
 

Albatrossen van de zee of 
  de Tall Ships Race in Antwerpen         door Jean-Pierre Massart 

 

 

Talrijke zeilschepen met alle mogelijke afmetingen, benamingen en nationaliteiten hebben vanaf 7 juli al-

weer voor enkele dagen Antwerpen als aanleghaven gekozen.  De mooiste en meest indrukwekkende deel-

nemers aan de “Tall Ships Race” zijn nogmaals te bewonderen ter hoogte van de Scheldekaaien.                       

Maar weten jullie wel dat de koers reeds 60 jaar bestaat?  En dat een “tall ship” ons land vertegenwoordig-

de bij het eerste vertrek van die albatrossen van de zee in 1956?  De Antwerpenaren onder de lezers ver-

moeden reeds dat het om de “Mercator” ging,  toen nog een fier schoolschip en heden een half zinkend 

museum, verbannen in een stinkende Oostendse dok. 

Meer nog, ons VOC-Journael had toen een bijzondere verslaggever incognito aan boord !!! 

 

VOORBEREIDING 

De driemaster verliet de Willemdok begin juni met 42 leerlingen aan boord,  voor een oefenperiode, want 

een tiental onder hen hadden weliswaar reeds van het leven op vrachtschepen geproefd,  maar vertoefden 

amper sinds enkele dagen op het schoolschip.  En probeer dan maar tussen die honderden “koorden” met 

vreemde namen aan de juiste te 

“trekken”, onder het constant 

gebrul van een wanhopige 

bootsman ! 

Men bleef eerst enkele dagen 

voor anker in een Schotse loch,  

om verder kennis te maken met 

de reddingsboten, het navige-

ren, uren aan een stuk roeien 

en die verdomde zeilen op en af 

hijsen, dag en nacht.  

Daarna werd een kort bezoek 

gebracht aan de Shetlands, 

vastmakend in Lerwick - de 

toen onooglijke “hoofdstad” 

van die eilanden - en in Fredrikstad (Oslo).  

 

Het werd tijd om vastberaden koers zuidwaarts te zetten naar Torbay (GB). Deze zuidwestelijke plek van de 

Britse eilanden was het verzamelpunt voor de zowat 21 aan de race deelnemende Tall Ships met bestem-

ming Lissabon.  

 

WESTWARD HO ! 

Een eerste succes valt te melden bij de talrijke competities tijdens het verblijf : de “Mercator”verovert 2 

bekers voor het best bevlagde en verlichte schip van de    vloot !!!   Een voorteken ?  

Eindelijk wordt zaterdag 7 juli het vertrek geblazen… in dikke mist en  angstwekkend weinig wind.  Maan-

dag 47N / 8W.  Dinsdag amper 141 zeemijlen afgelegd, tergend langzaam.  Woensdag komt Eolus uit de wol-

ken, gemiddelde snelheid 6 knopen 45N / 11W.   
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Oproep 
Heeft u een aardig ver-

haal, een gezellige 

anekdote, een weetje  

of een wetenschappe-
lijk artikel dat zou pas-

sen in ons ledenblad 

dan stuurt u dat toch 
even op! Misschien kan 

het gepubliceerd wor-

den. 
We danken alvast 

iedereen die heeft mee-

gewerkt aan dit num-

mer. 

 

  Verantw. uitgever 
  Jan Hubert 

Welke koord, zei u? 



Wij zijn ongeveer halverwege en iedereen stelt het goed. De gezagvoerder heeft een heel westelijke koers gekozen,  gokkend op een 

gunstige ZW wind … die er nooit zal komen.  Donderdag, regen, 44 N en hopeloos 11 W. 
 

De bemanning is paraat , “stand by” om in te grijpen, nutteloos en vermoeid. Wacht op, wacht af, wat 4 uurtjes in regen en wind aan 

dek en 4 uurtjes relatieve rust betekent.   De magen geraken snel leeg en zich wassen gebeurt - soms - ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeds vrijdag heeft het eerste schip de monding van de Taag met de Torre van Belém bereikt en is Cascaïs voorbijgevaren, terwijl de 

“Mercator“ traag maar zeker Cabo Finisterre peilde. Onze aankomst is voorzien voor … zondagmorgen, als twaalfde en - jawel ! - 

laatste van de schepen boven de 100 T verplaatsing. Volgens een geruststellende mededeling van het Ministerie van Verkeerswezen 

heeft het schoolschip toch “het vaarschema gevolgd: 6 dagen 23 uur 18 min. 47 sec.,  tegen 7 dagen gepland”. Dus : geen kritiek !                                                                                                              

Of de Minister een zeevaartanalfabeet was ?  En of de gezagvoerder tot dezelfde politieke partij behoorde ?   Eén ding staat vast : het 

schip kreeg als enige een ligplaats aan de kaai van de Praça do Comércio, de best mogelijke plek in de historische wijk en het centrum 

van de Portugese hoofdstad ! 

 

Een paar dagen rust en als toeristen genieten van al het schone : het stenen kantwerk van de Convento de los Jerónimos,  het kasteel 

van S. Jorge,  de paleizen van Sintra,  enz. Ook een paar nog levende herinneringen, zoals de ontroostbaar huilende, want streng opge-

voede leerling die voor het eerst in zijn leven teveel gerstenat in een bar met meiden van lichte zeden had verbruikt !  

Of, helemaal hilarisch,  het bezoek van de Belgische Ambassadeur, opgewacht door een dubbele rij in de houding staande cadetten. 

Opzij de gezagvoerder, met de vier gouden strepen op beide armen duidelijk in zicht.  Als om de schamelheid van de bezoekende borst 

met slechts één enkele onderscheiding getooid nog meer te benadrukken, staat daar helaas ook de meester-zeilmaker, een ex-

legionair, met minstens een dozijn blinkende medailles !  De onvermijdelijke persoonsverwisseling gebeurde !...  

Gevolg : een opgewonden en stotterende schipper, een met rode kaken hoge gast en een met moeite 40-maal ingehouden schater-

lach !!! 
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De Mercator geschilderd door kunstenares Yasmina 
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Waar is dat achtste wereldwonder toch gebleven ?                                                                                                                       
                                                                                                             door Emy Vanderveken  

 

Op 17 september 1941  kwam in het OKW (Oberkommando der Wehrmacht) Berlijn de melding binnen dat Duitse troepen de buitenwijken 

van Leningrad hadden bereikt en  gevechten leverden rond o. a. het dorp Poesjkin,  waar de verovering van de vroegere zomerresidentie 

der tsaren nog dezelfde dag kon worden verwacht !    

Het was een gewoon legerbericht zoals er dagelijks vele tientallen binnenkwamen,  maar enkele mensen vervulde het met ontzetting.  Zij 

die het Zomerpaleis in Poesjkin kenden, vroegen zich af wat daar stond te gebeuren met het ongelooflijk waardevolle, alom als achtste 

wereldwonder geprezen kunstwerk : das Bernsteinzimmer !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 
 
 
 

 

Het van oorsprong Pruisische Bernsteinzimmer stamde uit Königsberg, de vroegere  hoofdstad van het Duitse Oost-Pruisen (na 1945 Kali-

ningrad, Rusland). Het was Friedrich I van Pruisen (1657-1713) die opdracht gaf tot het bouwen van dit ongewone kunstwerk.  Deze ietwat 

bekloppte Hohenzollern begon zijn carrière als simpele keurvorst van Brandenburg onder de naam Friedrich III, huwde drie keer (en gaf zijn 

tweede vrouw tijdens de huwelijksplechtigheid een fikse uitbrander omdat zij uit verveling tabak snoof),  ging  maandenlang op de loop 

voor zijn stiefmoeder omdat hij haar ervan verdacht hem te willen vergiftigen,  kroonde zichzelf in Königsberg tot eerste koning “in” Prui-

sen (een privilege waarvoor hij de Oostenrijkse keizer en de Duitse clerus vooraf een grote som geld had moeten betalen), had op Schloss 

Moyland in de omgeving van Kleve regelmatig gelardeerde  afspraakjes met een piepjonge schone uit Emmerich, gaf opdracht voor de bouw 

of om de haverklap drastische verbouwing van paleizen, kerken en bruggen,  kocht extravagante kunstwerken aan en kon op het einde van 

zijn leven terugblikken op een schatkist waarin alleen nog enorme gaten ! 

Tijdens de pompeuze kroningsplechtigheden in Königsberg in 1701 had Friedrich kennis gemaakt met het goud van de Oostzee :  
barnsteen.     
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Van dat materiaal met de warme kleuren zou hij een bijzonder kunstwerk laten maken !  In het Berlijnse Schloss Lietzenburg (na de dood 

van zijn tweede vrouw Sophie Charlotte von Hannover in 1705 omgedoopt tot Schloss Charlottenburg)  wilde hij de salonkamer waar het 

Tabakskollegium regelmatig bijeenkwam  helemaal met kunstig bewerkte barnsteenpanelen laten bekleden. Het zou het duurste 

“behang” ter wereld zijn !  Bovendien was der Stein der pure Sonne ist  nog nooit voor architecturale doeleinden gebruikt, dus daar had 

hij ook nog een primeur!                                                                                                                                                                              

Vertoon was altijd al een essentieel onderdeel geweest 

van macht. Het deed er niet toe of iets nuttig was of niet, 

representatief was belangrijker dan functioneel.                                                                                                                                     

Reeds in 1701 werden de eerste bestellingen gedaan bij 

de beste barnsteensnijders in  

Königsberg, Danzig en Denemarken (de koning van Dene-

marken, die verschillende kunstwerken in barnsteen be-

zat, had Friedrich een paar bekende snijders aanbevolen).  

 Het duurde tot 1711 voor het grootste deel van het uit-

zonderlijk incrustatiewerk klaar was :  duizenden stukjes 

artistiek gesneden doorschijnend barnsteen,  in alle mo-

gelijke kleurnuances tussen donkerbruin en lichtgeel, 

waren op 12 grote panelen en 10 pilasters aangebracht, 

alles gereed om in Berlijn te worden geassembleerd.  

 

Zonder twijfel het duurste kunstwerk aller tijden, want in 

die tien jaar had het werkelijk enorme sommen geld ge-

kost ! Maar koning Friedrich I “in Preussen” (om ooit mo-

gelijke niet-wettelijke territorium-aanspraken te vermij-

den,  mocht zijn gekochte titel niet “von Preussen” heten) 

overleed in februari 1713 en de vraag is of hij zijn Bern-

stein-Cabinett zelf ooit helemaal afgewerkt in Berlijn 

gezien heeft.                                                                                                                                          

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Friedrich-Wilhelm I, die 

van zijn vader niet alleen de barnsteenplaten en -

pilasters erfde, maar ook een enorme berg schulden !  In 

tegenstelling tot zijn pa, die bij alle mogelijke gelegenhe-

den met geld had gesmeten, was Wilhelm een eerder 

spaarzame, om niet te zeggen vrekkige natuur.  Hij ver-

kocht allerhande overbodige pronk en juwelen om hier en 

daar een deel van de nagelaten schulden af te betalen, al 

deed hij dat beslist niet uit goed fatsoen.  In een cultuur die van Versailles over heel Europa uitwaaierde en bepaald werd door duurdoe-

nerij en loefafstekerij, was schuldenlast een bijna vanzelfsprekend kenmerk van de adel.  Sommige irritante schuldeisers wilden dat 

maar niet verstaan !  Wat zoon Friedrich-Wilhelm I  vooral interesseerde was het leger, parades, uniformen, de nieuwere wapens.   Met 

kunst of kunstwerken had hij totaal niets.                                                                                                                                                                            

  

In november 1716 bracht Peter de Grote (Peter I - 1672-1725) op een reis naar Frankrijk en Holland ook een bezoek aan Berlijn.  Bij een 

rondgang in het stadsslot toonde Wilhelm hem de barnsteenkamer en de tsaar was zo overdonderd door de schoonheid van het kunst-

werk, dat hij spontaan zou hebben uitgeroepen “Das muss ich haben !”.  Friedrich-Wilhelm 1 zag hier de kans van zijn leven.   Hij had al 

lang genoeg van “die strontkleur aan de muren” en hoe ongelooflijk ook, hij schonk de hele peperdure harsbekleding aan de tsaar !  De 

geschiedenis vertelt hierbij dat hij veel bewondering had voor de “grote kerels” van de Russische lijfwacht en Peter de Grote (zelf ook 

2,04 m.) zou het barnsteengeschenk hebben gekregen in ruil voor 248 van die bijzonder goed opgeleide reuzen voor een Pruisische lijf-

wacht :  unieke Duitse barnsteenkunst tegen dubbele-meter-Russen !   Deze groteske overeenkomst schijnt werkelijk waar te zijn.  

Meer geloofwaardig is echter,  dat de Duitse vorst uit was op een bondgenootschap met de Russen in de oorlog die hij op dat moment 

voerde tegen Zweden.  Hoe dan ook, Peter de Grote zegde toe !    

Hij had vroeger altijd vriendschappelijke relaties onderhouden met vader Friedrich en die wilde hij met de nieuwe Pruisenkoning voort-

zetten. Maar vooral ging het hem om het buitengewone Pruisische geschenk, dat een schitterende aanwinst zou vormen voor de nieuwe 

kunstverzameling die hij kort tevoren had aangelegd.    
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En voor Wilhelm zelf zat er uiteindelijk ook wat in, want de Zweden trokken in die oorlog aan het kortste eind en Vorpommern, de eilanden 

Usedom en Wollin en de stad Stettin kwamen daardoor in het bezit van Pruisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Barnsteendeskundigen demonteerden de panelen en pilasters met uiterste voorzichtigheid en verpakten alles nauwgezet in 18 kisten.  Op 

8 paardenwagens begon het fragiele materiaal aan de bijna 1.000 km. lange tocht van Berlijn, over Königsberg, Memel en Riga naar de 

toenmalige Russische hoofdstad  St. Petersburg,  waar alles in het Winterpaleis zou worden opgesteld.  De daarvoor bestemde zaal 

was echter nog niet klaar. De bouw van de winterresidentie was al jaren bezig. Alles duurde zo enorm lang, dat bepaalde delen toen ze af 

waren al niet meer aan de “moderne” eisen van die tijd beantwoordden en dan maar weer werden verbouwd.  Peter de Grote liet de ge-

schenkzending intussen stockeren in een vleugel van zijn Zomerpaleis in Tsarskoje Selo (vanaf 1937 Poesjkin), een kleine 25 km. 

zuidelijk van St. Petersburg. Hij zou de barnsteenkamer nooit kant en klaar in het Winterpaleis geïnstalleerd zien. Toen hij in 1728 stierf, 

leek dat nog steeds op een bouwwerf.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Peters navolgers interesseerden zich niet voor het materiaal en sommigen wisten waarschijnlijk niet eens van het bestaan af.   De kisten 

met de uiterst kostbare inhoud werden vergeten !   

 

Dat zou zo blijven tot Peters dochter Elisabeth I  (Peter de Grote had 15 kinderen, bij 2 vrouwen) in 1741 de troon besteeg en zich het barn-

steengeschenk herinnerde.  Zij gaf de hofarchitect Francesco Bartolomeo  Rastrelli opdracht de kisten naar St. Petersburg te laten brengen 

en het materiaal eindelijk in een zaal van het Winterpaleis in te bouwen.                                                     

Omdat de beschikbare panelen niet voldoende waren voor de grote ruimte in St. Petersburg,  liet Rastrelli het geheel met spiegels, aange-

paste decorstukken in verguld brons, guirlandes,  muurschilderingen en met gouden ornamenten versierde deuren uitbreiden. Het werd 

een schitterend geheel !  Maar algauw bleek dat het vochtige klimaat in St. Petersburg niet ideaal was voor het kunstwerk en men had in 

het paleis ook veel problemen met condenswater. Als in de winter de grote zalen door enorme kachels moesten worden verwarmd, droog-

de het materiaal dan weer uit en werd broos.  Uiteindelijk gaf Elisabeth I opdracht de hele barnsteenkamer definitief in het Zomerpaleis te 

installeren. Alles werd weer uit elkaar gehaald en verpakt. Deze keer zouden 76 gardesoldaten de honderden kilo’s materiaal in 6 dagen 

te voet terug naar Tsarskoje Selo brengen !  

Elisabeths opvolgster -  de in 1729 geboren Duitse prinses Sophie Auguste Friderike von Anhalt-Zerbst -  besteeg in 1762 de Russische troon 

als “Catharina II - Keizerin en Alleenheerseres over alle Ruslanden”.  Zij ging de geschiedenis in als de beruchte Catharina de Grote, maar 

deze stevig gebouwde tsarina had een heel grote bewondering voor kunst.  Niet alleen kocht zij vele schilderijen en kunstwerken op West-

Europese veilingen, maar ze spaarde ook kosten noch moeite om het Pruisische meesterwerk in Tsarskoje Selo verder te laten verfraaien, 

o. a. met nog bijna 400 kg. bijkomend barnsteen en enkele kostbare Florentijnse mozaïeken. Door haar kreeg het Bernsteinzimmer uitein-

delijk zijn definitieve vorm en zou in zijn volle glorie bijna 180 jaar lang de trots van het tsarendorp blijven.  Het werd wereldwijd bekend 

als het Achtste Wereldwonder !     

 

Niemand kon vermoeden welk lot dit uitzonderlijk kunstwerk daarna te wachten stond !   

   

Op zondag 22 juni 1941, 3 uur na middernacht, overschreden 3 miljoen Duitsers en 700.000 van hun bondgenoten de Russische grenzen. 

Onder de naam Barbarossa begon een waanzinnige oorlog tegen het onmetelijke en vooral onvoorspelbare Rusland.                                                                         

Op 17 september hadden Duitse troepen de buitenwijken van Leningrad bereikt en wachtten daar op verdere orders … die er 4 dagen 

lang niet kwamen !  Eerst op 21 september volgde het Hitlerbevel,  dat zowel de Duitse als de Russische legerleiding verbijsterde: de 

Führer zegde de bestorming van  Leningrad af !  De stad zou niet met wapengeweld worden veroverd, maar van de buitenwereld worden 

afgegrendeld.  Wat aan troepen en materieel kon worden gemist, moest worden ingezet voor de verovering van het door hem belangrijker 

geachte Moskou !  Stalin, die door maarschalk Georgij Zjoekov over het uitblijven van de Duitse orders werd ingelicht, zag hierin een be-

vestiging van wat hij al sedert juni verkoos te geloven : de hele Duitse inval was nep en alleen maar bedoeld als provocatie !  Door Stalins 

pathologische houding en de snelle voortgang van het Duitse offensief waren in Leningrad niet tijdig de juiste maatregelen getroffen voor 

de verdediging van de stad en het evacueren van de bevolking, laat staan voor het in veiligheid brengen van kunstschatten.                                          

Voor Leningrad zou een 900 dagen durend catastrofaal beleg volgen, waardoor bijna een miljoen van zijn burgers omkwamen !  

 

In het ong. 25 km. verderop gelegen Poesjkin hadden de troepen zich intussen comfortabel in de zalen en gangen van het prachtige Zomer-

paleis geïnstalleerd, orders of geen orders. De Sovjets hadden daar blijkbaar wel al de bedoeling gehad hun kunstschatten te beschermen, 

want op de prachtige parketvloeren was een dikke laag wit zand gelegd,  grote Chinese vazen waren met water gevuld en in het unieke 

Bernsteinzimmer had men kartonnen en houten beschermplaten tegen de muren aangebracht.  Dat alles belette de Duitse soldaten niet 

binnen in het immense gebouw roekeloos vuurtjes te stoken of met beslijkte laarzen op de kostbare zetels en divans te liggen.  Op de 

mooie deuren werden borden met allerlei aanduidingen en pijlen genageld en velen hadden ook al stukken barnsteen afgebroken om als 

souvenir mee te nemen.  In een van de 50 m. lange paleiszalen was een granaat ingeslagen, waardoor een groot deel bepleistering en 

marmerbekleding was vernield.                                                                                            
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Toen een Duitse hogere officier tijdens een rondgang in het paleis zag wat daar gebeurde, verbood hij de soldaten de verdere toegang en zond een 

dringend telegram naar Berlijn om onverwijld specialisten en transport vrij te stellen, zodat het Pruisische Bernsteinzimmer en vele Russische 

kunststukken in veiligheid konden worden gebracht (in andere woorden : als buit naar Duitsland konden worden gestuurd !).   In Berlijn kwam de 

vraag ongelegen. De kopstukken hadden daar andere zaken aan het hoofd, want het begon stilaan tot hen door te dringen dat Barbarossa niet ver-

liep zoals verwacht.  De toenmalige Gauleiter van Oost-Pruisen, Erich Koch (die al in 1933 had geijverd voor de wettelijke bescherming van de naam 

barnsteen),  slaagde er in via zijn goede vriend Martin Bormann de vraag rechtstreeks bij Hitler te krijgen.  Die rook natuurlijk onmiddellijk een 

ongelooflijke aanwinst voor zijn gedroomd kunstmuseum in Linz en zo werden reeds in de volgende dagen 18 vrachtwagens voor het kunsttransport 

ter beschikking gesteld.  Alles onder Führervorbehalt  (i. e. de Führer zou bij aankomst eerst uit de buit kiezen …).   Onder het toeziend oog van 

een kunsthistoricus, ene Dr. Alfred Rohde, werd de barnsteenkamer voor de zoveelste keer in haar bestaan gedemonteerd en in kisten geladen. Het 

kostte 36 uur intense arbeid.  Op 14 oktober vertrok de Transportstaffel Koch niet alleen met het barnsteen, maar ook met een groot aantal kostba-

re Russische kunstvoorwerpen (waaronder bijna 700 zeldzame en dikwijls met edelstenen ingelegde iconen uit de verzamelingen van Catharina en 

Peter de Grote).  In volle oorlogstijd begon een nagenoeg 1.000 km. lange onveilige reis.  Over slechte wegen, in al even slechte weersomstandighe-

den en onderweg voortdurend tegengehouden door ontelbare controles, bereikte het uitzonderlijk konvooi op 30 oktober tegen al le verwachtingen 

in heelhuids Königsberg ! Het Bernsteinzimmer was weer terug in zijn geboortestad !   

 

 In het Königsberger Schloss was door Dr. Rohde intussen een ruimte voor de opbouw in gereedheid gebracht,  maar de zaal was veel kleiner dan 

die in het Zomerpaleis. Wat niet kon worden tentoongesteld, werd in de kelders opgeborgen. Het Bernsteinzimmer kwam in de vesting niet tot zijn 

recht, maar het was voorlopig beter dan niets.  De schitterende kristallen kaarsluchters en de bijna 1 m. hoge friesverbinding tussen de wandplaten 

en de zoldering had men spijtig genoeg in Poesjkin moeten achterlaten. Ook het prachtige intarsia parket kon niet worden uitgebroken. Een bijzon-

der probleem vormde het ontbreken van de opvallende deuren.  Na veel moeilijkheden werden die uiteindelijk vanuit Poesjkin meegegeven met 

een lazarettrein, die eerst op 20 januari in Königsberg aankwam. Pas toen kon de opbouw worden afgewerkt.  Einde maart 1942 werd in het Fort het 

wereldwonder voor bezoek vrijgegeven, al ontbrak nog altijd een van de vier zeldzame Florentijnse mozaïeken.  De pers werd uitgenodigd en tus-

sen de steeds langer wordende rubrieken met doodsberichten werd in de kranten de terugkeer van het Pruisisch kunstwerk bejubeld.                                                                                                                                         

Maar in augustus 1944 werd de toestand in Königsberg bijzonder precair. Het uitgestalde barnsteen werd ijlings opnieuw gedemonteerd en in kisten 

verpakt, gereed voor dringend transport. Transport waar naartoe ?                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand weet wat er toen verder met de kisten is gebeurd.  Het tot dan gespaarde Königsberg werd door twee geallieerde nachtbombardementen 

in puin gelegd, waarbij ook het Schloss werd getroffen en grotendeels uitbrandde. In 1945 werd de stad, of wat er nog van overbleef, door het Rode 

Leger veroverd. Maar waar was het barnsteen intussen gebleven ?  Ofwel hebben de kisten Königsberg nooit verlaten en dan moeten ze daar zijn 

verstopt of tijdens een van de bombardementen zijn vernietigd.  Ofwel heeft de zending Königsberg wél verlaten en dan zijn de kisten ergens an-

ders naartoe gebracht of onderweg vernield.  Niemand weet het !  De paar mensen die misschien iets zinnigs hadden kunnen vertellen, zijn er niet 

meer.                                                      
Al meer dan 70 jaar hebben wetenschappers, historici, geologen, amateurs, charlatans, avonturiers en wichelroedelopers van over de hele wereld 

ontelbare zoektochten en duiktochten ondernomen, maar tot op de dag van vandaag is er geen spoor gevonden. De bekende historicus, schrijver en 

maker van TV documentaires, Prof. Dr. Guido Knopp, noemde meer dan 100 plaatsen in Königsberg en omgeving waar de kisten eventueel konden 

zijn ondergebracht, maar men heeft in duinen gegraven, mijnschachten en grotten uitgekamd, in meren en rivieren gedoken en zelfs in gezonken 

schepen gezocht.  
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Niets te vinden ! Ook in de tunnelgangen van het geheime, maar nooit afgewerkte,  ondergrondse Duitse Project Riese in Neder-Silezië (nu Polen) 

werd niets ontdekt.   De veronderstelling dat de kisten aan boord van de “Wilhelm Gustloff”  waren geladen, werd intussen afdoende weerlegd.  

 In 1968 werden de resterende ruines van de Königsbergse vesting op bevel van de sinistere Leonid Bresjnev opgeblazen, om er het Huis van de 
Sovjets op te bouwen. Later raaskalde Jeltsin dat de barnsteenkamer in Oost-Duitsland werd bewaard, waardoor hij de zoektochten weer een tijd 

nieuw leven inblies … helaas waarschijnlijk samen met een fikse walm wodka !      

 

Vermeldenswaard is dat in 1997 ergens in Bremen een 55/30 cm. marmermozaïek voor 2,5 miljoen US$ te koop werd aangeboden. Het werd herkend 

als het ooit vermiste vierde Florentijnse mozaïek uit het Bernsteinzimmer !  De verkoper wist enkel te vertellen dat hij het van zijn vader had ge-

ërfd, maar hij had geen idee waar die het vandaan had…  De Stasi had dat wel en nam het kunstwerk in beslag !  Hetzelfde gebeurde elders met 

een commode, die destijds in het Zomerpaleis had gestaan    

Maar waar is dat achtste wereldwonder zelf toch gebleven ? Niemand heeft die vraag tot nu toe kunnen beantwoorden. De spoorloze verdwijning 

van het Bernsteinzimmer blijft tot op de dag van vandaag de wereld  fascineren. Die schönsten Legenden sterben nicht ! (Dr. Stephan Fingerle) 

 

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Barnsteen (of succiniet) : das Gold der Ostsee  is fossiel verhard hars van naaldbomen (pinus succinifer), ca. 50 miljoen jaar geleden ontstaan.  Heel 

veel pijnbomen waren toen waarschijnlijk aangetast door schimmels en insecten, waardoor rijkelijk hars werd afgescheiden.  In Scandinavië hebben 

vermoedelijk uitgestrekte bossen bestaan, die door de zee werden weggespoeld en vooral westelijk van Königsberg werden opgehoopt in wat men 

nu de  blauwe aarde noemt, een soms 9 m. dikke barnsteenhoudende kleilaag.                                      

Plinius en Nero wisten al dat het materiaal aan de Duitse kusten werd gevonden.                                                                                                                                                                                               

Door de golfslag van een storm worden dikwijls stukken losgewoeld, die dan op de kusten aanspoelen en gretig worden gezocht. Ongeveer 15%  

kan als siersteen worden verwerkt.                                                  

De naam barnsteen heeft te maken met barnen, een verouderd woord voor bran-
den, in brand steken. Als men barnsteen met een lucifer aansteekt,  komt er een 

harsgeur vrij.  De Grieken gebruikten de naam elektron voor het materiaal en de 

Romeinen electrum. Daarvan is het woord  elektriciteit afgeleid : barnsteen wordt 

statisch geladen als het opgewreven wordt.  De kleur schakeert van donkerbruin 

(zeldzamer ook zwart), over roodbruine tinten, tot oranje en allerlei nuances van 

geel.  De naam barnsteen is beschermd : enkel natuurlijk barnsteen mag zo worden 

genoemd  (het Gesetz zum Schutze des Bernsteins  dateert uit de Hitler-periode).  Er 

is veel namaak door synthetische harsen.                                                       

 

Barnsteen is ook voor wetenschappelijke opzoekingen van belang.  Door de insluit-

sels van dieren en planten hebben specialisten een goed beeld gekregen van de 

oeroude fauna- en florawereld, terwijl bepaalde barsten en spleten hen een heel 

verhaal vertellen over o. a. bosbranden !                                                                                                                               

Enkele mindere vindplaatsen zijn Sicilië, Birma, Roemenië, westelijke delen van Canada en de USA.   

 

Niet te verwarren met Amber (het grijzige ambergis),  dat afkomstig is uit het darmstelsel van grote vissen (potvissen) en waarschijnlijk door een 

ziekteproces wordt veroorzaakt.  In 2012 spoelde bij Texel een potvis aan met 83 kg. amber in zijn darmen, wat bijna zeker mee de oorzaak van zijn 

dood is geweest.  De grootste klomp ooit gevonden zou 455 kg. hebben gewogen.  Die vis moet zich wel héél ongemakkelijk hebben gevoeld !                                                                                                                                                                                                      

De Engelse taal gebruikt het woord amber  voor beide substanties. 

 

St. Petersburg/Leningrad  - Winterpaleis :  De stad zou in 1703 door Peter de Grote zijn gesticht op gebied dat hij van de Zweden had afgeno-

men. Peter zou ergens zijn sabel in de grond hebben gestoken, met de woorden : “hier moet een stad komen”. En die stad kwam er, ook al was ze 

zeker niet altijd zo mooi als in onze tijd.  De Franse filosoof Denis Diderot, een aanhanger van de vrije meningsuiting,  die in 1774 St. Petersburg 

bezocht beschreef haar als een warrige hoeveelheid paleizen en krotten van hoge heren, die worden omringd door boeren en leveranciers.          
  

De naam St. Petersburg verwijst niet naar Peter de Grote, maar wel naar de apostel Petrus.                                                                                                                                                                      

Van resp. 1713 tot 1728 en 1732 tot 1918 was het de hoofdstad van Rusland. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 werd de naam 

veranderd in Petrograd  (St. Petersburg zou te Duits hebben geklonken…).                                                                                                                                                                                                   



 

Jaargang 4,  nr  2  Pagina 8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven, buitenzicht op het Winterpaleis 

Onder, binnenzicht van het Winterpaleis 
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Vanaf 1924 tot 1991 werd de stad door de scheppers van de nieuwe sovjetorde Leningrad genoemd. Tussen 1762 en 1917 werd het heldergroene 

paleis door de tsaren gebruikt als winterresidentie (helder groen, blauw en geel waren karakteristieke kleuren voor Russische paleizen uit de 

eerste helft van de 18° eeuw). Na 1917 is het samen met de Hermitage tot staatsmuseum verklaard. Het geheel is werelderfgoed en huisvest niet 

minder dan 3.000.000 kunstwerken, over een periode van 2,5 eeuwen verzameld. Het Winterpaleis werd verschillende keren verbouwd. Wat de 

toeristen in onze dagen bezoeken, is al de vierde versie.  Op geringe afstand van St. Petersburg bestaan nog andere tsarenpaleizen, o. a. Peter-

hof, Gatsjina, Pavlovsk en het Konstantinpaleis.  

 

Tsarskoje Selo (Poesjkin) - Zomerpaleis : ligt een kleine 25 km. zuidelijk van St. Petersburg.  Het Zomerpaleis wordt ook Catharinapaleis 

genoemd.  Het was de geliefde zomerresidentie van Catharina de Grote.  De naam Tsarskoje Selo (letterlijk Dorp der Tsaren) bleef tot aan de Revo-

lutie. Toen na 1917 niets meer aan de tsaren mocht herinneren, kreeg het dorp de naam Detskoje Selo (Kinderdorp) en in 1937 werd het naar de 

Russische dichter Poesjkin genoemd. Het Zomerpaleis staat officieel op de lijst van het Unesco werelderfgoed . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit helderblauwe Zomerpaleis werd het Bernsteinzimmer intussen helemaal identiek nagebouwd, aan de hand van oude documenten en afbeel-

dingen.  In 2003 werd het nieuwe prachtwerk door Poetin en de toenmalige bondskanselier Schröder officieel geopend. Het was toen ook juist de 

300ste verjaardag van het nabijgelegen St. Petersburg. De Duitse firma Ruhrgas A.G.,  die Russisch gas verhandelt, was de grote sponsor. 

 

KdF. Schiff “Wilhelm Gustloff” :  dit Kraft durch Freude schip was gebouwd voor  “Urlaub auf See für 8.000 Arbeiter”.  Op 30 januari 1945 zou 

met dit schip de grootste scheepsramp aller tijden gebeuren. Aan boord waren meer dan 10.500 uit Oost-Pruisen geëvacueerde men-

sen  (gewonden, hospitaalpatiënten, ouderlingen, vrouwen en kinderen).  Meer dan 9.400 daarvan zouden omkomen, toen het afgeladen schip 

enkele uren na zijn vertrek uit Gdynia door een Russische onderzeeër met 3 torpedo’s werd gekelderd. De in 2013 overleden  Du itse auteur Heinz 

Schön – die als kind zelf aan boord was -  schreef er in 1998 een boek over : “SOS Wilhelm Gustloff- die größte Schiffskatastrophe der Geschichte” 

en bracht daarmee de bewust verzwegen ramp na zoveel jaren weer onder de aandacht. Günter Grass gebruikte het gebeuren in 2002 eveneens 

als thema voor zijn novelle “Im Krebsgang”.     

                                                                            

Dezelfde Russische onderzeeër zou 11 dagen na de Gustloff ook de met Duitse evacués afgeladen “Steuben” kelderen (3.100 slach toffers). In 1945 

werd nog de “Goya” (7.000) getorpedeerd, terwijl de “Cap Arcona” (5.000) door de RAF tot zinken werd gebracht.  De Russische kapiteins werden 

voor hun succesvolle torpederingen gedecoreerd. Over de gevolgen van de scheepsrampen verkoos men te zwijgen !                                                                                                                                         

Even ter vergelijking : de over een ijsberg gestruikelde “Titanic” (1.522 slachtoffers) werd in ontelbare boeken en meer dan 24 films als de ramp 

van de eeuw besnotterd !  In de lijst van de ergste scheepsrampen komt de “Titanic” op de 15de plaats.  De “Wilhelm Gustloff” staat op de eerste ! 

 

 



 
Pagina 10 Jaargang  4,  nr  2  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alexandr Sergejevitch Poesjkin (1799-1837) : wordt nog altijd beschouwd als de nationale dichter.  Zijn reputatie overleefde alle tsaren, revolu-

ties, Grote Zuiveringen en andere drastische Russische toestanden.  De nogal excentrieke Poesjkin studeerde aan het lyceum dat in een nevengebouw 

van het Zomerpaleis was gevestigd.  Alhoewel hij in Moskou werd geboren, blijft de dichter met het exotisch uiterlijk (hij had een zwarte Afrikaan als 

voorouder)  onlosmakelijk verbonden met St. Petersburg.  Op 34-jarige leeftijd liet hij zich in een duel doodschieten door ene Georges De Heeckeren 

d’Anthès, een adoptiefzoon van de Nederlandse gezant.                                                                                                                                                        

Misschien behoort het volgende niet tot zijn beste werken, maar wij citeren het hier toch voor Poesjkins soms speciale stijl : 
 

Een fiedelaar en een castraat    
De ene arm, de ander een magnaat                                                                                                                                                                                           
Kijk,  zei de zanger zonder <……>                                                                                                                                                                                      
Mijn edelstenen, kleine, grote                                                                                                                                                                                                     
Van lusteloosheid opgespaard.                                                                                                                     
O ja! Zeg broer, vroeg hij bedaard,                                                                                                                                                                                             
Wat doet een mens tegen verveling,                                                                                                                                                                                         
Heb jij een goede tip, misschien ?                                                                                                                                                                                                  
Hij kreeg de nuchtere mededeling,                                                                                                                                                                                             
Wat ik ?  Ik laat mijn <……> zien ! 
 
En kom nu niet vertellen dat ze in Rusland geen humor hebben !                                                                                                     

(Tot op de dag van vandaag worden in Poesjkin-publicaties namen van genitaliën niet altijd openlijk afgedrukt.  In de plaats daarvan zet men puntjes.   

Het aantal puntjes klopt meestal met het aantal vermeden letters ! ).                                                                                                                                                                    

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bronnen :                                                                                                                                                                                   

- “Königsberger Schicksalsjahre - Der Untergang der Hauptstadt Ostpreußens 1944-1948” -              

- Heinz Schön  - Arndt Verlag Kiel – ISBN 978-3-88741-053-7.                                                                                                                                                                                                                                                       

-  “Catharina de Grote”  - Simon Dixon  - Spectrum -  ISBN 978 90 274 2435 8                                                                                                                           

- Elseviers Gids van Edel- en Sierstenen” – Prof. Dr. Walter Schumann  - ISBN 90 10 01796 6“                                                                                                                                                                                                                                       

-  “St. Petersburg en Omgeving” – Russische brochure  met foto’s  - ISBN 978-5-93893-295-1                                                                                     

-  “De Buurman van God - Een Poesjkin biografie”  - Arie van der Ent - ISBN 90 284 1843  1  Wereldbibliotheek  Amsterdam.                                                                                                                                                                                          

-  Wikipedia.                                                                                                                                                           

Wie meer wil weten over het barnsteenkunstwerk,  kan via Google onder “Mythen-Jäger - das verschollene Bergsteinzimmer” interessant videomateri-

aal vinden.                                                                                                                                                                                                                                          

De Wilhelm Gustloff  
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Sulawesi : Celebes 
                                                              door Mimi Van den Broeck 

 

Boordevol verwachtingen naar Multatuli’s “Gordel van Smaragd” landden we na – toen nog- een 22 uur durende vlucht, in een comfortabe-

le DC 10 van Swissair, op de luchthaven van Singapore, de welvarendste staat van zuid-oost Azië. 

Na een overnachting en weer vier uur vliegen, zien we de palmen van Sulawesi in een wild exotisch landschap.  Van Ujung Pandang, de 

nieuwe en zeer arme hoofdstad gaat de tocht naar TORAJALAND per jeep.  Geen ander voertuig zou de krankzinnige trip  vijf uur lang over-

leven…. 

 

Het land van Multatuli  is adembenemend mooi!  In een archipel, pal onder de zon, met ook het lieflijkste landschap ter wereld, is ook de 

arme rijk.  Zou je zo denken!  Maar de cijfers spreken een andere taal.  Wie door de façade van een onbekommerde levenslust heen kan 

kijken, merkt dat ook hier de armoe schrijnende kanten heeft.  Een cijfer dat boekdelen spreekt!  Volgens de wereldbank verdient een Ame-

rikaan  in een maand 500 keer meer dan de arme bewoner van Sulawesi  

 

Paalwoningen met vriendelijke balkonnetjes voldoen aan de noden van de bevolking.  Wie echter de schamele woningen met een kritisch 

oog bekijkt, moet toegeven dat het elementaire comfort, waaraan wij zo gewoon zijn, in Sulawesi ver te zoeken is.  Het basisvoedsel – 

rijst- wordt buiten gekookt, wegens het grote brandgevaar. 

Door de tropische moessonregens is er water en groen in overvloed.  Houten hangbruggen zijn soms de enige verbindingswegen met de 

overkant van de “straat” Uitgestrekte schilderachtige sawah’s of rijstvelden voeren ons dieper en dieper het binnenland in…  

De armoe in Indonesië heeft niet het grimmige gezicht van India, Haïti en sommige zuid-amerikaanse landen. De bevolking blijft boven  

alles heel vriendelijk.  Iedereen spreekt je aan, niet alleen om te bedelen of souvenirs te verkopen, maar gewoon om te weten waar je 

vandaan komt.  Kinderen komen van school, netjes gekleed.  Heel sympathiek klinkt in die verre streken het nederlands, dat niet alleen 

door de oudere, maar ook door de jongere generatie gesproken wordt. 

 

Kinderrijkdom is – zoals in elk ontwikkelingsland- wel het hoogste streefdoel van elk gezin.  Wat men echter niet ziet is de enorme schul-

denlast, waarmee vele gezinnen worstelen, om hun kinderen op de schaarse en dus peperdure scholen te krijgen; om klederen te kopen, 

een stuk landbouwgrond af te betalen en een dak boven het hoofd te houden. 

 

Torajaland is een landbouwgebied, met als hoofdculturen rijst, maïs , koffie en maniok.  De gemiddelde Indonesiër kan van zijn jaarinko-

men voldoende voedsel kopen; d.w.z. 400kg rijst, om in leven te blijven.  Toch zitten 70 % kleine boeren onder deze inkomensgrens….In 

de dorpen merk je pas in een arm land te zijn, waar velen de hand openhouden voor enkele roepias. Zelfs op binnenwegen staan er, als je 

één kind iets gegeven hebt , in een oogwenk tien anderen om je heen, die schreeuwen en je hand grijpen.  De aanzwellende “gula-gula’s” 

laten wel vermoeden dat kinderbeperking hier nog niet doorgedrongen is.  Wemelende en joelende kinderen bestormen zelfs de vreemde 

bezoekers met mini pakjes, waarin suiker zit en rijst.  En je hebt het hart niet om het adres van je lief, lachend vriendinnetje te weigeren, 

al inspecteer je eerst vlug of er geen luizen aan het papiertje kleven…Maar je eerste reactie is alvast wat gula-gula of snoepjes opdie-

pen… Met de stille hoop, uit dat vreemde land ooit een teken van leven te krijgen, staart dat vreemde kind je weemoedig na…  

 

Opmerkelijk zijn wel de plaatselijke schonen, die hun gezicht inwrijven met rijstpoeder, om toch een “blanke” huid te krijgen : het summum 

van hun schoonheidsideaal! 

De Toraja’s zouden per boot uit het zuiden van China gekomen zijn, tussen de jaren 2500 en 1500 voor Chr.  Dat verklaart waarom hun 

huizen op boten gelijken, met een gebogen noklijn en hoogoplopende brede eindpunten, die als een luifel oversteken. Zeer originele bouw-

werken!  In ieder huis wonen verschillende families samen, met aan het hoofd een chef.  Een woning is ook het trefpunt van religieuze, 

familiale en culturele aktiviteiten.  Hier hebben huwelijken  plaats, worden goden aanbeden en soms maandenlang doden bewaard tot ze 

kunnen begraven worden.  Daarvoor moet de voltallig familie aanwezig zijn; ook buitenlandse studenten die tijdens het schooljaar niet 

kunnen overkomen…. 

 

Op 1000m hoogte vinden we een land van koelte en eeuwige lente, kleurrijk en overweldigend. Hier rijden Saidjah’s op hun buffels in de 

uitgestrekte sawah’s.  Dit is het onvergetelijke land van Saïdjah en Adinda…. 

In Torajaland heet het familiehuis : Tongkanon.  De voorgevel is soms versierd met een buffelkop, in hout gebeiteld of met buffelhorens.  

Deze laatste getuigen van een zekere rijkdom.  In een godverlaten dorp nabij Rantepao heeft een begrafenisplechtigheid plaats met buffel-

slachting.  Unieke gebeurtenis, als men weet dat sommige doden meer dan een jaar lang, in tapijten gebundeld, onder een zitbank in de 

woonkamer op hun begrafenis wachten. Zolang hangen de attributen van de overlevende aan de voorgevel van het huis….  
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Tussen een dozijn huizen zal de plechtigheid plaatshebben, in aanwezigheid van alle dorpsbewoners.  De vrouw in kwestie overleed 8 maan-

den geleden.  Ze was christen en behoorde tot de 2de familie van het dorp .Vandaar dat het te slachten aantal buffels vrij hoog kon oplopen. 

Door de hevige regenval van de vorige nacht is het rode dorpsplein in een modderige brij veranderd….  

In de hut zit de weduwnaar,ongeveer75 jaar oud.  Van deze generatie weet echter niemand de juiste leeftijd te zeggen  Het dodenhuis is 

rijkelijk versierd, evenals de rest van het dorp in de typische Toraja-kleuren : zwart voor de aarde; rood voor het bloed en witgeel voor de 

hemel.  Op het dak liggen veelkleurige lappenlakens, een bewijs van rijkdom. Het aantal buffels dat geslacht wordt is afhankelijk van de 

status en de vrijgevigheid van de familie.  Met oosters geduld wordt gewacht op de slachting.  Deze “buffelceremonie” is wel de voornaam-

ste gebeurtenis  in Torajaland…Na de slachting wordt het vlees verdeeld onder familie en dorpsgenoten, evenredig met de graad van ver-

wantschap of vriendschap tegenover de afgestorvene.  Intussen kijken buren hoopvol wachtend, maar ook angstig toe, wat eventueel hun 

deel zal zijn. In dergelijke omstandigheden moet men zich in de gedachtenwereld van deze mensen proberen in te leven en voorrang geven 

aan de diepe symboliek van het gebeuren, boven het naakte en inderdaad wrede schouwspel. Westerlingen willen dit schouwspel liefst zo 

spoedig mogelijk vergeten…. 
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In Londa werden graven gehouwen in een vertikale rotswand. De Toraja’s rusten daar even onvergankelijk en tijdloos als de enorme berg.  

Vanop een balkonnetje staren levensgrote poppen naar het wiegen van de eeuwiggroene planten en de nietige levenden die , die er hier en 

daar bijna onopmerkbaar in wroeten. De doden,  door poppen voorgesteld lijken zo levensecht, dat men de indruk krijgt door hen gadeslagen te 

worden. Diep in het oerwoud, in een holle boomstam worden doodgeboren baby’s begraven.  De bomen lijken even tijdloos als de rotsen, waar-

in volwassenen een laatste rustplaats vinden. 

Het rotsplateau geeft een schitterend uitzicht op de bevloeide rijstvelden, de riviervlakte en de bergen die het achtergronddecor vormen; sa-

men met de voorbijdrijvende alomtegenwoordige wolken tegen een staalblauwe hemel.  Pure, ongerepte schoonheid van de natuur. Oerwoud 

door geen mens betreden. 

Vaarwel Torajaland!   Vaarwel eeuwige rijstvelden, vaarwel Sulawesi! Zo is een verre reis teneinde, maar diep in ons hart sluimert het heimwee 

naar het onvergetelijke, paradijselijke land van Saïdjah en Adinda…. 

 

 
 
        
 
 
War on drugs                                                        door Jean-Pierre Massart  

 
Neen, uw VOC- lid is niet zinnens bij de traditie aan te knopen, noch met de ongelukkige toestand van heden vrede te nemen ! We hebben er 

geen uitstaans mee,  maar de geschiedenis kunnen of mogen wij niet onder de mat vegen. En gezondigd werd er ! 

Om de morele pijn wat te verdoezelen,  zullen we eerst een kleine omweg maken,  om dan te duiken in de duistere handelingen van het Brits 

Imperium, China, de rol van Canton, de stichting van Hong Kong en de groei van Shanghaï. 

 

Opium en VOC 

De eerste Europeanen die zich  in het Verre Oosten vestigden waren de Portugezen, reeds in de vroege XVIe eeuw (Macao).  Brit ten en Nederlan-

ders volgden. Zijde, porselein, specerijen trokken hun aandacht, terwijl de Chinezen helemaal geen belang stelden in Europese producten.  De 

eigen fabricaten waren beter en moesten dan ook met zilver betaald worden !  Dit betekende  zeer onevenwichtige handelstransacties. Voeg 

daarbij nog het verbod om zich te vestigen in het Keizerrijk en de verplichting alle “commercie” slechts via enkele aangeduide Chinese kooplui 

te laten gebeuren in de enige toegelaten haven: Canton. 

Het door China gegeerde en o.a. in  Java geproduceerde opium werd toen weliswaar reeds verhandeld. Men ontdekte een “gat” in de markt, 

nam afstand van het zware en dure zilver en gaandeweg werd Batavia een centrum voor de opiumhandel. 

Deze gunstige ontwikkeling werd in 1676 verstevigd door het verkrijgen van een monopolie door de VOC. Maar veel geld brengt onvermijdelijk 

ook smokkel mee, waar talrijke VOC- mensen dan ook aan meededen, ten nadele van de inkomsten voor de Compagnie. 

 

Leven zoals God in … Bengalen 

In deze regio - onder de heerschappij van de mogols - was er niet alleen nog meer opium te vinden, maar eveneens katoen, peper en salpeter 

(voor buskruit). Kolonisten stuurde de VOC niet,  maar wel handelaren en factorijen of eenvoudige handelsposten, de voornaamste zijnde  

Hougli.  Bengalen was zeer welvarend door de buitenlandse handel en dat lieten velen van de enkele honderden aldaar geposteerde Nederlan-

ders niet voorbij gaan ! 

Pop- up zaken starten was de Compagniedienaren niet toegestaan maar ja, zolang men de ogen sluit… en totdat men het peil bereikte dat er 

meer private opium uitgevoerd werd dan door de VOC zelf !!! Schuchtere pogingen om de toestand te saneren hielpen geenszins. De VOC rea-

geerde pas ernstig in 1745 met de “Amfioensociëteit” ( amfioen= opium) om de scheefgroei te elimineren.  Men zou de handel in eigen 

handen nemen en ook invoer uit Bengalen op touw zetten, eerst met beperkte hoeveelheden, daarna op grotere schaal. De vraag nam toe, de 

prijzen stegen …en de smokkel floreerde !  Erger nog, de East India Company veroverde wat later het gebied en gooide de Neder landers in 

volle vredestijd buiten.  De Britten verwierven het monopolie op opium uit de streek en vervoerden hun amfioen zelf naar China. Dit gaf hen 

snel een dominante handelspositie: opium naar China brengen en daar de in Europa ze begeerd thee laden !  

De VOC moest de amfioen leveringen noodgedwongen duurder betalen en gaf het kort na 1800 op . 
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Chinese and Gentlemen  
In de late 18e en vroege 19e eeuw werd de handel met China steeds bemoei-

lijkt door restrictieve beslissingen van het Keizerrijk. Men beschikte er over 

alles wat nodig was, alle uivoer zou uitsluitend betaald worden met zilver en 

alle zaken zouden door een beperkt aantal Chinese tussenpersonen en uitslui-

tend via Canton lopen. 

 

Maar de Engelsen zijn nu eenmaal grote theedrinkers… Kijk maar even naar 

TV detective- stories : geen enkele wordt zonder zaligmakende thee opgelost ! 

Rond 1820 brachten de gentlemen dan ook stiekem opium uit Indië naar China, 

in kleine hoeveelheden weliswaar…die uiteraard steeds groter werden en 

gauw miljoenen drugverslaafden betekenden. 

Een harde reactie van de mandarijnen volgde in 1839 : invoer van opium werd 

verboden, in Canton werden 20.000 kisten verbrand en Britse burgers werden 

gegijzeld.   

                                                                                                                                    

Zulke kordate houding kon echter niet zomaar getolereerd worden.  Het jaar 

daarop werd de Navy ingeschakeld,  die weinig moeite had met de antieke 

fortengordel en de kanonnen langs de Parel Rivier, of met de lokale troepen 

zonder kennis van de moderne krijgskunde. Twee modeste oorlogsschepen 

voldeden : een dertigtal jonken vluchtten of werden gekelderd op een half uur 

tijd.   Een imposante vloot met 20.000 soldaten volgde en bezette in januari 

1841 de site van Hong Kong,  toen een veilige baai met enkele vissersdor-

pen…  

 

Er restte de Keizer alleen een zware compensatie te betalen en handel 

(opiuminvoer op de eerste plaats) met de Barbaren toe te laten. London had 

echter nog meer honger : in 1842 was een vloot van 70 schepen voor Nanking 

geankerd,  waardoor de bevoorrading van Peking in gevaar kwam. Wat bleef de Keizer dan nog over ?  Een nog grotere schadevergoeding betalen,  

6 havens opendoen voor buitenlanders -Britten wel te verstaan -  en Hong Kong met de omringende eilanden af te staan. 

 

Het begin van een Empire… Indië…Singapore…Hong Kong. De helft van Afrika zou volgen. 

Kolonialisme op zijn best ! 

 

Maar met de Chinezen en opium was het niet gedaan  Er zou nog oorlog gevoerd worden.   

In een volgend artikel vertellen we daar nog wel meer over  

Opiumvelden 
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Activiteiten 

Zaterdag 19 maart ging het met de VOC richting Tongeren, één van die kleinere steden  die we toch eens van dichterbij wilden 

leren kennen. Het Gallo– Romeins mocht uiteraard niet ontbreken, waar toen een goed opgestelde en instructieve tentoonstelling 

plaatsvond  ‘Gladiatoren, helden van het Colosseum’. Verrassend was dat deze tentoonstelling werd georganiseerd op vraag van 

het Colosseum in Rome zelf. 200 topstukken uit 46 verschillende musea waren er bijeengebracht . 

Een van de gladiatoren die een meerwaarde geeft aan de tentoonstelling, was Marcus Ulpius Felix. Hij was een Tungri, een Tonge-

raar. Waarvan de asurn werd getoond, daaruit bleek dat we hier te doen hadden met een ster uit het Colosseum., Zijn vrouw en 

zoon lieten voor hem een grafsteen in de vorm van een urn maken, een teken van aanzien voor een gladiator. Hij was een Murmil-

lo, een populair type van gladiator voorzien van een groot schild en een zware, opvallende helm. Het grafschrift toont aan dat hij 

een veteraan was en dat hij z'n eerste gevecht heeft overleefd. Hij werd 45. Hoe hij in Rome is beland en of hij daar een opleiding 

als gladiator heeft gevolgd, weten we niet, besluit Demarsin. Zo zie je maar dat een landgenoot toen ook al hoge toppen kon sche-

ren in de spektakelwereld. 

 

Na het middagmaal, dat af en toe een beetje chaotisch verliep, was er nog een stadswandeling met een lokale gids georganiseerd. 

Op die manier kregen we ook de mooie verdoken hoekjes van Tongeren te zien. 

 

 

Zoals aangekondigd in ons vorig nummer, was Namen op 23 april, de volgende bestemming. Onder leiding van een Neder-

landstalige gids deden we eerst het Musée des Arts Anciens du Namurois  aan, met de vermaarde kerkschat van Oignies, 

één van de zogenaamde ‘zeven wonderen van België’ die men moet gezien hebben. En inderdaad het ambacht van de goud-

smeden toonde hiermee één van zijn hoogtepunten. Daarnaast waren voorwerpen uit de gotische en renaissance die onze onver-

deelde aandacht trokken. De Grill des Tanneurs diende ons een zeer smakelijke lunch op, waarna een stadswandeling zorgde voor 

de verbranding van de opgedane calorieën. Kuierend door Namen met haar rijk verleden kwam tot leven dankzij een lokale gids, 

dit alles ruim doorspekt met anekdotes.  

 

 

 

                      Tongeren 

Foto’s R. Liégeois 
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Gorichem en Woudrichem, 2 stadjes gelegen aan de Merwede hebben toch iets bekoorlijks. Hieronder het verslag van ons bezoek op 17 juni door één 

van onze deelnemers,  Daniel  Willaeys. 

 

In Gorinchem of Gorkum, zoals de stad meestal genoemd wordt komen de grote rivieren de Maas en de Waal (Rijn) en de kleinere Linge samen en 

vormen samen de Merwede. 

Ik heb mij steeds afgevraagd hoe dat eigenlijk met die grote stromen in elkaar zit. Op Nederlands grondgebied heeft de Rijn zich gesplitst: een arm 

loopt over Arnhem en wordt verder de Lek die naar Rotterdam stroomt. De tweede Rijnarm stroomt over Nijmegen en wordt de Waal. In Woudrichem 

komt er een tak van de Maas bij en iets verder in Gorinchem de kleine  Linge. Ze vormen samen de brede Merwede. Iets voorbij Gorichem zal de Mer-

wede zich splitsen in de Beneden Merwede die tenslotte Rotterdam zal bereiken en de Nieuwe Merwede langs de oostkant van de Bieschbos. De twee-

de arm van de Maas (Bergse Maas) omsluit de Bieschbos aan de westkant en samen met de Nieuwe Merwede wordt dit de Amer en verder het Hol-

lands Diep met de Moerdijkbrug op de autoweg naar Rotterdam. Rij je van Breda naar Utrecht dan rij je bij Geertruidenberg over de Bergse Maas en in 

Gorinchem over de nog ongesplitste Merwede. 

We maakten een wandeling door Gorinchem, een historisch vestingstadje dat een rol speelde in de geschiedenis. Denk maar aan de tachtigjarige oor-

log tegen de Spanjaarden (1568-1648). De watergeuzen (1572) onder aanvoerder Lumey, vermoorden 17 geestelijken en 2 lekenbroeders, de martela-

ren van Gorkum, heilig verklaard. 

Na de wandeling door het centrum, met nog enkele historische gebouwen, hadden we ons middagmaal met asperges naast de sluis van de Linge. De 

waterpoort van ernaast is nu heropgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum van Amsterdam. Vorig jaar heeft men op de vroegere plaats een paar 

Koreaanse beelden geplaatst ter herinnering aan de schipbreuk op de Koreaanse kust in 1653 van Oostindiëvaarders. 36 van de 64 man van de Sper-

wer overleefden en werden gevangen gehouden. Een van hen was de Gorkumnaar Hendrick Hamel. Na 13 jaar wist hij met nog 7 anderen met een 

kleine boot te ontsnappen en Japan te bereiken. De Verenigde Oostindische Compagnie vroeg hem zijn belevenissen neer te schrijven. Hij beschreef 

tevens het land en volk van Korea en in 1668 kwam het ‘Hamel Journaal’ uit in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en werd een groot succes. Aldus 

werd Korea bekend in het westen. 

 

Dan met de veer naar Woudrichem, eveneens een middeleeuws vestingstadje, aan de westkant van de Waal, nog omsloten door vestingen. Van de 

aanlegplaats wandelden we eerst een eind op de vestingwal met in de verte het waterslot Loevestein, door de vereniging reeds vroeger bezocht. Dan 

weer in het stadje door de hoofdstraat met oude huizen tot aan de stevige kerk, spijtig niet toegankelijk. Dan weer naar de wal met een machtige 

stellingmolen erbovenop. Er zijn 3 typen molens : als oudste de standaardmolen; de bovenkruier met enkel de kop draaibaar en dan de stellingmolen, 

zoals hier. Als slot een smakelijke Duvel in een cafeetje met enkel Belgische bieren, waar ook de burgemeester langs kwam  . 

Boven: De kleine geneugten des levens aan de Merwede 

Rechts op pag. 17: Namen  bezoek je best met een gids 

 

 

Foto’s R. Liégeois 
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Het heeft toch iets die historische kleine stadjes als Woudrichem en Gorinchem 


