contreien zou de beschaafde Willem Bilderdijk in 1825 voor het eerst het woord “oorlam” in de Neder-

landse literatuur hebben vermeld.  Of hij toen zelf een borreltje op had, of gewoon alcoholvrij oorlams aan het 

werk was, hebben wij niet kunnen achterhalen. 

 

Vóór we er zelf ook eentje inschenken, willen we toch nog even terugkomen op de Maleise  uitdrukking orang Belanda uit het begin van onze tekst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Toen de eerste rosharige Hollandse scheepslui en missionarissen op Borneo aankwamen, vonden de inheemsen dat zij met hun bolle buiken en grote neuzen 

sprekend op een andere groep bewoners van hun eiland leken : de neusapen !!!                                                                                                 

Die apen kregen prompt de naam : orang Belanda : de mens die op de Nederlanders lijkt !                           
Ze worden nog altijd zo genoemd ! De gelijkenis zal in vele gevallen zeker treffend geweest zijn.  Al waren de inheemsen van Borneo dan misschien koppen-

snellers, gevoel voor humor hadden ze wel !  Maar of ze zichzelf wel eens ooit hebben bekeken … ?                                                                           

Proost ! 

Bronnen :                                                                                                                                                                                                                   

- Etymologiebank.nl - trefwoord oorlam.                                                                                                                                   

- Foto met jeneverfles via Google.                                                                                                                                                            

- Van Dale  Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.                                                                                                                                      

- Prisma Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands  (amalgamatiemodel woordenboek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Regelmatige consumptie    

 

’t Schaapke                                                            door Emy Vanderveken  
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  Da’s straf hé!                                                       door Emy Vanderveken 
De Indonesische hoofdstad mag dan misschien fier zijn op de naam Jakarta (daar hangt de betekenis glorieuze overwinning aan vast), ons zegt de vorige naam 

Batavia heel wat meer. Want wie Batavia zegt, zegt VOC !   

 

De stad begon haar lange bewogen loopbaan ergens in een duister verleden, als een drabbig muskietennest aan de noordwestkust van Java.  Met de regelmaat van 
een klok werd er door een aantal prinsen en sultans om gevochten.  Van 397 tot 1527 borrelt de naam Soenda Kelapa op uit het moeras. Op 22 juni 1527 veroverde 

ene Fatahillah de nederzetting en dat wordt beschouwd als de officiële stichtingsdatum van Jayakarta of Jacatra,  wat “glorieuze overwinning” betekent. 

 

In 1610 kregen de Nederlanders er vaste voet, toen Jacques l’Hermite Jr.*,  Raad van Indië - (een geboren Antwerpenaar in dienst van de VOC) met de vorst van 

Jacatra een overeenkomst had gesloten. De VOC had al langer geroken dat er met dit gunstig gelegen havenplaatsje aan de Java Zee meer aan te vangen was en 

zette er een factorij neer.  En waar de VOC verscheen, daar werd VOC-geschiedenis geschreven … meestal zwarte bladzijden !   Toen dan ook nog Coen de Verschrik-

kelijke  (Jan Pieterszoon Coen)  in 1618 tot Nederlands Gouverneur-generaal in Indië werd benoemd, was de zaak compleet !  

Deze drastische figuur beschouwde de Hollanders meteen als de “Heren van Java” en begon aan de versterking van de handelspost  door de bouw van een 7 m. hoge 

muur rond het terrein waar hij een enorm fort wilde zien verrijzen. Het was zijn bedoeling dit fort “Nieuw Hoorn” te noemen - naar zijn geboortestad Hoorn - maar 

omdat de plaats toen al Batavia heette, vonden de Heren Zeventien dat deze naam moest worden behouden.  We schrijven dan 1621.  Coen kon zich daarin waar-

schijnlijk wel vinden, want hij was een bewonderaar van de beruchte Germaanse Batavieren, die zich ooit van de Romeinen hadden vrijgevochten en waar volgens 

hem de Nederlanders zouden van afstammen !                                 

 

De naam Batavia is in omloop gebleven tot in 1942. Toen werd voor Djakarta gekozen, wat na spellingsaanpassing in 1972 Jakarta werd. 

De arrogante, wreedaardige Jan Pieterszoon Coen had snel carrière gemaakt bij de VOC.  Zijn meedogenloos (en dikwijls letterl ijk moorddadig) optreden tegenover 

iedereen die niet meewerkte of de Compagnie in de weg liep, was daar zeker niet vreemd aan.  Maar hoe dan ook, door hem groeide de post Batavia uit tot een van 

de meest belangrijke handelscentra van Oost-Azië.  Het fort kwam er en werd uiteindelijk de zetel van het hele bestuur. 

                                                                                                                                              

Voor een artikel over Coen in een volgend VOC-Journael gingen wij op zoek naar meer achtergronden.  Onze niet-aflatende snuffeltochten voerden ons langs talloze 

oude geschriften, documenten, archieven en  “Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia”.  Alles wat er gebeurde werd in Batavia nauwkeurig in dagregis-

ters opgetekend en voor ons zijn deze werken dan ook een ware goudmijn ! In afwachting van ons artikel brengen we jullie alvast in de toenmalige sfeer met een 

stukje justitie,  i. e. in Batavia uitgedeelde straffen.  Wij citeren gewoon een originele tekst uit het “Dagh-Register - Anno 1637” :    

                                                 
Den 29 Maert zyn door ’t Eerwaerde Collegie van Heeren Schepenen over begaene misdryven publyckelyck gestraft de volgende deliquanten, als namentlyck : 

- Datan van Macassar, lyffeygen van Mahin Ahoe Loeboe, Amboinees, gegeselt, met een gloeyende kris dwers over zyn rugh gestreken en 2 jaaren in de  
  kettingh by syn lyffheer; 
- Jan, Chinees van Batavia, met een strop om den hals ** onder de galgh gegeesselt, gebrantmerckt en voor al zyn leven in de kettingh aen de Caep gebannen;  
- Oeloe van Tangeran, Javaen,  
  Pieter van Malabaer, slaaff van de stalmeester de Ruyter zalr.  en  
  Anthony van Malabaer, lyffeygen van den Mardyker*** Augusty Manuels, alle drie met de strop om den hals onder de galgh gegeesselt, yder op de rechte 
  wangh gebrantmerckt en voor 20 jaren gebannen in de kettingh: 
- Wiera Javaen en  
  apton van Batavia gegeesselt en voor 6 jaren in de kettingh gekloncken; 
- Paul van Bengale, lyffeygen van d’E.Does, gehangen; 
- Prana van Chirribon, corporael der Javanen en  
  Citra van Craoangh beyde geradebraakt; 
-  Marten van Craoangh, Javaen, opgehangen; 
-  Seranton vry Bandanees en  
- Siliran van Macassar, slaaff van Bappo Balyer, beyde opgehangen; 
- Sisa van Bima, lyffeygen van Bappo Boat, met den strop om de hals onder de galgh gegeesselt, gebrantmerckt en 20 jaren in de ketting; 
- Baro van Sumbauwa, slavinne van den Chinees Juou, en Jebat, slavinne van den Chinees Gieko, beyde gegeesselt en 2 jaren in de kettingh; 
- Nange Toujou, vry Macassar, gegeesselt en 6 jaren in de kettingh.  

 

Wat ze allemaal hadden uitgespookt, konden we niet achterhalen, maar we kunnen alleen maar voor de zoveelste keer tot de conc lusie komen, dat de criminelen in 

onze samenleving met de huidige krak-justitie danig van geluk mogen spreken !   

Bronnen :                                                                                                                                                                                         

- “Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-  India - Anno 1637”-  uitgave 

Departement van Koloniën onder toezicht van Dr. H.T. Colenbrander -  Martinus Nijhoff 1899.  Original Princeton University N.J.  - archief jaargang 1680 – p. 140.                                                 

“Batavia”   Peter Fitzsimons. Karakter Uitg.  ISBN  9789045201931 enverschillende sites Wikipedia.                                                                                                                                                                                                                                                                

*  de naam Jacques l’Hermite zullen we ook nog tegenkomen in de buurt van Kaap Hoorn.   **  met de strop om de hals:  betekende daarom niet dat men werkelijk 

werd opgehangen. Het gaf de bestraffing of vernedering meer “aanzien” (ook bij ons bestond dit gebruik).                                                                                                                                                 

*** mardyker : vrijgelaten (meestal christelijke) slaaf.                                                                                                                                                                                                                               
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Vanouds werd kaneel in Europa, behalve als een ingrediënt van gebak en dranken, ook 

als een goed middel tegen nierontstoppingen, verkoudheid, moeilijke spijsvertering en 

een slechte adem beschouwd. De kaneel zelf is de gedroogde binnenbast van de kaneel-

boom. Een boompje kan na zeven jaar voor het eerst worden 'geschild'. Hierna duurt het 

weer vier tot vijf jaar tot er weer geoogst kan worden. De takjes of stammetjes worden 

in stukken gekapt en van de bast ontdaan. Na enige dagen drogen in de zon krijgt de 

kaneelbast de roodbruine kleur en krult het zich op tot de karakteristieke pijpjes. In 

Ceylon (kaart), het enige productiegebied omstreeks 1600, was het schillen van kaneel 

een taak die specifiek aan een bepaalde kaste, de Chalia, als herendienst was voorbe-

houden. 

Kaneel was één van de vier zogenaamde fijne specerijen, waar de VOC al vroeg zijn 

zinnen op had gezet. Kaneelbomen groeiden destijds in het wild langs de kust en in de 

binnenlanden van Ceylon.Het kustgebied was echter in de 16e eeuw door de Portugezen 

veroverd. Samen met het inheemse vorstendom Kandy verdreef de VOC in het midden 

van de 17e eeuw de Portugezen en hield daarbij de meest strategische gebieden aan de 

kust voor zichzelf. De inheemse producenten van kaneel waren nu gehouden hun hele 

productie aan de VOC te leveren. De belangrijkste kaneelgebieden lagen in het westen en 

zuidwesten van het eiland en die behoorden aan de VOC toe. De VOC werd daarmee prak-

tisch de enige aanbieder van kaneel op de wereldmarkt. Er was echter een adder onder 

het gras. De Chalia in VOC- gebied waren vaak gehoorzaam aan de vorst van Kandy, die 

zodoende toch veel invloed had op de gang van zaken. Dat zou zich met name in de twee-
de helft van de 18e eeuw gaan wreken 

 
De VOC ontving jaarlijks tussen de 0,2 en 1 miljoen pond kaneel. Het merendeel hiervan 
werd afgezet in Europa. In Azië was weinig belangstelling voor kaneel, omdat de prijs 
daar te hoog lag. De VOC probeerde op deze manier te voorkomen dat in Azië aan derden 
verkochte kaneel op de Europese markt kwam. In de Republiek werd de kaneel tot 1750 
voor tussen de 2 en 3 gulden per pond geveild. Daarna daalden de leveranties op Ceylon.  
In de tweede helft van de 18e eeuw liep de prijs in Europa toen geleidelijk op tot 8 à 9 
gulden per pond. De VOC beloonde de Chalia voor de herendiensten met een stukje grond 
en noteerde in de boeken als inkoopprijs 25 cent per pond. 

 

 

 

 

Bron: VOC-Kenniscentrum 

 

 

 

 

Handelsproducten van de VOC 

Nootmuskaat, G. E. Rumphius 

Kaneelschillers aan het werk en kaart  van Voor– Indië 

http://voc-kenniscentrum.nl/kaart-voorindie.html
http://voc-kenniscentrum.nl/gewest-ceylon.html
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 De tribulaties van een Cochinchinees kanon          door Jean-Pierre Massart  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Waarom “tribulaties” ?  Ik geef toe, het is ongetwijfeld een verdacht gallicisme met Latijnse geur. Maar “avonturen” oogt niet prettiger en het zuivere, 

echt Germaanse en dus onverdachte “omzwerving” klinkt zo ijskoud, zoveel minder Vlaams noch breugheliaans… 

En dan nog “Cochinchinees” ? Was da? Onze oren werden volgestopt met Siamees, Tonkinees, Annamiet, Vietnamees en niet te vergeten, want druk be-

zocht in onze contreien, Chinees ( meestal gelinkt aan restaurant ). 

Of was het de vluchtige herinnering aan een jeugdroman van de onvolprezen Jules Verne: “ Les tribulations d’un Chinois en Chine “? Wie zal het zeggen? 

Voor diegenen die hun kennis willen verrijken: Cochinchinees werd eerder gebruikt om het zuidelijk deel aan te duiden van wat  nu Vietnam wordt ge-

noemd.  

Oef, nu weten jullie het ! En, echt waar, er werden aldaar kanonnen in een reeds ver verleden gefabriceerd,  of beter gezegd : gesmolten. 

 

Artilleriestukken worden voor het eerst vermeld in Vietnam in de XIIe eeuw, minstens  

200 jaar eerder dan in onze contreien tijdens de Honderdjarige Oorlog. Smelten wordt met de tijd kunst, op grote schaal geproduceerd:  rond 1600 is 

geweten dat de Trinhs, heersers in het Noorden,  honderden stuks bezaten terwijl de zuidelijke Nguyens niet onder deden met de keizerlijke gieterijen 

in hun hoofdstad Hué. Op zich is de ontwikkeling in het Zuiden eigenaardig,  want de grondstoffen ontbreken: erts, kolen, koper enz. moeten ingevoerd 

worden. De technieken worden verder ontwikkeld onder Europese, o a. Portugese en zelfs Nederlandse maar vooral Franse invloeden,  want de geschie-

denis stopt niet.  

 

Nederlanders, VOC en kanonnen 

Een eerste poging om handel te drijven (niet bepaald om een vroege Krupp te spelen) dateert van 1601 wanneer 2 schepen van de “ Oude Compagnie “ de 

kust van Annam aandoen. Dat wordt een mislukking,  want de gezagvoerder wordt gevangen genomen en pas bevrijd tegen het schenken van 2 kanon-

nen ! 

Voor betere relaties zal men wachten tot de tweede helft van de XVIIe eeuw, maar dit gebeurde op een heel originele wijze : de VOC had opgevangen dat 

de Cochinchinese heersers dringend geld nodig hadden,  zoals elke regering heden nog !  

Maar men sprak toen van geldstukken, meer bepaald miljoenen koperen stukken en die waren te vinden in Japan. De “negocie” begon rond 1634.  Het 

koper werd gebruikt om…kanonnen en kogels te gieten !  De stukken werden uiteraard eveneens in de handel gebruikt,  maar toch heeft de invoer uit 

Japan decennia lang verder plaats gehad. De plaatselijke heersers hadden lang weinig interesse om een eigen munt in omloop te brengen. De VOC maak-

te hiermede grote winst, weliswaar eerst beperkt maar later bracht het tot tienmaal de aankoopprijs op !  

 
Een lange burgeroorlog ziet Phu Xuan en Gia Dinh (Hué en Saigon ) later door de noordelijken bezet en de Nguyens vermoord,  met uitzondering van 

de toekomstige keizer Gia Long,  de door Frankrijk gesteunde overwinnaar en stichter van Vietnam in 1804. 

De bijna industriële productie van artilleriestukken dateert van 1798-1800,  gelijklopend met het laatste groot offensief tegen de noordelijken. In  1816 

geeft de keizer,  na de overwinning,  ieder kanon afzonderlijk de titel van “kanon- genie” en een hoge rang in het leger,  zodat “ons“ stuk,  geboren in 

1799,  de  “193e Divisiegeneraal, Overwinnaar van de rebellen en Vredestichter” wordt,  niet minder dan dat ! 
Gepaard gaande met de koloniale verovering worden rond 1858 een aantal van die stukken als oorlogsbuit  naar Frankrijk gebracht en verspreid over 

instellingen in een drietal havens. “Ons” kanon pronkt heden na wat verhuizingen aan de ingang van een scheepswerf in de haven van Lorient. Voor 

hoelang? Dat is een andere zaak. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen :  Wikipedia 

                  VOC archief 

                 Navires et Histoire nrs. 83 en 87 



 

Nieuws van de andere kamers 
 
Kamer Kaapstad 
Onze correspondent dan Sleigh in Kaapstad stuurde ons 

volgende nieuwtjes. 

 

De groep van de Kamer Kaapstad was in augustus op be-

zoek in de Vrijmetselaarsloge ‘de Goede Hoop’ in Kaap-

stad.  

Deze loge werd in 1772 gesticht door een aantal VOC- 

schippers die ook als varende discipels van dit broeder-

schap  optraden. 

 

Voor deze onder ons die volgend jaar naar Kaapstad zou 

afreizen die kan wellicht dit reeds in zijn agenda opnemen: 

het Kasteel de Goede Hoop viert in 2016 zijn 350- jarig 

bestaan. De eerste steen werd gelegd op 2 januari 1666. 

 

Voor iemand die iets verder wil reizen, is er nog Australië 

waar in 2016 de aankomst van de eerste Europese VOC- schipper Dirk Hartogh, met het schip de Eendracht in 1616, formeel wordt herdacht.  

En dit met steun van de Nederlandse ambassade.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende activiteiten die worden gepland door VOC-Kamer Antwerpen 

29/09: Bezoek aan Turnhout met het Grotenhout en het kasteel 

19/10: Bezoek aan het vernieuwde Mauritshuis in Den Haag en het panorama Mesdag. 

24/11: Bezoek aan het Antwerpse Stadshuis. 

14/12: Bezoek aan Leiden: met stadswandeling en museum. 
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