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29 Januari 2016 : 400 jaar ! Een ongewone verjaardag
Door Emy Vanderveken
Vanaf de kale rots Kaap Hoorn veegt de lichtarm van een vuurtoren door het sinistere schemerdonker en
de immense eenzaamheid. In de wintermaanden is dat hier zowat het enige licht dat er te zien is. Kaap
Hoorn heeft niet meer te bieden, want buiten de vuurtoren is er alleen nog een woonhuis, een schuur en …
een kapel. In de verte begint de ong. 800 km. brede doorgang tussen de laatste brokstukken van het enorme Andesgebergte en de eerste kapen van een totaal andere wereld :
Antarctica.
De beruchte doorgang kreeg de naam Drake Passage, naar
de al even beruchte Engelsman Sir Francis Drake (1540-1596),
van beroep o.a. ontdekkingsreiziger, kaper, slavenhandelaar,
admiraal, politicus, zeeheld. De goud- en zilvervloten van de
Spaanse Filips II waren voor hem een ware obsessie en hij
had zich tot doel gesteld deze rijkbeladen schepen waar
mogelijk te veroveren In deze passie werd hij fel aangemoedigd door koningin Elizabeth I (1533-1603), de dochter
van Henry VIII en Anne Boleyn. Het is niet bekend of zij bij
Drake ook nog andere passies aanwakkerde - haar bijnaam Virgin Queen wijst niet direct in die richting - maar
in elke biografie van haar worden haar gevleugelde woorden geciteerd : Drake, so it is that I would gladly be revenged on the King of Spain for divers injuries that I have
received. In 1577 kreeg Drake van haar opdracht voor een
expeditie, die eigenlijk langs de Pacific-kusten van de
beide Amerika’s zou voeren, maar uiteindelijk een reis
rond de wereld werd. Drake keerde in 1580 terug met
enorme schatten aan boord (hoe zou het toch komen dat
koninklijke families soms zo rijk zijn ?). Zijn reisverhaal werd bewust eerst in 1628 uitgegeven, om te beletten dat anderen zouden vernemen waar welke buit werd
veroverd.
Niettegenstaande Drake reeds in 1577-1578 zeker in de omgeving van Kaap Hoorn moet hebben gezeild, is er in zijn
journalen geen melding gemaakt van deze rots. Die hebben
ze waarschijnlijk niet gezien. Het was eerst op 29 januari
1616 dat de sinistere kaap door Willem Cornelisz. Schouten
haar naam kreeg, ter eeren des stadts van Hoorn, zijn geboortestad. Hij wordt algemeen beschouwd als de ontdekker
van Kaap Hoorn. *

Willem Schouten

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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Schouten was toen onderweg op de 360 tons “Eendraght”, samen met Jacob Le Maire.
Deze Jacob was de zoon van de in 1558 (of 1559) in Doornik geboren Isaac Le Maire, een als “een moeilijk karakter” bekendstaande
handelaar. Doornik was een goede dertig jaar eerder door Karel V van Frankrijk afgenomen, maar Isaac is steeds “de Franse Lelie in
het hart blijven dragen”, zoals hij het zelf ooit formuleerde. In 1581 vestigde hij zich in Antwerpen. Hij trouwde met ene Maria van
Walraven en moet een tijd in ‘t Schilt van Bourgognien in de Kaasstraat hebben gewoond. Na de val van Antwerpen in 1585 vestigde
hij zich in Amsterdam, waar Jacob, zijn eerste zoon, werd geboren.
Isaac Le Maire deed als koopman heel goede zaken op o. a. de Oostzee en de Middellandse Zee, maar hij was zich ook terdege bewust
van de ontwikkelingen in de vaart op Indië. De enorme winsten gemaakt door de vloot van Jacob Cornelisz. Van Neck in 1598-1599
tijdens de tweede tocht naar Indië waren hem wel bekend.
In 1599 was Isaac een van de stichters van de Brabantsche Compagnie, een voorloper van de VOC en oorspronkelijk vooral op Chinahandel gericht (de onderneming kreeg die naam omdat hoofdzakelijk Zuid-Nederlanders hadden ingetekend en deze werden in Amsterdam meestal “Brabanders” genoemd). In 1614 was hij betrokken bij de oprichting van de Australische (Austraelsche) Compagnie, waarvan de naam was geïnspireerd door Terra Australis. Dit onbekende land stond op alle kaarten ingetekend, maar niemand wist exact
waar het lag. Het was onder de vlag van deze Compagnie dat Schouten - samen met Jacob Le Maire - Kaap Hoorn ontdekte.
Niettegenstaande Isaac Le Maire ooit zelf bewindhebber en een van de grootste aandeelhouders van de VOC was geweest, lag hij
voortdurend met deze Compagnie overhoop. Hij had veel grieven tegen het gevoerde VOC-beleid en kreeg daarbij de steun van vele
anderen die eveneens verontwaardigd waren over “de geheimhoudingen en het gewelddadig gedrag” van de Compagnie, maar waarschijnlijk vooral afgunstig waren op de grote winsten.
Op de routes via Kaap de Goede Hoop en via Straat Magellaan had de VOC het handels-monopolie. Isaac Le Maire wilde daarom “onder
Zuid Amerika door” een andere weg zoeken om op die manier o. a. de Molukken te bereiken en eigen zaken te doen. Op een gegeven
moment had hij zelfs contact gezocht met de Franse Bourbon Henri IV, die plannen had om een compagnie op te richten, maar helaas
voortijdig door de radicaal- katholieke dienstknecht François Ravaillac werd vermoord. Uiteindelijk kreeg Isaac Le Maire via prins
Maurits dan toch een octrooi van de Staten Generaal en op 14 juni 1615 vertrokken voor hem vanuit Texel 2 schepen : de “Hoorn” en de
“Eendraght”. Zijn zoon Jacob was commandeur van deze reis en Willem Cornelisz. Schouten was de schipper van de “Eendraght” (een
andere zoon, Daniel Le Maire, nam eveneens deel aan deze reis). De mannen zeilden o. a. door de ong. 30 km. brede zeestraat tussen
Vuurland en een groot nog onbekend eiland. Schouten noemde het eiland Staten Eiland, naar de Staten- Generaal die toen zijn vaderland regeerden. De passage kreeg de naam Straat Le Maire, een huldeblijk aan Jacob’s vader,
die de reis financierde.
Uiteindelijk zou enkel de “Eendraght” het via de Pacific tot in Jacatra (Batavia) maken,
maar bij aankomst aldaar geloofde Jan Pieterszoon Coen (toen gouverneur-generaal)
niet dat Schouten en Le Maire via een andere weg dan Straat Magellaan hadden gevaren
en voor hem betekende dat dus een schending van het monopolie van de VOC ! Schip en
goederen werden door Coen voor de VOC in beslag genomen en de overlevenden werden
terug naar huis gestuurd. Het was de geboren Antwerpenaar Joris Van Spilbergen die
van Coen opdracht kreeg om Schouten en Jacob Le Maire mee terug naar Holland te
nemen. Jacob overleed in december 1616 op die thuisreis.
In 1618 publiceerde de VOC een versie van het reisjournaal van Willem Schouten en
schreef alle ontdekkingen, o. a. die van Kaap Hoorn, geheel aan hem toe. De naam
Le Maire werd in het manuscript verdoezeld. Later kwam er wel een herbewerkte versie,
waarin ook de rol van Jacob Le Maire werd belicht. Er verscheen trouwens ook een reisverhaal van hem : “Spieghel der Australische Navigatie door den Wijtvermaerden ende
Cloeckmoedigen Zee-heldt Jacob Le Maire”.

Jaargang 3, nr 4

Pagina 3

Draai en keer het zoals je wil, maar het is eigenlijk door de ruzies van vader Le Maire met de VOC dat Kaap Hoorn werd ontdekt !
De oude Isaac Le Maire zette zijn strijd tegen de VOC voort, maar heeft er toch ook een groot deel van zijn fortuin door verloren.
Misschien nog interessant om te vermelden is, dat een andere zoon - Maximiliaan - in 1641 een jaar lang VOC-opperhoofd is geweest van de
fameuze vestiging Dejima in Japan en tussen 1643-1644 provisioneel gouverneur was op Nederlands Formosa..
Oh ja, en nog wat : vader Isaac had niet alleen “een moeilijk karakter” maar bovendien ook nog … 22 kinderen !!!
(wordt vervolgd)
----------*In het stadje Hoorn zijn in 2015/2016 vele activiteiten georganiseerd rond deze 400° verjaardag
Bronnen :
- “Tegen de Heeren van de VOC” auteur Dirk Jan Barreveld –Sdu Uitgever – ISBN 90-12-09476-3
- Foto’s en info via Wikipedia.
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Al lang geen Zwarte Piet meer in Middelburg
Door Jean-Pierre Massart
Neen, wat volgt heeft geen uitstaans met de prangende vraag die een buurland doet daveren en golven veroorzaakt tot in de Europese
cenakels. Nogmaals neen ! Maar reikt uw kennis tot de Middelburgsche Commercie Compagnie ? Eerlijk gezegd, ik had daar zelf amper
van gehoord, tot…
Tot ik onlangs een minuscule vermelding opmerkte op het laatste blad van een vertrouwd historisch tijdschrift. En de nieuwsgierigheid…
De MCC
De Compagnie werd in 1720 gesticht, wanneer de roemrijkste periode van de geschiedenis der Republiek voorbij was en Middelburg dat lang het spoor van Amsterdam had gevolgd - een mindere haven werd. Al snel kwamen pakhuizen en een scheepswerf de plaatselijke verankering versterken, hierbij aangemoedigd door het stadsbestuur. Inderdaad, niet minder dan 3 tot 5 van de 8 Directeurs waren
in de eerste jaren door de stad aangewezen (in de lange lijst van die hoogwaardigheidsbekleders noteerde ik ene Jan Joseph NEGRE;
hopelijk moest de man zich niet te veel met de aan/verkoop bemoeien van … anderskleurigen ).
In de eerste jaren werd er aan kustvaart gedaan, tot in het Baltikum en was er ook interesse voor de Zuidzee. Omdat dit echter allemaal niet zo lonend was, begon men ook snel belangstelling te krijgen voor de slavenhandel naar de door de Republiek reeds gekoloniseerde gebieden: Suriname en de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao).
Het werd een succes en uiteindelijk zelfs een ware specialisatie in mensenhandel. Nog later werd dit uitgebreid tot de overbekende en
renderende driehoekvaart : Afrika - Amerika –Europa. (*)
Goedkoop textiel en ijzerwaren gingen naar Afrika, van daar slaven richting Amerika en uiteindelijk plantageproducten voor het laatste
stuk naar patria. Aan walvisvaart werd eveneens gedaan, maar zonder profijt zoals bleek.
Door de Engelse blokkade tijdens de napoleontische oorlogen en de geleidelijke afschaffing van de slavernij in onze contreien werd van
zeevaart overgeschakeld naar de bouw van zeil- en stoomschepen (o.a. voor de ons overbekende dienst Breskens / Vlissingen) en herstel en onderhoud van schepen. In 1889 sloot de Compagnie uiteindelijk definitief de deuren .
Toen behoorden VOC en WIC reeds lang tot het verleden.
De slavenhandel
Deze handelsbezigheid bestond reeds rond 1600 aan boord van Hollandse schepen met bestemming Caraïben, Zuid en Noord Amerika.
Het totaal aantal “passagiers” werd geschat op zowat 30.000 voor de eerste helft van de eeuw, maar bereikte nadien vermoedelijk het
half miljoen, tot de geleidelijke afschaffing van de “commercie van ebbenhout” (in Franse teksten ziet men dikwijls de uitdrukking “bois
d’ébène” om de lading met de mantel der liefde te bedekken). Het startsein vindt men na de Engels- Nederlandse Oorlogen bij
de definitieve aanhechting van Suriname, want zoals het gebeurde bij de Braziliaanse buren, werd ook hier duidelijk dat “…wijle de
gemelte Colonie niet wel kan worden voortgezet dan door middel van swarte slaven…”
De WIC speelde hierin de hoofdrol door een verleend monopolie te negeren. Wanbeheer maakte daarbovenop dat de WIC zich rond de
tijd dat de MCC naar rentabiliteit zocht - ong. 1730 - terugtrok uit de slavenactiviteit. En klaar was Kees.
Er is veel gezegd en geschreven over de onmenselijke transporttoestanden van deze “handelswaar” en ik kan er niets aan toevoegen.
Feit is dat 10% en meer van de ingescheepte slaven na een reis van een 6, 8,10 weken hun bestemming niet bereikten. Dat zegt genoeg. Toch weten we uit ervaring dat een kapitein, eigenaar of reder geldelijk belang heeft om te zorgen voor een goed einde van het
zeeavontuur. Winstbejag weet u wel. De slavenhandel verdween langzaam in het begin van de XIXe eeuw en sindsdien lopen er geen
zwarte pieten meer op de Middelburgse kasseien
(*) voor de liefhebbers van “ petite histoire “ : een in Antwerpen gekende rederij deed ook aan driehoekvaart na WOII. Passagiers raakten in Cabo Verde aan boord op de ankerplaats, bij gebrek aan kaai. Westwaarts naar de V.S. waren deze toenmalige passagiers Kaapverdische migranten. In havens van de USA Eastcoast scheepten wel eens Amerikaanse zendelingen in voor de reis oostwaarts. Blijkbaar werden godsdienst en geopolitiek gemengd, want niet zelden ondervonden die godvrezende heren en dito dames in Afrikaanse
landen problemen met de autoriteiten. De heersende roddel van toen luidde, dat ze Agenten van de C.I.A. waren!
Dit zonder de minste waarborg van mijnentwege.
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Mare liberum versus mare clausum
Door Jan Hubert
Verschillende malen kwamen we de figuur van Hugo De Groot, of Grotius met zijn Latijnse naam,tegen op onze uitstappen met de VOCKamer Antwerpen. Onder andere in Delft staat een reuzengroot standbeeld en in het slot Loevenstein staat de vermaarde kist waarin hij
ontsnapt aan zijn levenslange opsluiting. We merken terzijde op dat geen van de drie tentoongestelde kisten in verschillende Nederlandse
musea, de kist is waarin hij de vrijheid koos.
Hugo De Groot (1583-1645) kunnen we zonder twijfel onderbrengen in de categorie wonderkinderen, voorzien van een uitzonderlijk intellect. De Franse koning Henri IV zou hem ‘le miracle de la Hollande’ hebben genoemd. Op 16- jarige leeftijd wordt hij rechtsgeleerde en in
1607 advocaat- fiscaal voor de Hoge Raad Holland- Zeeland en West-Friesland. Hij zal snel internationale bekendheid genieten.
In 1603 werd een Portugees schip, de Santa Catarina, bij de de Straat Malakka geënterd en in beslag genomen door admiraal Jacob van
Heemskerk. Deze actie was zelfs in Nederland controversieel, maar de enorme buit bleek miljoenen waard en deed naar meer verlangen.
De in 1602 opgerichte Vereenigde Oostindische Compagnie deed daarom een verzoek aan Hugo de Groot om een verhandeling te schrijven
waarmee de inbeslagname gerechtvaardigd kon worden, de titel ‘Een verhandeling over het recht op buit ’.
Hoofdstuk 12 van dit manuscript behandelde de vraag of de zee vrij was en of het dus gerechtvaardigd was dat Nederlanders geweld gebruikten tegen een derde partij, die trachtte de bewegingen van Nederlandse schepen te hinderen en hen te verbieden handel te drijven
met inheemse heersers. De Groot stelde in deze verhandeling, dat de Portugezen niet het alleenrecht hadden op de lucratieve specerijhandel met Indië, maar dat de Nederlanders ook handel met Indië mochten drijven. Volgens Grotius waren de zee en de lucht vrij omdat ze niet
door enig land bezet konden worden en daarom geen eigendom van een land konden zijn. Ook stelde hij dat het een algemeen goed was
om de zeeën vrij voor iedereen te houden, het was voor alle landen een nadeel als de zeeën eigendom van bepaalde landen waren. Het
had wellicht beter geweest dat zijn verhandeling de titel ‘de vrije handel’ zou hebben gekregen.
Dit gedachtegoed stond lijnrecht tegenover de overtuiging van de Portugezen. Zij baseerden zich op de Bul Romanus Pontifex van
1454 waarin paus Nicolaas V alle gebieden beneden Kaap Bojador (Afrika) toekende aan Portugal. De voornaamste doelstelling van deze
bul was dat het andere christelijke naties verboden was handel te drijven in de gebieden toegekend aan de Koning van Portugal of kolonies
te stichten. Later kwam daar nog in 1494 het Verdrag van Tordesillas bij.
De Groots verhandeling was ook bedoeld om de onderhandelingspositie met Spanje te versterken. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was destijds in bespreking met Spanje over het Twaalfjarig Bestand tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Spanje en Portugal claimden
hierbij het alleenrecht op handel in West- en Oost-Indië. De verhandeling van Hugo de Groot was bedoeld om deze claims te weerleggen,
wat ook lukte, want Nederland kreeg met het Twaalfjarig Bestand het recht op de handel met Indië.
Toen de handelsconcurrentie met Engeland toenam vond het hoofdstuk 12 snel zijn weg naar de drukker, onder de titel Mare liberum ‘ de
vrije zee’.
De Engelse koning Jacobus I deed het boek in de ban zodra het in Engeland verscheen. De schrijver ervan kon hij echter niet verbannen.
Jacobus en De Groot kregen elkaar voor het eerst te zien in 1613 op een conferentie in verband met handelsgeschillen tussen Engeland en
de Nederlanders. Grotius was de woordvoerder voor de Nederlandse delegatie en deed zich stevig opmerken tijdens de openings- en slotzitting, zijnde een jong persoon die door zijn intellect, uitstekend Latijn en blakend van zelfvertrouwen de aanwezigen imponeerde.
Dat Jacobus zelf de conferentie bijwoonde was op zich al een opmerkelijk feit. Maar daar was een goede reden voor, hij was ook koning
van Schotland. Nu visten de Nederlanders al eeuwen tonnen haring voor de oostkust van Schotland. In het verleden hadden noch de Schotse, noch de Engelse koningen ooit ingegrepen. Jacobus zette echter dit punt bovenaan de staatsagenda en eiste dat de Nederlandse vissers
uit ‘zijn’ Noordzee zouden vertrekken. De koninklijke wens maakte weinig indruk op de Nederlanders, want op dat ogenblik stonden zij
behoorlijk sterk op zee en de haringvisserij was één van de economische peilers van hun ontluikend handelsimperium.
Op die conferentie sprak De Groot in het geheel niet over de haringvisserij, maar des te meer over de handel met Azië. Tenslotte was zijn
werkgever de VOC. Hij benadrukte vooral de voordelen van partnerschap in de specerijenhandel tussen Engeland en Nederland, in plaats
van elkaar te bevechten.
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Hugo De Groot en John Selden
Uiteindelijk leverden de gesprekken niets op, evenmin als bij het tegenbezoek van de Engelse delegatie aan de Nederlanden twee jaar later. Jacobus bleef broeden op een manier hoe hij de Nederlanders een deel van hun winsten op de haringvisserij afhandig kon maken.
Dit geschil had de aandacht getrokken van de jongere Engelse versie van De Groot, de rechtsgeleerde John Selden. Waarom Selden nu precies zich
tot dit probleem aangetrokken voelde, zullen we nooit weten maar hij besloot eveneens in het Latijn een weerwoord te schrijven. Dit kreeg de titel
mee ‘Mare clausum’, letterlijk ‘de gesloten zee’. De manuscript telde eenmaal het volledig af was 500 bladzijden. De eerste versie overhandigde hij aan Jacobus I, die gaf het aan zijn favoriet George Villiers later beter bekend als de hertog van Buckingham, verantwoordelijk voor de admiraliteit.
Selden betoogde dat de Engelse soevereiniteit zich uitstrekte over de hele Noordzee, tot aan de kust van Denemarken. Maar dit kon Jacobus nooit
waarmaken, want zoals later bleek was hij een flinke som verschuldigd aan de broer van zijn vrouw, namelijk de koning van Denemarken. Selden
werd verplicht deze passage in het manuscript te schrappen. De tweede versie bleef mogelijk ongelezen op de plank liggen, het werd in elk geval
niet gepubliceerd. Niettegenstaande dit zorgden geruchten ervoor dat het in Europa de aandacht had getrokken en van dan af zal de loopbaan van
Selden zich minder afspelen in de rechtsgeleerdheid maar des te meer in de politiek. Hij werd als juridisch adviseur door zowel het Hoger- als het
Lagerhuis veelvuldig geraadpleegd.
Eén zaak bracht hem in het midden van de politieke belangstelling, de succesvolle poging van het Hogerhuis tot herinvoering van de reeds lang niet meer toegepaste praktijk om ambtenaren die van onwettige activiteiten werden beschuldigd te
ontslaan.
Dit viel niet goed bij Jacobus en daarom liet hij drie mannen
oppakken en dit op basis van ‘bijzondere gronden en om
redenen van staat die alleen hemzelf bekend zijn’. Eén van
drie was John Selden. Na vijf weken werd hij zonder enige
aanklacht vrijgelaten uit de gevangenis. Waarschijnlijk zat zijn
vriend Ben Johnson, de hofdichter, er voor iets tussen.
Eenieder zou de gevangenschap als een waarschuwing hebben
opgevat, maar bij Selden ressorteerde dit het tegenovergestelde effect. Van dan af voerde hij strijd tegen alles wat de
rechten van de burger inperkte, dat door buitenrechterlijke
middelen het volk tot volgzaamheid poogde te dwingen. Of
dat nu door de koning gebeurde of door het parlement.
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Wanneer later Jacobus I werd opgevolgd door zijn zoon Karel I, zat Selden in het parlement. Jacobus lag al niet goed bij het parlement, maar Karel I
zat van in het begin op ramkoers met deze instelling. Buckingham was ook hier de gunsteling van de koning. Het parlement wilde hem ten val brengen en het is Selden die de beschuldigingen daartoe opstelde.
Karel zal het vervolgens helemaal bont maken wanneer hij belastingen wil heffen op import en export met handelsschepen (de tonnage en de poundage). Volgens de grondwet kan de koning geen belastingen heffen zonder goedkeuring van het parlement. Het parlement weigert de belasting goed
te keuren tenzij de vorst de Petition of Rights goedkeurt. Selden wordt één van de opstellers van de Petition of Rights , waarin het recht ontzegd
wordt om een persoon gevangen te zetten zonder aanklacht. Karel I weigert en ontbindt daarop het parlement.
Karel I zal hetzelfde doen als zijn vader Jacobus I met mensen die hem gekrenkt hebben, namelijk gevangen zetten. Selden was er weer bij. Uiteindelijk zal Selden in de Tower belanden om pas in 1631 op borgtocht vrij te komen, maar nog altijd onder een soort vrijheidsbeperking verder leven.
Koning Karel I zal de aanspraken die zijn vader op de Noordzee maakte verder opvoeren, want de Nederlanders hadden ondertussen vrijwel het
monopolie op de Noordzee. Karel I had daarom een grotere vloot nodig om zijn eisen kracht bij te zetten. En net als zijn vader wilde hij een scheepsbelasting invoeren om marineschepen te kunnen bouwen.
Uiteindelijk werd Selden benaderd waarin deze werd gevraagd ‘één of ander geschrift’ te maken die de rechten van de Engelse kroon op Noordzee
ondersteunde. Een deal was in de maak, Selden kreeg zijn vrijheid in ruil voor de publicatie van Mare clausum. Anders geformuleerd, er zal een
einde aan zijn vrijheidsbeperking komen door een andere vrijheidbeperking (van de Nederlanden) in te voeren.
De uitgave van Mare clausum in 1635 is een opmerkelijk werk. Hij zet er zijn twee voornaamste stellingen uiteen. De eerste dat de zee op grond van
natuurwetten en het volkenrecht niet van alle mensen gemeenschappelijk is, maar net als land privaat gebied of eigendom kan zijn. De tweede stelling is dat de koning van Groot- Brittannië de heer van de zeeën is die het land omgeven en een onlosmakelijk en eeuwig aanhangsel vormen van
het Britse Rijk.
Hugo De Groots Mare liberum heeft in grote mate het huidige internationaal zeerecht mee gestalte gegeven, maar heeft nooit Seldens
Mare Clausum helemaal kunnen overvleugelen. Daarom is het huidige internationaal zeerecht een mengsel van de twee geworden, waarin zowel
het vrij verkeer als een redelijke mate van jurisdictie werden erkend.
De naam John Selden is quasi uit het geheugen gewist, maar zijn naam blijft voor verwoede cartografen eeuwig verbonden met de mysterieuze
Selden- kaart in Bodleian Library van Oxford. Maar dit is allicht voer voor een ander artikel.
Bron:
Timothy Brook, Mr Selden’s Map of China
Wikipedia

Het Engelse oorlogsschip HMS Sovereign of the Seas (1637). De naam van dit schip
onderstreepte de claim van de Engelse vorst op het eigendom van de zeeën.
Schilderij van Peter Lely
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Activiteiten
Bezoek van de V.O.C. Kamer Antwerpen aan Den Haag op 19 oktober 2015.
(met dank aan Emma Joukens voor haar schriftelijk verslag)
Den Haag, of ’s Gravenhage is de regeringsstad van Nederland. De titel van hoofdstad moet zij echter aan Amsterdam laten: hier worden de
vorsten gekroond! De uitstap bestond uit twee delen.
Voormiddag het merkwaardige museum Panorama Mesdag, in de namiddag werd het vernieuwde Mauritshuis bezocht.
En kunst bekijken is een niet te onderschatten inspanning, zodat de bezoeker op tijd een stevig maal tot zich kon nemen: de Dagvisser, het
beroemde visrestaurant aan de vissershaven te Scheveningen strooide gul de zeebrasems op de borden..

Van linksboven naar rechtsonder: Fragment van het Mesdag Panorama, het oude gedeelte van het
Binnenhof, Mauritshuis en lunchen in Scheveningen (Foto’s Roland Liègeois)
Het fenomeen ‘panorama’.
Reeds op het einde van de 18de eeuw werden er panorama’s gebouwd. De Ier Robert Barker nam er zelfs een patent op (1787): ‘ een geheel
nieuw maaksel of toestel dat ik de natuur in één oogopslag noem..’
De werking ervan geeft een ruimtelijke illusie. In de 19de eeuw werden in Europa veel panorama’s gebouwd. Thans zijn er nog een dertigtal
verspreid over de wereld.
Het Panorama Mesdag.
In een rond paviljoen op palen wordt een landschap voorgesteld met een omtrek van 120 m en een hoogte van 14 m. Het is Scheveningen anno
1880. Het schilderij is gemaakt in de traditie van de Haagse school. Op drie maanden was het klaar. Verbazingwekkend!
Mesdag schilderde de lucht, het strand, de vissersboten en de zee. Sientje van Houten , zijn vrouw, maakte het dorp. De duinen zijn van Theophile de Bock en Breitner nam de figuren voor zijn rekening.
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Het Mauritshuis.
Na een grandioze restauratie en verbouwing, waarbij een nieuwe vleugel werd ingericht, is Nederland opnieuw een museum op wereldniveau
rijker. De bezoeker bekijkt niet alleen de grote meesters van de Gouden Eeuw, maar het wandelen door de stijlkamers met dieprode tapijten is
reeds een feest.
Het paleis werd in opdracht van graaf Johan Maurits van Nassau- Siegen rond 1640 gebouwd door Pieter Post, naar een ontwerp van Jacob van
Campen. Deze graaf was gouverneur-generaal in Brazilië en maakte er fortuin samen met de Westindische Compagnie. Het gebouw is opgetrokken in een streng classicistische stijl, waarbij de hoogte, breedte en diepte ongeveer gelijk zijn, ca 25 meter.
De collectie van de Nassaus is er sinds 1822 ondergebracht, het ‘Koninklijk Kabinet van Schilderijen’.
Het museum is eerder klein en door het beperkt aantal topwerken bijzonder aantrekkelijk. De ‘anatomische les van dr. Nicolaes Tulp’ van Rembrandt, de riviergezichten van de flamboyante Jan van Goyen, en de landschappen van Jacob van Ruysdael behoren tot de mooiste schilderijen in
de wereld. De wintergezichten van Hendrick Avercamp, de stomme van Kampen, geven je het oude verdwenen geluk als kind rond de warme
tafel met de chocolademelk van je moeder. Een jonge vrouw glijdt uit bij het ‘schaverdijnen’ en parmantig komt haar bloot achterste onder de
opvliegende rok te voorschijn.
Een klein schilderijtje hangt achteloos tussen al dit geweld: het Puttertje van Carel Fabritius uit 1654, nog geschilderd kort voor de ontploffing van
het Kruithuis in Delft.
De helft van het stadje stond in brand en ook van het atelier van de jonge schilder bleef niets over.. Een spannend boek schreef Donna Tartt, filosofe uit Vermont, Verenigde Staten, over dit Puttertje.
En dan kijk je uit naar de Vermeer. Johannes Vermeer was de zoon van een immigrant uit het Brabantse Mechelen die in Delft een herberg opende.
Uit de weinige werken die overgebleven zijn is de breekbare stilte tastbaar. Het geel en het blauw is broos en teer. De tulband van het meisje
met de parel, vermoedelijk zijn dochter, is van het mooiste blauw dat men kan zien.
Een zijkant bij Vermeers schilderijen steekt de kop op tijdens de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog. Hitler was geobsedeerd door Vermeer en hij gaf opdracht aan zijn ‘getrouwen’ om bij de overwinning een enorm museum te bouwen in Linz, zijn geboortestad in Oostenrijk. De
topwerken hierin zouden Vermeers zijn.
En zo begint Göring met zijn ‘zoektocht’ naar kunstwerken..
En dan komt een zekere Han van Meegeren te voorschijn.
Deze Han van Meegeren is niet onverdienstelijk met de verfborstel, maar tot zijn ongenoegen wordt hij door de kunstwereld niet als een grote
erkend.
Hij begint in stoffige kunstwinkeltjes schilderijen uit de 17de eeuw met weinig waarde op te kopen. Hij onderzoekt dan de verf hiervan en begint
hiermee te experimenteren. Zo kan hij de oude doeken recupereren en verf maken gelijkend op de verf van die tijd. Hij schildert ‘de Emmausgangers’. Het onvoorstelbare gebeurt: Abraham Bredius, kunsthistoricus en directeur van het Mauritshuis, is overrompeld door deze ontdekking van een Vermeer. Het grote nieuws gonst door Europa. Van Meegeren schildert verder zijn ‘Vermeers’ en de ‘Christus en de overspelige vrouw’ wordt door Hermann Göring gekocht..
De vervalsingen worden bekend na het einde van de oorlog. Han van Meegeren komt voor de rechter en glundert om zijn kunde. De kunstwereld
had niets gemerkt en zelfs de grootsten onder hen, zoals Bredius, waren erin gelopen.
Hij was dan wel een vervalser, maar had dan toch een ‘Vermeer’ verkocht aan de gehate Nazi’s. Dus de rechters hadden er ook zin in. De strafeis
was licht. Maar voor het vonnis werd uitgesproken stierf Van Meegeren in zijn huis aan de Keizersgracht in Amsterdam
Paul Koop
mijmeringen op de fiets door Holland 2015
bronnen:
Emma Joukens- verslag reis 19 oktober 2015
Panorama Mesdag- museum schetsen
Mauritshuis - notities en artikelen
Donna Tartt- Het Puttertje Uitgever De Bezige Bij
Edward Dolnick- De Vervalser Uitgever Bert Bakker

450 jaar Stadhuis van Antwerpen. Dat deze verjaardag niet ongemerkt zou voorbijgaan stond in de sterren geschreven. Uitzonderlijk kon nu
ook eens achter de schermen van dit fenomenaal gebouw gekeken worden en dat hebben 30 van onze leden zich geen twee keer laten vragen.
Onder leiding van twee beslagen stadsgidsen, waaronder ons lid Rita De Waele, kregen we heel wat informatie toegespeeld . Je staat er van
versteld hoeveel trappen dat zo’n gebouw in de loop der jaren heeft laten installeren en ik vermoed dat we ze allemaal hebben gehad. Met als
apotheose de rondgang aan de buitenkant vlak onder het dak, een feeëriek tafereel ontrolde zich aan de voeten van de toeschouwer, met de
feestverlichting van de Grote Markt en de kathedraal. 24 november 2015 zal altijd in ons geheugen geprent blijven!
Op deze website kan je het allemaal nog eens vanuit je zetel rustig overdoen, de details zijn adembenemend :

http://www.studiovr.pl/spacery_wirtualne/Stadhuis_Antwerpen/
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door Emy Vanderveken

Nee lezer, we gaan geen vis bakken ! Moenie worrie nie !
We hebben het hier over Arnoldus Pannevis, de man die er voor zorgde dat het Nederlands in Zuid-Afrika de rol kreeg die het verdiende !
Arnoldus Pannevis werd in 1838 geboren in Ouderkerk a.d. IJssel en begon zijn loopbaan bij de vloot. Mede door gezondheidsproblemen liet hij de zee
voor wat ze was en volgde een opleiding voor predikant. In 1866 was hij onderwijzer in Kaapstad en werd een van de baanbrekers voor de erkenning
van het Afrikaans. Pannevis is later ook zelf in het Afrikaans gaan schrijven.
Hij overleed in 1884 in het Zuid– Afrikaanse Paarl.
.
De taal die Jan van Riebeeck en de zijnen in 1652 aan de Kaap introduceerden, bleef bijna 200 jaar lang
enkel een gesproken taal. Deze mensen kwamen meestal uit Zuid-Holland, Zeeland en de streken westelijk van Utrecht en spraken onder elkaar een door dialecten gekleurd Nederlands. De gemengde volkstaal
van die kolonisten leidde een eerder geïsoleerd leven en kreeg zo meer en meer een eigen karakter.
Langzamerhand verdwenen vervoegingen en verbuigingen, bepaalde klanken of medeklinkers vielen weg,
woorden kregen een totaal andere betekenis, de zinsbouw werd eenvoudiger. Natuurlijk werden er ook
woorden uit andere talen opgepikt, zoals uit het Portugees, het Engels of het Maleis (het woord baie *,
waar wij nooit zo direct blijf mee weten, komt uit het Maleis).
Uit dit gesproken Nederlands heeft zich het Afrikaans** ontwikkeld.
De kerk en het onderwijs handhaafden het “degelijke” Nederlands en hebben hierdoor op de gesproken
taal weinig invloed uitgeoefend. Door het geringe aanzien van het gesproken “Kaapse-Hollands” dreigde
het Engels op de duur als taal te gaan overheersen, zeker nadat de Engelsen het bestuur van de Kaap in
1795 van de VOC hadden overgenomen.
In 1875 heeft Arnoldus Pannevis met nog enkele Afrikaanstaligen in Paarl “Die Genootskap vir Regte Afrikaners” opgericht – niet zonder tegenkantingen overigens. Daarmee werd de start gegeven
voor de ontwikkeling van de Afrikaanse spreektaal tot schrijftaal. Omdat er nog geen Afrikaanse bijbel beschikbaar was, bepleitte Pannevis ook de vertaling van de bijbel voor o. a.
de uitgebreide kleurlingengemeenschap. Later heeft het Genootskap zelfs een krant uitgegeven : “die Afrikaanse Patriot”
In 1914 werd de Afrikaanse spelling gestandaardiseerd en in 1917 werd door de Taalcommissie de eerste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls gepubliceerd, als referentie voor correct taalgebruik (zoiets als ons Groene Boekje).
Pas in 1925 werd het Afrikaans eindelijk als een volwaardige officiële taal in Zuid-Afrika
erkend, naast het Engels. In 1994 zijn daar nog 9 andere talen bijgekomen, zodat er in ZuidAfrika nu officieel 11 talen zijn ! (Afrikaans als 3° belangrijkste – het Engels zou op de 5°
plaats komen ?).
Het is niet te verwonderen dat een land met elf talen ook niet genoeg heeft aan één enkele
hoofdstad (kom nu niet af met Johannesburg, want da’s verkeerd !) :
Pretoria : met de bestuurlijke macht
Kaapstad : met de wetgevende macht
en Bloemfontein : met de rechterlijke macht.
En zeggen dat wij het bij ons met 2 landstalen en 1 Manneke-Pishoofdstad al zo baie moeilijk hebben !
We hebben in dit artikel slechts een kort overzicht gegeven van de ontwikkeling van het Afrikaans. Via Google kunnen belangstellenden onder
o. a. “Afrikaanse taal: kom ons praat Afrikaans” veel meer gegevens vinden.
*baie : veel, menig, heel veel.
**Afrikaans : wij bedoelen hier het Nederlands dat in Zuid-Afrika wordt gesproken en dat wij “Zuid-Afrikaans” noemen. Een taal die voor altijd ons hart
gestolen heeft en waarin bij ons jammer genoeg zo zelden boeken te vinden zijn !
Bronnen :
-Het onvolprezen boekje “Afrikaans met een Knipoog - Derde heeltemaal herskepte uitgawe 2014” van Peter en Gaby Beekmans wekte eens te meer
ons enthousiasme voor deze fantastische taal.
-Een oude Winkler Prins uit 1954 leverde ons nog onvermoede informatie.
-Verdere info en foto’s via Wikipedia.

Jaargang 3, nr 4

Pagina 11

Handelsproducten van de VOC
Rijst is een graangewas, dat door de eeuwen heen voor
veel volkeren als basisvoedsel heeft gediend en daarom
op veel plaatsen in de tropen en subtropen verbouwd
wordt. Het komt in zeer veel verschillende soorten en
kwaliteiten voor. Het is een gewas dat op twee manieren geteeld kan worden, namelijk op relatief droge velden en op bevloeide stukken grond. Bij de laatste methode gaat het soms om natuurlijk bevloeide akkers,
bijvoorbeeld door water van regen of moerassen, soms
om waterbeheersing door middel van de aanleg van
dijkjes, geulen, kanaaltjes en terrassen. In het geval
van bevloeiing kan meerdere malen per jaar geoogst
worden. In Oost- en Zuidoost-Azië is vanouds op grote
schaal rijst op bevloeide terrassen verbouwd. Op Java
en Bali worden de terrassen sawah's genoemd. Hier
profiteert de landbouw ook van het feit dat de doorgaans vulkanische bodem er zeer vruchtbaar is.

Berglandschap met rijstvelden,
circa 1847, tekening van J.D. van Herwerden, KITLV

Rijst was geen product voor de Europese markt. De VOC
was er slechts in geïnteresseerd indien het als ruilobject voor andere handelswaar in Azië kon worden gebruikt en dat gebeurde zelden. In
de loop van de tijd kon zij dit product wel gebruiken voor de voeding van haar eigen personeel, in het bijzonder voor de garnizoenen in
haar steunpunten. Daar waar zich rond haar forten steden met een vrije bevolking ontwikkelden was vaak sprake van een levendige invoerhandel om de stedelingen te voeden. Zo werd Midden- en Oost-Java de 'graanschuur' voor Batavia (zie kaart). In de loop van de 17e
eeuw stelde de VOC, door de toename van haar personeel, ook steeds meer belang in een regelmatige aanvoer van rijst. De kansen hierop
stegen met de interventies in het rijk van Mataram in het laatste kwart van de 17e eeuw. Vanaf ongeveer 1700 nam de aanvoer van de
VOC vanuit de geleidelijk van Mataram overgenomen kuststreken, door de VOC Java's Noordoostkust genoemd, toe, van praktisch niets tot
een niveau van 17,5 miljoen pond omstreeks het midden van de 18e eeuw. Ieder 'regentschap', een soort provincie, was gehouden jaarlijks
een 'contingent' rijst aan de VOC te leveren. Ongeveer één zesde hiervan werd gratis ontvangen, voor de overige vijf zesde werd ongeveer
1,5 cent per pond betaald aan de lokale bestuurders. Wat hiervan bij de boeren terecht kwam is onbekend. Het grootste deel van deze rijst
werd, zoals gezegd, door personeel van de VOC, in Batavia en elders, geconsumeerd. In tijden van schaarste op de particuliere markt in
Batavia trachtte de VOC soelaas te bieden aan de stedelijke bevolking door een gedeelte van haar voorraden te verkopen tegen een gereduceerd tarief.
De VOC verwierf rijst dus hoofdzakelijk langs 'tributaire' weg, dat wil zeggen de leverantie werd de bevolking van Java als 'schatting' of
'belasting'; opgelegd. Dergelijke regelingen, op veel kleinere schaal, bestonden ook elders, onder meer in Cheribon op West-Java, in Makassar en in de Minahasa, dat onder de Molukken ressorteerde.
Bron: VOC-Kenniscentrum
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Nieuws van de andere kamers
Op regelmatige basis sturen we nu ook ons VOC-Journael naar de andere VOC-Kamers, Nederland en Zuid-Afrika. En dit wordt blijkbaar erg
gewaardeerd. Zo krijgen we af en toe de vraag van voor ons volkomen vreemde mensen, om hen ook op te nemen in het lezersbestand. Op
deze vraag gaan we uiteraard graag in ! Tegenwoordig zit men overal op deze aardbol maar op één knop (van de computer) verwijderd.
We stellen voor….. verspreid het goede nieuws.

Volgende activiteiten die worden gepland door VOC-Kamer Antwerpen
9 januari 2016: Nieuwjaarsdiner
26 februari 2016: Gent, de sporen van de Hollanders in Gent en tentoonstelling Willem I , het verloren koninkrijk
19 maart 2016: Tongeren en de tentoonstelling Gladiatoren

Boegbeeld Bataviawerf

