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Lieve Joffrouwen en Waarde Hoogmogenden,
’t Journael is een flink leven aan het leiden. Allerlei artikelen verschijnen: lotgevallen van schippers en matrozen, nieuws uit onze vereniging, verslagen van uitstappen, schijnwerpers op historische figuren, amusante verhalen en anekdotes.
De redactieleden zijn samengekomen en meenden een structuur te brengen in de vele publicaties, om zo een
duidelijke klassering aan te brengen en vlottere naslag mogelijk te maken.
’t Journael wordt ingedeeld in rubrieken:
1 Ons genootschap V.O.C.
2 V.O.C. algemeen
3 Figuren en Personen nader belicht
4 Verslagen van uitstappen, lezingen, vieringen
5 Anecdotes, voorvallen en markante verhalen
6 Allerlei
In ons 15- jarig bestaan zijn vele studies en opstellen verschenen. Voeg hierbij dat de leden zelf de stukken
schreven of voordroegen. Zoveel kennis en eruditie zijn jammer genoeg in de archieven beland en weinigen,
zeker de nieuwe leden, kennen hiervan het bestaan. Zo las ik enige tijd geleden een programma van onze
uitstap naar Rotterdam in 2004. Onze betreurde ondervoorzitter Walter Eynikel schrijft het levensverhaal
van Piet Hein. En op zijn onnavolgbare wijze ondertekent hij het stuk met Walter (Hein)nikel.
Zulke schitterende trouvailles mogen niet verloren gaan.
We starten met de uitgebreide reeks publicaties van deze parels. Zo is er het ‘Project Walter Eynikel’ onder
de redactie, opgesteld en geschreven door Sus Mees. Wat Sus, op weg naar zijn honderd jaar, betekend heeft
voor ons Genootschap, kan niet overschat worden. Hij is tot in zijn laatste vezel gefascineerd door de honderden Vlamingen, die vertrokken naar de Zeven Provinciën. Sus dook in de boeken, struinde langs bibliotheken en schreef de heerlijke bladzijden over de Zuid-Nederlanders die de Gouden Eeuw hebben geschapen. In dit project alleen al zijn door hem 42 immigranten vermeld en beschreven: van Pieter van den Broecke tot Isaac le Maire, van François Caron tot Johan van der Veken. Dan zijn er nog de dames van P.C. Hooft
en Constantijn Huygens, Magdalena Stockmans, de Antwerpse brouwersdochter waarop Bredero verliefd
werd of Catelijne de Vos uit Hoboken die uit nood zich begaf tot ‘hoererije’ en tot zes maanden spinhuis werd
veroordeeld.
Ik denk terug aan de vele uren op zijn gezellige flat aan het Rivierenhof en zijn rustige plek in Domburg,
waar ik met hem vergaderde en hoe zijn Mia vol humor op een guitige manier voor de lekkerste hapjes en
een goed glas zorgde.
Met veel liefde publiceren wij zijn geschriften. Zij krijgen een ereplaats in ons Journael!
Paul Koop oktober 2016
(ps slechts enkele gelukkigen onder ons zijn in het bezit van deze zeldzame lidkaarten met van den Broecke.
Maar beloofd: voor 2017 zal het bestuur zich kwijten van het versturen der kaarten )

10 oktober 2016

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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COMPAGNIE FRANCAISE DES INDES ORIENTALES
( Franse Oost Indische Compagnie )

door Jean-Pierre Massart

Naar Indië zullen wij varen…
Oost Indische Compagnies van dichterbij bekijken komt zowat overeen met roeren in een Gentse waterzooi…men vindt er Portugese,
Hollandse, Franse, Engelse, Zweedse en nog andere pigmenten terug.
Laat ons onszelf heden tevreden stellen met de franse ingrediënten.
Reeds in de vroege XVIe eeuw had François I vestigingen aangemoedigd in Azië. Er dient tot het begin van de jaren 1600 gewacht te
worden om verder schuchtere pogingen te zien ondernemen, helaas telkens
met te beperkte middelen om winstgevend te zijn. Ernstige expedities
zijn te danken aan de grote staatsman Richelieu rond 1630. Hier valt op te merken dat een cartesiaanse aanpak nog niet aan de orde is:
men bereikt het Indiaas subcontinent via de landroute (Perzië) om dan de Perzische Golf te bevaren. En even onverwacht wordt het
accent gelegd om godsdienstige doelen, waarbij zendelingen van de partij zijn. Eigenaardig is vast te stellen dat de latere Franse kolonisatie een identieke “missionaire” tint krijgt in de XIXe eeuw in Indochina en eveneens bij de inmenging in China tijdens de opiumoorlogen.
De Franse beschavende doelen zijn geen zorg voor de City Merchants en evenmin voor de Hoogmogende Heren van de VOC.
Wij schrijven dan ook 1664 wanneer, onder impuls van het “mercantilisme” van Colbert-- de beroemde minister van de Zonnekoning
Lodewijk XIV- de geboorteakte van de Compagnie française pour le commerce des Indes orientales ondertekend wordt.
Hiermede wordt een 50 jaar durend monopolie verleend voor de handel oostelijk van Kaap de Goede Hoop. Uiteraard was dit vrij laat
ten opzichte van de concurrentie van de reeds gevestigde East India Company en de VOC. De Koning en zijn minister waren in die periode wellicht zeer ambitieus: het is toen ook dat de Compagnie du Sénégal, du Levant, de la France Equinoxiale het daglicht zagen, weliswaar tot een kort bestaan gedoemd. De basisgedachte voor deze uitbreiding van de economie luidde: het land met de grootste bevolking in Europa moet meer exporteren dan invoeren en de vervoerde volumes hoeven aanzienlijk te worden verhoogd want de Franse
overzeese handel kwam overeen met 10% van de Engelse en 2% van de Hollandse.

Nababs, Moghols en Maharadjahs
Akbar, Jahangir, Shah Jahan en Aurangzeb zijn de keizers of Moghols van de XVIIe. eeuw. Hun namen zijn misschien niet algemeen
bekend voor Europeanen maar hun onmetelijke rijkdom is dat des te meer. De laatsten zullen zich eerst langs de kusten vestigen.
Daar de VOC zich focust op Zuid Oost Azië zal de rivaliteit verder bevochten worden tussen de Fransen en de East India Cy die rond
1700 in het bezit is van Bombay, Madras en Calcutta. Het Rijk der Moghols blijkt een reus op lemen voeten te zijn, die stuk per stuk in
handen van de rivaliserende Compagnies valt. De Engelsen heersen over het Noorden en Bengalen, terwijl de minder talrijke Fransen
een imperium in het Zuiden bouwen ( Deccan ).
Illustere namen zijn wat in de mist van de geschiedenis verdwenen: zo zijn Dupleix, slachtoffer van roddels en politiek aan het Hof;
Lally-Tollendal, ten onrechte onthoofd voor verraad en vooral: Clive, de grondlegger van het British Empire.
De talrijke provinciën luisteren gaandeweg minder naar Delhi en na een invasie van de Perziërs in 1730 heerst er volkomen chaos.
Juwelen, goud en…olifanten behoren tot de buit. Een decennium later worden de Europese conflicten ingevoerd, met beide Compagnies alternerend de ene tegen de andere plaatselijke Indiase prins steunend. De hostiliteiten om de controle over het zuidelijk deel van
het subcontinent duren tot het einde van de eeuw met de verdwijning van de Compagnie des Indes.

Florebo quocumque ferar
(ik zal bloeien waar ik heengebracht word )
De Compagnie was machtig: gezanten benoemen, alle mogelijke traktaten ondertekenen, een eigen leger vormen en oorlog voeren,
handelsposten stichten,
een eigen territorium beheren met daarboven een waarborg van de Staatskas.
Het mocht allemaal om…handel te drijven en uiteraard de “Franse grandeur” te bevestigen. Pikant detail: de eerste grote baas van
de Compagnie had lang dienst gedaan bij…de VOC!
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De zelfverzekerde spreuk van de onderneming luidde misschien minder poëtisch dan hierboven: geld is de boodschap dankzij de winstgevende “commercie” met Indische goederen, allereerst met katoenproducten.
Dit gebeurde via vijf “comptoirs”, waaronder Pondichéry, de voornaamste was. Het valt te noteren dat de toestand van die vestigingen
maar opgeheven werd na WO II met de overhandiging aan het jonge India. Een “lycée Français” bestond er nog enkele jaren geleden, terwijl lang gevestigde families nog steeds een creools dialect machtig waren.
De winsten waren aanzienlijk, maar niet alles blijft voor eeuwig: de Compagnie
kende een getormenteerde geschiedenis. Het bankroet van John Law (een beetje
de uitvinder van het papieren geld) in 1720 maakte Frankrijk, de Compagnie
incluis, zo goed als failliet. Amper hersteld, begon men zich te mengen in de
Indiase politiek. Helaas verkoos men de kant van de verliezende Mogolheerser
te steunen. Toch breidde de Franse invloed zich uit, wat onvermijdelijk een botsing veroorzaakte met de Engelse (lees East India Company) doelen. De hostiliteiten duurden van 1744 tot 1761 om te eindigen met de overgave en totale
verwoesting van Pondichéry ( in die tijd werd eveneens Canada afgestaan aan
het Verenigd Koninkrijk ).
Alles leek verloren: handelsposten, schepen, monopolie en tenslotte, opheffing
van de activiteiten. Ondanks alle tegenslagen vond men toch een uitweg en de
nodige geldmiddelen om in 1785 een tweede start te wagen.
De pasgeborene kreeg dezelfde naam als voorheen met de bijvoeging
“ et de Chine “. Onverwacht slaagde men briljant in het opzet: winsten en dividenden zwollen aan maar de euforie was van korte duur. Steun van Versailles ontbrak want Lodewijk XVI toonde meer belangstelling voor
de herstelling van zijn horloges en bij zijn ministers was visie afwezig.
Met de revolutie van 1789 kwam de genadeslag. Het vaartmonopolie naar het Oosten werd kort nadien afgeschaft, het kapitaal werd verminderd, en later werden schepen en goederen verbeurd verklaard. En dan kwam het schrikbewind van 1793: de leidinggevenden belandden in de gevangenis, om te eindigen op de “guillotine”. ( met de Optima Bank zal men heden een identieke lot niet moeten vrezen ). Dit
was voorafgegaan door een enorm financieel en politiek schandaal, waarin enkele van de voornaamste politici van de ultra revolutionairen,
toen aan de macht, diep betrokken waren. Is er sindsdien veel veranderd??? Een algehele liquidatie volgt.
Een procedure ter compensatie voor de verbeurd verklaarde activa werd ingezet. Dame Justitie verdiept zich in de dossiers en de beslissing
wordt…80 jaar later kenbaar gemaakt. Dura lex sed lex.

Bronnen:
( hoofdzakelijk artikels uit Wikipedia )
-The moorish rulers of 17th century in India
-Compagnie Française des Indes Orientales
-Affaire de la liquidation…(1793)
-Compagnie du Levant
-Compagnie du Sénégal
-History of India, the subcontinent
-The pattern of trade in 17th C. Mughal India(Jagjeet Lally)
-Historia da India portugesa
-Navires et Histoire
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NIGER, EEN ONGEWOON REISVERHAAL
door Mimi Van den Broeck
Niger? Voor de Parijs-Dakarrally ( die toen nog niet bestond) was het een totaal onbekend Afrikaans gebied. Welke normaaldenkende mens gaat 14
dagen naar een doodarm woestijnland, waar niets te zien of te beleven valt, en waar het bovendien 7 jaar niet had geregend. Niemand natuurlijk,
behalve wij, maar dan wel door onvoorziene omstandigheden.
Normaal, zoals altijd, werd op de terugvlucht van de vorige reis (toen Thailand) het volgend reisdoel meegedeeld : het zou Ethiopië worden. Een land
met een boeiende geschiedenis, beroemde monumenten en mooie kerken. Maar een week voor de Paasvakantie had er een staatsgreep plaats
(1974). Gevolg : grenzen gesloten, reizen geannuleerd. dus : adieu Ethiopië..
Omdat thuisblijven niet in onze woordenschat staat werd halsoverkop en totaal onvoorbereid een expeditie geregeld met een Luikse jeugdorganisatie. Om eerlijk te zijn, we hadden geen flauw vermoeden wat ons te wachten stond. Het enige wat we wisten : geen overnachtingen in hotels maaar
hutten; geen autocar maar jeeps of een alternatief. Maar we waren jong en gingen de uitdaging aan. Het zou een reis worden met veel hindernissen…
De groep was klein : 6 Vlamingen en 6 Walen. Ons gezelschap bestond uit 2 apothekers, een veearts en 3 leerkrachten. De Walen waren overwegend ondewijsmensen; waarvan één Nederlands gaf in Charleroi, maar het vertikte van één woord Vlaams te spreken…
In Brussel-Centraal begon al het politiek conflict : de Vlamingen aan de ene kant van de straat; de Walen aan de overzijde. De breeddenkende veearts ging het probleem vlug even oplossen : het moest een vriendengroep worden! Zonder tegenstellingen of wrijvingen, met wederzijdse toegevingen….Ondanks verwoede pogingen is het de lieve man helaas niet gelukt….
Bij het vertrek in Parijs liep het ook al mis. Omdat een Afrikaanse president op bezoek was en ook die namiddag moest vertrekken, werd alle luchtverkeer gecancelled” en konden wij pas ’s nachts opstijgen. Daardoor landden we pas om 5u ’s morgens in Niamey, de hoofdstad van Niger. Zalige
temperatuur : 30°! De eerste kennismaking was wel confronterend : onder de schrale palmbomen lagen mannen te slapen in het zand, volledig gekleed, compleet met tulband. Hier en daar liepen al poedelnaakte kinderen rond. Een vreemde bedoening …
Hier maakten we ook kennis met onze “taxi’s” : gammele jeeps, waaraan alle elementaire zaken ontbraken; vuil en vol zand. Waarschijnlijk
afgedankte wrakken uit het westen, die hier nog een nieuw leven begonnen…Na een korte trip kwamen we aan een eiland, gelegen tussen twee armen van de Niger. Daar zouden we drie dagen veilig
“acclimatiseren” in zeer primitieve, open hutten. Enkel twee bedden
met een muskietennet was het meubilair. Uitpakken hoefde dus niet en
was ook onmogelijk. Maar hoe moesten we die brede stroom overgeraken? Op zijn Afrikaans natuurlijk, met kleine prauwen! Per ritje :
2 personen plus bagage. Het duurde eeuwen, vooraleer iedereen was
overgebracht .
Dan volgde het ontbijt. Iets dat op Frans brood moest lijken was meer
een moordwapen dan iets eetbaars. We kregen wel bier, maar dat was
lauw. Ondertussen steeg de temperatuur met rasse schreden. Om10u was het 60°!!! Hoe wij die moordende hitte 14 dagen hebben overleefd, is me
nog altijd een raadsel. En toch is niemand ziek geworden…
Wat moesten we doen die eerste dag? NIETS! Rusten en acclimatiseren…’s Middags kregen we wel een lunch : zeer zout en pikant. We smachtten
naar de afkoeling van de nacht, maar ook dat was een teleurstelling. De temperatuur daalde niet onder 40° Al was de hut grotendeels open, de
hitte was ondraaglijk. Het verplichte muskietennet hield nog de hete lucht binnen.
Uit pure wanhoop hebben we ’s nachts ons bed verhuisd, naar de oever van de stroom, onder de blote hemel en… zonder net! Slapen was onmogelijk! Om de 10 minuten draaiden we om, zoals op een barbecue, om door een miniem windje iets af te koelen en op te drogen… Het water van de
stroom mocht wegens besmettingsgevaar niet aangeraakt worden. Zo verliepen traag de uren.
Het ochtendritueel was zeer kort. Douche? Nooit van gehoord! Een pientere zwarte vond een oplossing : ergens boven een staketsel, uit een onbekend voorwerp water laten druppelen. Dat was het dan!...Verder moest een onooglijk kraantje de nodige hulp en verfrissing bieden…
De verveling sloeg al vlug toe. Wat konden we doen? Als afwisseling werd er af en toe een maaltijd geserveerd. Maar honger hadden we niet veel;
dorst des te meer…. In de late namiddag van de tweede dag werd een overzet gepland, weer met prauw, naar de Bank in Niamey, om ons Belgische geld om te wisselen in plaatselijke valuta. Toen heb ik mijn testament gemaakt…
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Na 3 dagen werden we geacht voldoende Afrikaans te zijn, om een safaritocht van enkele dagen te ondernemen in die onmetelijke woestijn. Vanaf die dag was ook de hut verleden tijd en was het tropische firmament ons hemelbed!
Bij het naderen van de gids, dachten we te hallucineren… Het was een oermens, dik ingeduffeld, zelfs met wollen muts; zo weggelopen uit Antarctica…. We wisten niet wat we zagen….Hij zou ons begeleiden, maar had van oriëntatie ook geen kaas gegeten. Dat zouden we later proefondervindelijk weten. Er waren trouwens geen wegen, laat staan wegwijzers… Met afgedankte mini- busjes, de naam niet waardig, zonder
ruiten, lichten of schokdempers zouden we reizen. Het werd een helse tocht… Wat was er te zien? Zand, zand, zand!!! Hier en daar een kadaver
van wat ooit een kameel, geit of ander woestijndier was geweest. Af en toe verbrande resten van struiken. Nergens een levend wezen te bespeuren… De schaarse dorpen die we voorbijreden, leken postkaarten in die onmetelijke vlakte. Toch kwamen onmiddellijk massa’s poedelnaakte
kinderen op die vreemde blanken afgestormd om te bedelen. Primitiever wonen kon niet…
Met de voorraad drank, die in ons busje meereisde, moest uiterst zuinig omgesprongen worden. Elk kwartier werd één flesje van 25 cl rondgegeven voor 6 personen. Bedoeling ; alleen mondjesmaat NIPPEN! We leden
onmenselijke dorst!
Toen viel plots de avond. De gids, die geen notie had waar we gestrand
waren, besloot om op een ruime, open plek te overnachten. In een minimum van tijd was het avondmaal klaar. De zwarte koks legden een laken op de grond en in kleermakerszit moesten we proberen de bereide
spijzen in de mond te krijgen. De erwtjes vormden al gauw een groene
loper over de geïmproviseerde tafel. De veldbedden, die ook meegesjouwd waren, werden weer “op zijn Belgisch” geplaatst. Vlamingen
links, Walen aan de andere kant. Ons uitkleden deden we al niet meer.
De kleurige toiletjes van ’s morgens hadden ’s avonds een “schutkleur”.
Toiletten waren onbestaande! Water evenmin… Dus : ogen toe en …
verstand op nul! Dat was de enige optie.
’s Morgens was het om 6u licht en daardoor ook iedereen wakker. Ondertussen was de tafel weer gedekt : uitgedroogd brood plus een tas Nescafé. Zo verliep de tocht. De safari duurde 3 dagen. Tot we eindelijk arriveerden in een Toeareg- dorp. De blauwe mannen waren uiterst gastvrij en
vriendelijk! Een volledig schaap stond reeds een ganse dag aan een staand spit te braden. De tafel (weer een wit laken op de grond) was uitnodigend gedekt. Maar ook daar eindigde de bbq op een ware ravage….Het feestmaal was nochtans heel lekker!
Logement was er echter niet. Op het dorpsplein werden de veldbedden uitgezet. De volgende morgen liepen de kamelen langs en tussen onze
bedstee… Maar… er was wel één lavabo!!! In dat gastvrije Toeareg- dorp kochten onze koks een reuze stuk vlees. Dat werd niet koel in ijs
bewaard, maar buiten aan een busje gehangen : een paradijs voor de vliegen natuurlijk! Maar, er was voorraad voor de volgende dagen.
Zondagmorgen , midden in de Paasvakantie : een donderdslag bij heldere hemel. Ook in Niger gebeurde een staatsgreep! De eerste minister was
vermoord; grenzen dicht; alle buitenlandse contacten verbroken! Zelfs de binnenlandse activiteiten werden afgelast. De geplande kamelentocht
en de boottocht op de Niger konden we vergeten… Ergens tussen vier muren, “in the middle of nowhere”-hartje Afrika- werden we gedropt.
Toen begon het wachten….
Van de tweede week blijft alleen de herinnering aan oervelende en eindeloos lange dagen en nachten. Zelfs overdag een dutje doen lukte niet
door het aanhoudend gehuil van kamelenjongen, die hun ouders misten. Alleen de laatste nacht zouden we onze vertrouwde hut op het eiland
terugzien. Paniek was er niet. Wel steeg de spanning met de dag. Hoe moesten wij thuisgeraken? In onze naiviteit dachten we, afgesloten van
de wereld, dat het huisfront niet op de hoogte was. Onjuist natuurlijk! Pas zaterdagavond kwam het verlossend bericht : één Air-France zou opstijgen naar Frankrijk en wij mochten mee! Eindelijk!
Zelfs op het laatste ogenblik voor het vertrek ging er nog iets mis. We hadden voorzien, als afscheid aan de bedelende kinderen, een heleboel
bics en andere hebbedingetjes uit te delen. Maar ook dat hoefde niet meer. De jeeps waren volledig leeggeplunderd ….In onze lichtste toiletjes
vertrokken we, als de gelukkigste mensen van de wereld, uit de tropische hitte naar Parijs. Daar vroor het – 6°! We kwamen natuurlijk te laat
toe voor een aansluiting naar Brusssel. Gevolg : met mooie taxi’s naar een “Jacques Borel”, een echt hotel, met echte bedden, bad en toilet. En…
het zo gemiste water! De hemel!!! Nooit was het besef van ons comfort, luxe en weelde zo groot als die nacht!
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Zondagvoormiddag vlogen we dan, na een lekker Europees ontbijt, door naar Brussel. Uiteindelijk kon iedereen maandagmorgen, moe maar gezond en wel normaal aan ’t werk; een ervaring rijker.
Onze vakantie was een roekeloos avontuur; niet voor herhaling vatbaar. Toch staan de herinneringen nog altijd in mijn geheugen gegrift, alsof
het gisteren was. Dia’s helpen natuurlijk de belevenissen levendig houden. Hopelijk heeft Niger en zijn bevolking ondertussen de westerse beschaving leren kennen en is de economische toestand er evenredig verbeterd…
Bronnen: Alleen persoonlijke herinneringen.
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WAR ON DRUGS ( 2 )
door Jean-Pierre Massart.
Wij hadden de overwinnaars van de Eerste Opiumoorlog achtergelaten in 1842. (Het Journael nr2 van dit jaar ).
Het conflict werd met de vredesovereenkomst van Nanking afgesloten.
De bijna middeleeuws uitgeruste Chinese legers waren een gemakkelijke prooi geweest voor de tegen hen opgestelde moderne bewapening.
De onevenwichtige relaties tussen China en de buitenwereld werden eerder beschreven ; handel uitsluitend toegelaten via de haven van Canton, beperkte aanwezigheid van erkende traders van The Honourable East India Company en eerder ook de VOC, die met Chinese monopoliehouders
onderhandelden, half gedoogde opiuminvoer enz.
De wankele vrede stipuleerde: Het Rijk van het Midden moest 5 havens openen voor internationale ( lees Britse ) handel, de Union Jack werd gehesen op enkele eilandjes van wat Hong Kong zou worden, miljoenen zilveren stukken als schadevergoeding betaald en opium onaangeroerd gelaten,
later zelfs gelegaliseerd. Frankrijk evenals de VSA volgden snel het gegeven voorbeeld : zij eisten en bekwamen aparte overeenkomsten
Dit was het eerste van wat de Chinezen de Ongelijke Tractaten noemden. Opium stroomde binnen ondanks de nog bestaande beperkingen; de prijs ervan daalde zodat de drug de weg vond naar alle lagen van de inlandse maatschappij. De opiumhandel floreerde, gebruik makend van een gebrekkig
werkende locale administratie, terwijl taksen en rechten moeizaam geheven werden. Om de bres verder te slagen en de wolf bij de schapen te huisvesten werden ook nog Europeanen geplaatst bij de douane diensten !! China werd verder door een lang durende burgeroorlog geteisterd ( de Taiping
opstand ).
Ironisch genoeg kwam deze revolte na een jarenlange bloedige strijd ten einde nadat de keizerlijke legers uitgerust werden met degelijke wapens...
door de Europese machten verkocht. Het Verenigd Koninkrijk beleefde een grote uitdaging in dezelfde periode: de industriële revolutie.
Daardoor was duidelijk dat men nood had aan meer uitvoermarkten en de verleiding was te groot om de ogen niet te richten naar een onmetelijk land
met grote handelsvooruitzichten
Een Tweede Opium Oorlog moest uitbarsten in 1857.
Het verdrag van Nanking stilde geenszins de honger van de overwinnaars voor meer concessies, terwijl de Chinese overheid met aziatisch geduld
tegenwerkte en vertraging veroorzaakte.
Het ogenblik was weliswaar niet ideaal voor een conflict want de Indiase inheemse troepen waren in opstand gekomen ( The Great Indian Mutiny ) en
dit werd het- begin- van- het- einde voor de eerder zo machtige East India Company. Dit belette niet dat voldoende manschappen Hong Kong snel bereikten wat toeliet het schiereiland Kowloon te bezetten; de hele baai was nu in Britse handen.
Frankrijk, dat pas een eerste stap had gezet in Annam (wat na latere uitbreidingen Indochina zou worden), vond het moment geschikt om zich te mengen in het geschil. Een voorwendsel werd gauw gevonden met het arrest van een onder Britse vlag varend schip dat van opiumsmokkel werd verdacht
en de aanhouding van zijn bemanning.
De hostiliteiten werden even gestaakt door het akkoord van Tianjin in 1858 met de toezegging tot opening van nog eens 10 havens maar de rust was
van korte duur. Europese troepen trokken naar Noord China en bezetten Peking in 1860. Dit ging gepaard met ernstige beschadiging en plundering
van de mooiste eeuwenoude gebouwen van de stad.
De weldaden van de Beschaving ? Of de kiemen van de antiwesterse moordpartijen van 1900 en de verdwijning van de verzwakte Manchu- dynastie in
1911?

Nadien...
Tot het einde van de XIXe eeuw - en nog later - bleef opium een belangrijk invoerproduct via Hong Kong en vooral via Shanghaï, dat ondertussen het
centrum van de trafiek was geworden . Oorlog lag aan de basis van welvaart...van sommigen - indien niet iedereen - zoals de Hong Kong and Shanghaï Bank ( beter bekend als HSBC ) of de Banque d'Indochine, Jardine and Matheson en anderen.
Heden maken wij de invasie van made in China- producten mee, China de wereldmacht van de jaren 2000...
"Het kan verkeren", zei een zekere Bredero.
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Boeken
In de zeventiende en achttiende eeuw hebben meer dan een miljoen mannen en een
paar duizend vrouwen de verre reis gemaakt naar de koloniale vestigingen van de
VOC en WIC. Hoe leefden ze daar en wat weten we eigenlijk van hun opvattingen over
de exotische streken waar ze vertoefden? Hoe keken zij naar de mensen die zij 'aan
de overkant' ontmoetten? Waren deze reizigers en emigranten geïnteresseerd in
andere culturen? Begrepen zij iets van de andere religies, gewoonten en samenlevingen waarin zij terechtkwamen? Of ging het hen alleen maar om het najagen van het
eigenbelang voor hun bazen of voor zichzelf. De Nederlanders die we in de bronnen
tegenkomen brachten hun eigen opvattingen, ja, begrijpelijkerwijs, hun cultuur- en
groepsgebonden oordelen mee. Die klinken vaak door in denigrerende of jaloerse
opmerkingen. Maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van waardering en samenwerking: plaatselijke informanten speelden bijvoorbeeld een belangrijke rol in de overdracht van kennis van andere culturen. Deze bundel levert een kostelijke verzameling
verhalen op over de vraag hoe Nederlanders en 'zij die aan de overkant leefden' over
en weer naar elkaar keken en elkaar d de maat namen. Inhoud Van tussenpersonen,
tolken en trotse heersers: inheemse stemmen uit het verre verleden van het eiland
Formosa Leonard Blussé Zingen voor de shogun. VOC-dienaren aan het Japanse hof
Cynthia Viallé Hoogspanning op het achterdek. De observaties van opperchirurgijn
Louis Relian (1725-1778) Roelof van Gelder 'Ick vertrouwe dat de werelt hem naer
dien op twee polen keert'. De VOC, de rijksbestuurder van Makassar en een uitzonderlijk grote globe Tristan Mostert Maria van Aelst (ca. 1607-1674) Menno Witteveen
'Vreemde ogen dwingen niet'. Abraham Samlant op rondreis in de Ceylonese dessavonie van Matara, 1757 Lodewijk Wagenaar 'Op de dijk gezet': schuld, onrust en bestuurlijke onzekerheid in Jaffna in de achttiende eeuw
Alicia Schrikker Uitwisseling van staatsieportretten op Ceylon in 1602 Pauline Lunsingh Scheurleer Kijken en bekeken worden: een Nederlandse gezant in Delhi, 1677-1678 Guido van Meersbergen Onbekend en onbemind. Over de 'anonimiteit' van lokale medewerkers in zeventiende-eeuws India Carolien Stolte Het schip dat van niemand was. De privéhandel van Jacob Mossel, directeur-generaal van de VOC te
Batavia Arend de Roever 'In alle de weerelt en vindt men de zijtwoormen niet zo vele' - de VOC in Perzië Martine Gosselink 'Omdat ik een
Uijtlander ben'. WIC-dienaar Willem Huydecopers clash met zijn confraters Natalie Everts Van kakkebaretje en letterhoutstomp. Nederlanders in de zeventiende eeuw kijken naar en praten met Indianen in de Guianas Lodewijk Hulsman Oog in oog met pijl en boog: David Pietersz de Vries en de Indianen van de Zuidrivier Jaap Jacobs 'Provenance': een verdwijnend fenomeen?
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In het nationale archief van Groot-Brittannië stuitte historicus Perry Moree op een kostbare schat: een volledige reeks brieven van een Texelse zeemansvrouw aan haar man die
als stuurman voor de VOC voer.
In 1781 werd een vloot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie bij Kaap de Goede
Hoop het slachtoffer van een Engelse aanval.
Stuurman Harmanus Kikkert behield het leven, maar zijn persoonlijke bezittingen, waaronder de brieven die zijn vrouw hem tijdens zijn reizen had geschreven, werden oorlogsbuit.
De vondst van de brieven is uniek. Een pakket van negentien lange brieven van één zeemansvrouw werd nooit eerder aangetroffen. De vondst is bovendien uitzonderlijk omdat
de brieven een heel nieuw verhaal vertellen. Niet dat van de mannen op hun verre reizen
over de wereldzeeën, maar het verhaal van de achterblijvende vrienden en familieleden.
Over Aagjes schouder lezen we mee: haar eenzame nachten, de omgang met haar
schoonfamilie, haar dagelijkse zorgen en haar verlangen naar haar ‘Kikkertje lief’. De
correspondentie breekt af op een aangrijpend moment, als Aagje haar man Harmanus
moet informeren over de dood van hun zoontje. Aagjes brieven zijn levendig en teder,
vol dagelijkse details maar ook vol menselijk drama. Ze geven een prachtig beeld van
het dagelijks leven ruim tweehonderd jaar geleden.
In het boek zijn Aagjes brieven onverkort gepubliceerd en nu voor iedereen toegankelijk.
Historicus Perry Moree voorzag ze van een inleiding, waarin o.a. ook een overzicht is opgenomen van de reizen die Harmanus en zijn broers
voor de VOC maakten. Vibeke Roeper en Theo Timmer zorgden voor uitleg en toelichtingen die de brieven voor elke lezer begrijpelijk maken.

‘Als ik en Aavie en Betije en Leijs dan eens bij malkander zijn, dan zeg ik wel:
‘Ik wou dat Harmen van de nagt eens bij mij was.’ Dan laggen ze om mij en seggen:
‘Wou je nog meer hebben? Me dunkt dat je al genog hebt aan uw dikke leijf.’
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Activiteiten
Op 30 september konden de leden enen rondleiding meemaken in het Antwerpse museum Mayer Van den Bergh voor de tentoonstelling
‘Goddelijke interieurs’. De unieke tentoonstelling leidde de toeschouwer met eeuwenoude architectuurschilderijen en een wandeling door
de stad binnen in de Antwerpse kerken uit de tijd van Rubens.
De 16de eeuw was voor de katholieke kerk een van de woeligste periodes uit de geschiedenis. De Beeldenstorm raasde in 1566 door Antwerpen en afbeeldingen van heiligen in de kerk waren sindsdien not-done. Kunstenaars legden zich toe op een nieuwe stijl en schilderden het portret van de kerk: goddelijke interieurs. Deze meesterwerkjes in perspectief van onder meer Hans Vredeman de Vries en Hendrik van Steenwijck
geven een unieke kijk op het dagelijkse leven in de Antwerpse kerken, 400 jaar geleden.
Op 29 oktober volgen we organist Jan Van Mol naar Dordrecht. Hij geeft ons meer inzicht in wat orgels inhouden en wat er allemaal bij komt
kijken. Ook de band met Antwerpen komt aan de orde.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor 20 november plannen we een uitstap naar Leiden. Uitnodiging volgt.

