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De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de import van 
specerijen, gebruiks- en sierplanten 

Marcel DE CLEENE 

De schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC') brachten niet 
alleen prachtige zijden en katoenen stoffen', goud, porselein\ en dieren* (ooit 
eens een olifant en een neushoom") naar de Nederlanden, maar ook een hele rist 
aan planten, kruiden, genotsmiddelen, en uiteraard ook specerijen. De 
oorspronkelijke*' bedoeling van de Nederlandse handelsreizen^ naar Azie was 
trouwens het in de greep krijgen van de handel*' in de zogenaamde "fijne spece
rijen": muskaatnoot, foelie, kaneel, kruidnagel en uiteraard ook peper. Behalve 
voor culinaire toepassing werden specerijen in Europa ook gebruikt in de 
bestrijding van allerlei kwalen en in cosmetica'*. Planten waren dus van groot 
economisch belang voor de VOC, vooral in de periode van 1650 tot 1740. Er 
werd ook op grote schaal gesjouwd en gesleept met zaden, stekken en kluiten 
van veelbelovende nieuwe gewassen. Het transport op de zeeschepen gebeurde 
dan met behulp van de zogenaamde "Wardsche toestellen": een kleine kas 
waarin de plant werd beschermd tegen de nefaste invloed van zeewater, zeewind 
en plantenetende diersoorten. Een belangrijk tussenstation in Nederland was de 
Amsterdamse Horius Botanicus. Van hieruit werd o.m. de koflfieplant uit Arabic 
naar Suriname (Amerika) overgebracht. Ook de groenten- en plantentuin in 
Kaapstad'", in eerste instantie aangelegd voor de ravitaillering van de VOC-
koopvaardijschepen, werd een belangrijke schakel in het transport van planten 
vanuit Azie/Afrika naar Europa (zie verder). 
De belangrijkste importplanten passeren nu even de revue: 

PEPER 

Onze gewone zwarte of witte peper'' (Piper nigrum L.) is een tropische klim-
plant die veel vocht, schaduw en veel warmte vraagt. De bessen (in trossen bij 
elkaar) zijn eerst groen, maar verkleuren bij rijping rood en nog later zwart. 
Voor het verkrijgen van zwarte peper worden de pepertrossen al geplukt van 
zodra enkele groene bessen beginnen rood te kleuren. De pepers worden dan aan 
de lucht te drogen gelegd tot als ze zwart zijn. Vervolgens wrijft men die zwarte 
peperbolletjes met de handen los van hun trossen en hangt men ze in de rook, 
om schimmelbederf tegen te gaan. Wil men nu witte peper bekomen, dan plukt 
men alleen de rijpste rode bessen. Men iaat die dan fermenteren in water, waar-
bij na enkele dagen de vruchthuid openbarst en de witte peperkorrel nu zicht-
baar wordt. Die witte peperkorrels worden dan aan de zon gedroogd. Een vol-
wassen Peperboom brengt jaarlijks een goede kilo peper op. In de zeventiende 
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en achttiende eeuw was witte peper een stuk duurder dan zwarte, omdat de pro-
ductie ervan arbeidsintensiever en delicater was. De VOC richtte zich vooral op 
zwarte peper. 

In de Middeleeuwen was peper in Europa een zeer gewilde specerij, omdat 
door het lange koken het eten in het algemeen vrij smaakloos werd, en men 
peper dus best kon gebruiken om het voedsel een pittige smaak te geven. Het 
schaarse ("peperdure") peper werd zowel in de keuken als in de geneeskunde 
gebruikt. In de loop van de zestiende eeuw kwam er echter meer en meer peper 
op de markt, en dit door toedoen van de Portugese handelsreizen. De Neder
landse wens om zelf peper te gaan halen uit de Indische gewesten lag mede aan 
de basis van het ontstaan van de VOC. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
VOC en peper bijna synoniemen van elkaar geworden zijn. 

De productieplaatsen van peper lagen verspreid in Zuid- en Zuidoost-Azie, 
vooral dan Malabar, Sumatra en delen van Borneo en Java. Aangezien het voor 
de VOC onmogelijk was om een dergelijk groot gebied met haar lange kustlij-
nen te controleren, slaagde ze niet in haar opzet om een wereldwijd monopolie 
op de peperhandel te krijgen. De VOC was wel de grootste aanbieder van peper, 
maar een geducht concurrent was zeker de Engelse East India Company. In het 
begin van de zeventiende eeuw probeerde de VOC het grootste deel van haar 
peper uit Bantam te betrekken, maar door de grote tegenwerking van de 
plaatselijke overheid en de bikkelharde concurrentie was ook dit opzet mislukt. 
Het is pas na een militaire interxentie dat de VOC na 1680 de volledige 
peperproductie van Bantam in handen kreeg. De vorst van Bantam werd toen 
gedwongen de totale peperproductie aan de VOC te leveren, uiteraard tegen een 
door de VOC vastgestelde prijs... Dergelijke verdragen tot exclusieve levering 
van peper bestonden ook in andere gewesten'". Dat de peper business in de 
zeventiende eeuw erg lucratief was, blijkt uit het feit dat ze goed was voor bijna 
een derde van de totale veilingopbrengsten in de Republiek der Nederlanden. In 
de achttiende eeuw echter daalde dit aandeel tot ruim 10 %. De VOC zorgde 
met een jaarlijkse peperaanvoer van 3 tot 9 miljoen pond peperkorrels voor 
meer dan de helft van de Europese peperconsumptie. Door de massale aanvoer 
en relatief lage prijs werd peper in Europa een algemene specerij. De peper 
werd in Azie aangekocht voor 10 tot 12 cent per pond, en in Europa verkocht 
voor 30 tot 60 cent. 

KANEEL 

Kaneel is de gedroogde binnenbast van de Kaneelboom (Cinnamonum verum J. 
S. Presl., syn. Cinnamonum zeylanicum BL). Zo'n boom wordt pas voor de 
eerste maal geschild als hij zeven jaar oud is. Daama moet men vier tot vijf jaar 
wachten voor een volgende bastoogst kan plaatsgrijpen. Na enkele dagen drogen 
aan de zon begint de kaneelbast roodbruin te verkleuren en roll hij op tot de 
"kaneelpijpjes". 

Van oudsher wordt kaneel in Europa gebruikt als specerij voor gebak en 
drank, en als geneesmiddel bij nieropstoppingen, verkoudheid, moeilijke 
spijsvertering en slechte adem. Tot omstreeks 1600 was de productie van 



DE VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE EN DE IMPORT ... 149 

kaneelpijpjes beperkt tot Ceylon'\ en het schillen van kaneel was een taak die 
was voorbehouden als een soort herendienst aan de kaste van de Chalia's. 
Kaneelbomen groeiden er zowel langs de kust als in het binnenland. 

De VOC was uiteraard ook erg geinteresseerd in kaneel, een van de vier 
fijne specerijen (zie hoger). Ceylon was de enige plaats ter wereld waar de 
fijnste kaneel in grote hoeveelheden voorkwam, en precies om die reden hadden 
de Portugezen zich in de zestiende eeuw met geweld op dit eiland gevestigd. 
Aangezien het kustgebied van Ceylon in de zestiende eeuw door Portugezen 
was veroverd, besloot de VOC midden de zeventiende eeuw om op de vraag in 
1637 van de vorst'* van Kandy'' in te gaan om de Portugezen te verdrijven. Na 
het defmitieve vertrek van de Portugezen in 1658 ontstond er onenigheid tussen 
de koning van Kandy en de VOC omtrent de interpretatie van de gemaakte 
afspraken. De vorst zou de alleenheerschappij over het eiland krijgen, maar 
moest wel de Nederlandse militaire uitgaven in natura vergoeden door een 
gelijke waarde aan kaneel en olifanten te leveren. De VOC bepaalde echter de 
oorlogsschuld z6 hoog dat de koning die onmogelijk op korte termijn kon 
aflossen. Dus hidden de Nederlanders de (kaneel)gebieden, die zij op de 
Portugezen veroverd hadden, in onderpand. Om te bewijzen dat de Nederlanders 
het eiland in handen hadden genomen, gaven ze het een nieuwe naam: Zeylan. 
De VOC controleerde nu niet alleen de meest strategische kustgebieden, ze 
verplichtte bovendien de inheemse producenten hun totale productie aan de 
VOC te leveren. Aangezien de VOC de belangrijkste kaneelgebieden (het 
westen en het zuidwesten van het eiland) in handen kreeg, werd ze hierdoor 
praktisch de enige leverancier van kaneel op de wereldmarkt. De vorst van 
Kandy had echter nog veel invloed op de gang van zaken, want de Chalia-kaste 
blevcn hem gehoorzaam. In de tweede helft van de achttiende eeuw zou het tij 
dan ook gaan keren voor de VOC. Het smeulend conflict'* kwam in 1760 tot 
uitbarsting in de Kandische Oorlog. De VOC had aanvankelijk geen antwoord 
op de efficiente inheemse guerilla, maar won uiteindelijk toch de oorlog. Het 
Verdrag van Colombo regelde in 1766 alle geschillen. De Kandische koning 
regeerde nu zelfstandig over zijn rijk in het binnenland. Alle kustgebieden 
kwamen formed onder VOC-bestuur, en de kaneelteelt werd nu op andere leest 
geschoeid. 

De VOC verhanddde jaarlijks tussen de 200.000 en 1 miljoen pond 
kaneel'^, vooral in Europa'*. In de Republiek der Nederlanden werd kaneel tot 
1750 verkocht voor 2 a 3 gulden per pond. Omdat de leveringen uit Ceylon 
daama begonnen te verminderen, liep de prijs van kaneel in de tweede helft van 
de achttiende eeuw geleidelijk op tot 8 a 9 gulden per pond. De VOC beloonde 
de Chalia voor hun herendiensten met een stukje grond, en noteerde in de 
boeken als inkoopprijs 25 cent. 

MUSKAATNOTEN EN FOELIE 

De Muskaatnootboom {Myristica fragans Houtt, syn. Myristica officinalis L. f.) 
is een altijdgroene, tweehuizige boom, dit wil zeggen dat er manndijke en 
vrouwdijke bomen zijn. Uiteraard brengen alleen vrouwelijke bomen vruchten 
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voort." De abrikoosachtige vruchten worden met lange stokken met haken uit 
de Muskaatnootbomen getrokken. Na het drogen aan de zon barst de 
vruchtwand en komen de "muskaatnoot" of "nootmuskaat" en haar 
scharlakenrode zaadrok ("foelie"^") vrij. De foelie wordt in de zon gedroogd, en 
dan platgetrapt en gesorteerd. De muskaatnoten worden gerookt en in de dop 
gedroogd. Na zes weken worden de noten dan uit hun dop geklopt, gesorteerd 
en gekalkt om ze te beschermen tegen insectenvraat en hun kiemvermogen te 
verminderen. 

Muskaatnoten waren in Europa al in de Middeleeuwen in trek als 
smaakversterker, en als medicijn tegen waterzucht, buikloop, huiduitslag en 
slechte adem. 

De productie van muskaatnoten was rond 1600 vooral geconcentreerd op 
een heel klein gebied: de Banda-eilanden. De VOC sloot al gauw exclusieve 
leveringscontracten met de lokale hoofden om het wereldmonopolie op die 
"fijne specerijen" te verkrijgen. Toen die handelsovereenkomsten niet werden 
nageleefd, veroverde de VOC geheel Banda, en vermoordde^' (in opdracht van 
Jan Pieterszoon Coen^^) het grootste part'^ van de oorspronkdijke bevolking 
van 15.000 Bandanezen. Coen verzocht toen het bestuur van de VOC '̂* in 
Amsterdam om de plantages de verlaten nootmuskaatplantages als "perken" te 
laten beheren door uit Holland afkomstige mannen, "perkeniers" genoemd. Die 
moesten - hoe kon het ook anders - hun oogst'' aan muskaatnoten en foelie 
uitsluitend aan de Compagnie verkopen. Dit zogenaamde "perkeniersstelsd" 
startle in 1626. Heel Banda werd toen verdedd in 68 nootmuskaatperken. De 
muskaatpercelen werden onderhouden door slaven, afkomstig uit alle delen van 
Azie. De slaven ontvingen 1 gulden loon per maand, naast een hoeveelheid rijst 
en zout en een keer per jaar ook nieuwe kleding. In de eilanden** buiten Banda 
werden alle Muskaatnootbomen gewoon omgehakt. Op die wijze kon de VOC 
een wereldwijd monopolie op de muskaatnoothandel bekomen. 

In de zeventiende en achttiende eeuw was het aanbod aan muskaatnoten en 
foelie vrij stabiel, omdat er een zekere regdmaat zat in de opeenvolging van 
goede en slechte oogsten. De gemiddelde jaarproductie bedroeg een 500.000 
pond muskaatnoten en 150.000 pond foelie. Muskaatnoten werden aangekocht 
voor gemiddeld 5 cent per pond en de foelie tegen gemiddeld 40 cent. In Europa 
gingen muskaatnoten van de hand voor bijna 4 gulden per pond, de foelie voor 
bijna 7 gulden per pond. 

KRUIDNAGELEN 

De nagelvormige bloemen van de Kruidnagdboom {Syzigiiim aromaticum Merr. 
Et Perry, syn. Caryophyllus aromaticus Cengkeh, syn. Eugenia caryophyllus 
Bullock et S. G. Harrison, syn. Jambosa caryophyllus Niedenzu) ontwikkelen 
zich in kleine trossen aan de uiteinden van de takjes. De eigenlijke kruidnagel is 
niets anders dan de bloem die werd afgeplukt - of met stokken voorzichtig werd 
verwijderd - van de Kruidnagdboom, voor ze tot vruchtzetting overgaat. Daama 
worden de bloemen enkele dagen aan de zon gedroogd, of gerookt. In de 
Middeleeuwen kende men wel kruidnagelen, maar ze waren schaars en dus 
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duur. Na de vestiging van de Portugezen in Azie nam het gebmik van die 
specerij snd toe. Kruidnagelen werden niet alleen gebruikt voor het kruiden en 
bewaren van voedsel, ze werden ook als een krachtig middel aangezien tegen 
missdijkheid, geheugenverlies en astma. 

Voor de VOC was de controle over de handel in kmidnagden vanaf het 
begin af een prioriteit. Kruidnagelen waren immers een van de vier "fijne 
specerijen" (naast muskaatnoten, kaneel en uiteraard peper). Aanvankelijk bleef 
de kmidnagdteelt beperkt tot het oostdijk deel van Indonesie, de Molukken^'. 
Omwille van de grote Europese vraag naar kruidnagelen, begon de bevolking 
ook elders kruidnagelen te telen. Hiervoor bracht men kleine kruidnagelplanten 
in holle bamboestammen, gevuld met aarde, over naar Ambon, Ceram en andere 
eilanden in de zuiddijke Molukken. Vanaf 1625 probeerde de VOC de 
kmidnagdteelt te concentreren op het eiland Ambon. Ze verplichtte eIke 
Ambonees tien kmidnagelboompjes te planten en te onderhouden. Bovendien 
werd de Ambonese bevolking verplicht om met oorlogsprauwen de 
concurrerende kmidnagdplantages van de nabijgdegen eilanden te gaan 
vemielen: deze tochten werden "hongi-tochten" genoemd. Net zoals voor peper, 
streefde de VOC immers ook voor kmidnagden een wereldwijd 
handdsmonopolie na. Rond 1650 had de VOC voldoende greep op de 
kmidnagelhandd om de hele Europese markt te voorzien. Daar waar de bomen 
buiten Ambon nog werden toegestaan, moest men de volledige kruidnageloogst 
aan de VOC leveren. Het gehele kmidnagelproductiegebied werd regdmatig 
nagekeken, waarbij werd besloten of er extra Kmidnagelbomen moesten worden 
aangeplant, dan wel uitgeroeid. Op die wijze poogde men het kruidnagdaanbod 
op de wereldmarkt te controleren, en een maximale winst te bekomen. Ondanks 
die pogingen, schommelde de jaarlijkse aanvoer in de zeventiende en achttiende 
eeuw nogal wat: tussen de 0,3 en 2 miljoen pond. De VOC betaalde maximaal 
25 cent per pond aan de inheemse producenten, en verkocht de kmidnagden in 
Europa en Azie door voor tussen 3 en 4 gulden per pond. In Azie werden die 
specerij bewust duurder verkocht dan in Europa, om te vermij den dat derden 
kmidnagden zouden aankopen in Azie en ze zouden verhandden in Europa. 

RIJST 

Rijst (Oryza sativa L.) is een graangewas dat sinds oudsher het basisvoedsd is 
in Azie, net zoals graan en brood dat is in Europa, en de mai's in Amerika. Rijst 
wordt op grote schaal verbouwd in Oost- en Zuidoost-Azie. Ook bij de 
Arabieren is rijst een erg gewaardeerd voedsel, volgens een legende ontstaan uit 
een dmppel zweet van de profeet Mohammed. Het nationale gerecht, de 
"koeskoes", dat bestaat uit rijstmed, vermengd met andere ingredienten, zou 
Mohammed - volgens de overlevering - geleerd hebben van de aartsengd 
Gabriel zelf 

Rijst was echter geen product voor de Europese markt. Om die reden was 
de VOC slechts ge'interesseerd in rijst, als milwaar voor andere koopwaar in 
Azie, en dit was niet meteen zo evident. In de loop der tijden begon de VOC 
rijst wel als voeding te gebmiken voor haar personeel, vooral dan voor haar 
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gamizoenen in haar steunpunten. Rond de VOC-forten ontwikkelden zich 
steden met een vrije bevolking, en die voedden zich uiteraard voor een groot 
deel met import-voedsel. Zo werd Midden- en Oost-Java de "graanschuur" van 
Batavia (Jakarta). Door de toename van haar personeel werd de VOC in de loop 
van de zeventiende eeuw ook meer en meer geinteresseerd in een regdmatige 
invoer van rijst. Door de controle van Java's Noordoostkust (rijk van Mataram) 
slaagde de VOC erin om geleidelijk aan vanaf praktisch niks (omstreeks 1700) 
tot ongeveer 17,5 miljoen pond (omstreeks midden 18de eeuw) rijst uit die 
streken aan te voeren. Elke "provincie"'" moest jaarlijks een "contingent" rijst 
leveren aan de VOC. Ongeveer een zesde werd gratis geleverd, voor de rest 
werd 1,5 cent per pond betaald aan de lokale bestuurders''^. Het grootste deel 
van die rijst werd door het VOC-personeel in Batavia, en elders, verorberd. Als 
er schaarste heerste op de particuliere markt van Batavia, kwam de VOC 
tussenbeide door een deel van haar voorraden te verkopen aan een speciaal 
tarief 

De VOC vervv'ierf rijst dus vooral langs "tributaire" weg: de Javaanse 
bevolking werd een bdasting opgdegd, uitgedrukt in rijstbalen. Dergelijke 
regdingen bestonden ook elders, zij het op veel kleinere schaal, bv. in Cheribon 
(West-Java), Makassar (Zuid-Sulawesi) en Minahassa (Noord-West Sulawesi). 

THEE 

Thee is het blad van de Theestruik [Camellia sinensis L. O. Kuntze, syn. Thea 
sinensis L., syn. Thea viridis L., syn. Camellia thea Link, syn. Thea bohea L., 
syn. Camellia theifera Griff.], een tropische plant met roze-witte geurige 
bloesem. Bij de oogst worden alleen de jongste drie (top)blaadjes van de stmik 
geplukt. Er zijn verschillende theesoorten, afliankdijk van het 
verwerkingsproces. In China kent men bijvoorbedd groene en zwarte thee. Bij 
zwarte thee worden de topblaadjes eerst gedroogd, daama gefermenteerd, en 
nadien weer gefermenteerd op een vuur. Groene thee wordt niet gefermenteerd. 

In Azie wordt al van oudsher thee gezet en gedronken, in Europa raakte het 
theedrinken pas in de zeventiende eeuw geleidelijk aan in zwang. China was wel 
de theeproducent bij uitstek, maar dit land hield de thee eeuwenlang voor zich. 
Pas sinds 1637 liet het in zijn havens Europese koopvaardijschepen toe, zij het 
dan met mondjesmaat. De VOC en haar buitenlandse concurrenten (in het 
bijzonder de Engelsen "̂) importeerden de thee vooral uit de provincie Fujien. 
Aanvankelijk kocht de VOC haar thee vooral van Chinese jonken die in Batavia 
aanlegden. Vandaar ging de thee naar Amsterdam. Thee was echter niet nieuw 
in Nederland, want men kende er al enkele decennia Japanse en Javaanse thee. 
Maar Chinese thee was wel een nieuw product met een behoorlijke 
aantrekkingskracht. Het bestuur van de VOC was in 1637 dan ook van mening 
dat er misschien wel grote winst kon worden gemaakt met thee, en legde haar 
bemanning op om bij elke temgvaart naar Nederland minstens enkele zakken 
theeblaadjes mee te brengen. In 1728 knoopte de VOC zelfs een rechtstreekse 
handelsrelatie aan met China, nadat vde van haar buitenlandse concurrenten dit 
voordien ook al hadden gedaan. De Chinese havenstad Canton^' stond in de 
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theehandd centraal. De theehandd ging bij de VOC echter helemaal niet over 
rozen. Een gedurig twistpunt in VOC-kringen was de vraag of Batavia al dan 
niet een tussenschakd in de heenreis moest zijn, met de bedoeling er Aziatische 
handelswaar op te slaan. Dit bracht immers met zich mee dat de hoeveelheid 
kostbaar zilver dat uit Europa moest worden aangevoerd om de thee te betalen, 
beperkt werd. Bovendien verloor men kostbare tijd ten opzichte van de 
concurrenten: voordat de VOC haar handelswaar in Canton had verkocht, 
hadden de Europese concurrenten de betere theekwaliteit al opgekocht, zodat de 
VOC slechts de mindere theekwaliteit op de Europese markt kon brengen, wat 
uiteraard nadelig was voor de verkoop. In 1728 werd dan maar een directe vaart 
op Canton geopend, wat de concurrentiepositie ten goede kwam. De VOC 
profiteerde duiddijk van haar uitgestrekte handelsnetwerk in Azie: ze kon de 
Chinese thee "betalen" met peper en tin. Haar Europese concurrenten zonden 
hun schepen in ballast en slechts beladen met voldoende zilvergeld rechtstreeks 
uit Europa naar Canton. Na 1760 keerde echter het tij, want toen gingen 
particuliere Engelse koopvaarders^' die zich in India hadden gevestigd nauw 
samenwerken met de East India Company. Tegen die sterke combinatie was de 
VOC niet opgewassen, en de Nederlanders moesten ten slotte de Chinese 
theehandd aan de Engelsen laten. 

Het theedrinken sloeg bij alle lagen van de Nederlandse bevolking goed 
aan. In de achttiende eeuw werd thee een ware volksdrank in Nederland. 
Binnenshuis werd theedrinken een waar ritueel vol snobisme zoals bv. de 
wijnproeverijen van vandaag.^^ Het thee-aanbod was er mim en regdmatig, zo 
mim zelfs, dat men vanuit Amsterdam begon te exporteren naar Frankrijk, 
Duitsland, Italie en zelfs Portugal!^" 

De jaariijkse VOC-omzet in thee bedroeg tot in 1728 slechts 100.000 tot 
300.000 pond. Daama groeide de theehandd gestaag tot ongeveer 2,5 miljoen 
pond per jaar in het midden van de achttiende eeuw, om zo'n 4 a 5 miljoen pond 
te bereiken in de daaropvolgende decennia. Het is moeilijk om het prijspeil goed 
in te schatten door de grote varieteit aan theesoorten. In de loop van de 
achttiende eeuw stonden de theeprijzen sterk onder dmk. Rond 1740 kocht de 
VOC thee in voor ongeveer 80 cent per pond. In de Republiek der Nederlanden 
werd de belangrijkste theesoort, de zwarte thee, in de jaren '30 voor ongeveer 
1,5 gulden per pond verkocht. 

KOFFIE 

De koffieplant {Coffea arabica L.) is eigenlijk een hoge boom die evenwel 
wordt gesnoeid tot op het niveau van een stmik ("koffiestmik"), met de 
eenvoudige bedoeling het plukken van de vruchten praktischer te maken. 
Koffievmchten gelijken wat op kersen, waarvan de pitten de eigenlijke 
koffiebonen zijn. De koffievmchten worden na het plukken gedroogd en 
gestampt om ze te ontdoen van hun schil en pulp. De resterende groene bonen 
worden dan gebrand en vervolgens gemalen, waardoor ze voor consumptie 
bmikbaar worden. Koffie werd een populair genotsmiddd in de zestiende en 
zeventiende eeuw, eerst in de islamitische wereld, en daama ook in Europa, 
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waar koffiehuizen ("cafes" ) als paddestoden uit de grond schoten. Vanaf de 
achttiende eeuw werd koffie in brede lagen van de samenleving geconsumeerd. 
Het branden en malen van koffie geschiedde in Europa al in de zeventiende en 
achttiende eeuw. 

Koffie komt oorspronkelijk uit Jemen. In de eerste helft van de 
zeventiende eeuw vervoerde men al koffie naar West-Europa, langs de 
Midddlandse Zee. De VOC maakte al in 1616 kennis met het product, maar het 
was pas na 1660 dat de Compagnie ze als interessante koopwaar ging 
beschouwen, omdat men in die periode meer en meer koffie ging importeren in 
de Republiek der Nederlanden vanuit Engdand en Frankrijk. De voomaamste 
concurrenten van de VOC in de Jemenitische hoofdstad Mokka, waren uiteraard 
de Oost-Indische compagnieen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de 
VOC in Mokka gedurende vele jaren een handdskantoor openhidd. Door de 
groeiende vraag vanuit Europa en de grote concurrentie, stegen echter aan het 
eind van de zeventiende eeuw de inkoopprijzen in Mokka. Bovendien moest 
men in die stad zijn koopwaar met duur zilver betalen. Vandaar dat de VOC op 
zoek ging naar een altematief voor de Mokka-koffie. Aan het eind van de 
zeventiende eeuw slaagden Nederlandse kooplui erin om enkel koffieplantjes uit 
Jemen mee te nemen (?), om er elders mee te gaan experimenteren. Vanaf 1707 
werd de koffiecultuur ingevoerd in de berglanden van West-Java^*, die deels 
vanuit Batavia, deels vanuit het VOC gewest Cheribon werden bestuurd. De 
cultuur sloeg goed aan, door de goede klimatologische omstandigheden en ook 
door de hoge prijs die men aan de telers betaalde. De koffieboeren werden wel 
via hun hoofden verplicht om al hun koffie aan de VOC te leveren. Al gauw 
werd het aanbod van Java-koffie groter dan dat van Mokka-koffie, en er werd 
zelfs even gevreesd voor overproductie. Hierop reageerde de VOC vanaf 1730 
op haar typische, regulariserende wijze: ze verlaagde de inkoopprijs, stelde een 
productieplafond vast, en betaalde minder dan de overeengekomen prijs bij een 
te hoog geachte levering koffie. Vanaf 1740 werden de koffieprijzen echter 
weer aangemoedigd zo veel te leveren als ze maar konden... De inkoopprijs op 
Java daalde van ongeveer 40 cent per pond voor 1725 tot ongeveer 10 cent in 
de periode na 1730. In de Republiek der Nederlanden werd Java-koffie verkocht 
voor ongeveer 1 gulden per pond, daama voor zo'n 30 tot 60 cent. De 
koffieproductie liep op van zo'n 4 miljoen pond in het midden van de achttiende 
eeuw tot 8 a 9 miljoen pond in de laatste decennia van die eeuw. Door het grote 
succes van de Java-koffie werd de VOC-handdspost in Mokka in 1739 
opgeheven. 

SUIKER 

Onder suiker verstaat men hier wel degdijk rietsuiker, want de bietsuiker is pas 
recent^' in productie. Suikerriet {Sacchanim officinarum L.), een graansoort, is 
een van de oudste en wijdst verbreide cultuurgewassen dat optimaal groeit 
tussen 24 en 30°C. De hoge suikerrietstengels worden bij de oogst dicht bij de 
grond met een hakmes afgekapt, en uitgeperst. Het aldus verkregen sap wordt 
ingekookt tot een stroperige vloeistof. Door het geleidelijk laten wegvloeien van 
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de meest stroperige delen van de melasse, verkrijgt men droge klonten witte en 
bmine suikerkristallen. De witte en bmine suiker worden ten slotte gescheiden 
en fijngestampt. 

Suiker was voor de VOC zeker geen kip met de gouden eieren. De 
Europese suikermarkt werd immers bepaald door de invoer uit de Nieuwe 
Wereld, en de Aziatische suiker was gewoonweg te duur. Dat de VOC toch wat 
suiker van Azie naar Europa vervoerde is te verklaren door het feit dat de suiker 
de ideale ballast was om de stabiliteit van de schepen in het water te bevorderen. 
De VOC-specialiteit was poedersuiker. Eerst haalde de VOC haar suiker van 
Bengalen^' (Noord-Oosten van India), Formosa (Taiwan) en Batavia 
(Indonesie). Na het verlies in 1662 van Formosa, bleven Batavia en Bengalen 
alleen over als leveranciers. Omdat de voorwaarden voor suikerproductie in 
Batavia geleidelijk aan gunstiger werden, nam Batavia meer en meer de positie 
van Bengalen over. Rond 1680 was de politieke greep van de VOC op Java zo 
stevig geworden, dat men op grote schaal begon te investeren in het veilig 
geachte achterland Batavia. Bovendien werd het verbod op overzeese emigratie 
door het Chinese keizerlijke hof opgeheven, zodat tal van Chinezen 
toestroomden die hun kennis en kapitaal investeerden in suikermolens. De 
suikerproducenten werden verplicht hun eerste en tweede kwaliteit aan de VOC 
te leveren, uiteraard tegen een vastgestelde prijs. De derde suikerkwaliteit mocht 
men vrij verhandden. Na de massale moord in 1740 op de Chinezen ging 
Batavia bijna ten onder. Het herstd kwam er langzaam, omdat de VOC een 
groot deel van de suikerafzet garandeerde, en ook omdat tal van nieuwe 
bedrijven op onontgonnen gronden werden opgericht. 

De suikeraanvoer naar Europa vertoonde in de zeventiende en achttiende 
eeuw sterke schommelingen die te maken hadden met de toestand in de Nieuwe 
Wereld. De Aziatische markt daarentegen bleek te groeien. Omstreeks 1700 
werd jaarlijks gemiddeld 500.000 pond suiker naar Europa vervoerd en zo'n 2,2 
miljoen pond in Azie verkocht. De grootste afzetgebieden waren toen Perzie en 
Japan. In de achttiende eeuw werden die landen voorbijgestoken door Suratte en 
Malabar die als doorvoerplaatsen naar het Midden Oosten fiingeerden. In de 
tweede helft van de achttiende eeuw kocht de VOC jaarlijks zo'n 6 miljoen 
pond suiker (tegen 6 a 7 cent per pond) in Batavia, waarvan er 800.000 pond 
naar Europa ging. 

OPIUM 

De winning van opium^' gebeurt door insnijding van de onrijpe zaaddozen van 
de Slaapbol (Papaver somniferum L.) en wordt al door Diagoras in 380 v.o.j. 
beschreven. Het gewonnen, bminverkleurde, gestolde sap werd 's morgens 
ingezameld in papaverbladeren, tot ronde bolletjes gekneed en gedroogd. In dit 
stadium spreekt men van mw opium*" Het was vooral Andromachus, 
geneesheer van de Romeinse keizer Nero (37-68 n.oj.), die het gebmik van 
"opium" op grote schaal zou verspreiden door het te gebmiken in zijn 
"theriacum" ("theriak" of "triakd"), de meest vermaarde farmaceutische 
bereiding aller tijden, de panacee onder de panacees. Andromachus' "theriak" 
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gold eerst als tegengif bij beten van giftige dieren, maar zij werd later 
beschouwd als een universed geneesmiddel. Uit opium isoleert men o.m. 
morfine, dat in de geneeskunde wordt toegepast als pijnstiller en slaapmiddd. 
Opium wordt ook gerookt. Echter voorleer opium te kunnen consumeren, wordt 
de mwe opium eerst opgdost in water, gezuiverd van vezels en 
verontreinigingen, en ten slotte ingedroogd tot een fijne pasta. Het is die pasta 
welke in zeer kleine hoeveelheden wordt vermengd met tabak, en wordt gerookt 
("geschoven"). 

De VOC betrok mwe opium uit Bengalen*', een streek die tot op heden 
een belangrijke productiegebied voor opium is. De VOC handdde al vanaf het 
begin van haar bestaan in opium, maar het werd pas een belangrijk 
handelsproduct, nadat de VOC het monopolie op de import van opium in het 
Rijk van Mataram** (Java) verwierf. Opium was op Java immers een populair 
product, en de VOC gelocfde zelfs dat de Javanen het nuttigden om een beter 
sexleven te hebben en aan dapperheid te winnen bij het voeren van een oorlog. 
Vanuit Bengalen voerde de VOC opium naar Batavia, waar het openbaar werd 
geveild. Vaak waren het Chinese handdaars die de waar aankochten en ze onder 
licentie naar Mataram brachten. Doordat opium maar met kleine hoeveelheden 
op de markt werd gebracht, en de prijzen dus hoog waren, werd het een ideale 
smokkelwaar. Tot in de hoogste kringen in Batavia werd gesmokkeld. Om die 
opiumsmokkel te kunnen in de hand houden werd speciaal in 1745 te Batavia 
een particuliere instdling opgericht: de Societeit tot de handel in Amphioen (= 
Opium). Van de driehonderd aandden kwamen het merended in handen van 
hogere VOC-functionarissen. De Societeit kreeg het alleenrecht op de verkoop 
van opium in Batavia, maar was anderzijds wel verplicht om een bepaalde 
hoeveelheid opium af te nemen van de VOC. Omstreeks 1760 werd de politieke 
macht in Bengalen echter door de Engelsen overgenomen, met als gevolg dat de 
VOC vanaf 1773 verplicht was om opium van de Engelsen in te kopen, 
waardoor haar commerciele verplichtingen ten overstaan van de Societeit in het 
gedrang kwamen. Vanaf ongeveer 1780 exporteerden particuliere Engelse 
koopvaarders uit India meer opium naar Zuidoost-Azie dan de VOC. 

Tot omstreeks 1740 groeide de omzet van de VOC tot ongeveer 200.000 
pond per jaar. Na de ovemame van het gezag in Bengalen door de Engelsen, 
liep de VOC-omzet temg tot minder dan 100.000 pond. De VOC kocht in 
Bengalen opium voor ongeveer 3 gulden per pond, en verkocht ze in de periode 
van de Societeit eerst tussen de 7 en de 9 gulden per pond, en later, in tijden van 
schaarste, voor 9 gulden per pond. 

OPIUMVERSLAVING 

De grote toename van de papavertedt en van het opiumverbmik viel in het 
begin vooral samen met de groei van de Islam, omdat deze godsdienst het 
drinken van wijn en alcohol verbiedt. Toen Arabische kooplui handel begonnen 
te drijven met het Verre Oosten, leerden ze daar ook de geneeskrachtige 
eigenschappen van opium kennen. In de dfde eeuw v/erd de Oosterse Papaver 
dus al geteeld in de vallei van dc Ganges en in China, maar het is vooral sedert 
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de zeventiende eeuw dat men daar de gewoonte heeft aangenomen om opium 
"te schuiven". De Europeanen verspreidden niet alleen met man en macht de 
opium in China, in de hoop er profijt uit te halen, ze slaagden er zelfs in om het 
verslavende goedje aan China op te dringen! Eerst waren het de Portugezen die, 
in het begin van de achttiende eeuw, via him kolonie Goa de Chinese markt 
bevoorraadden. De Engelsen volgden dit voorbedd, maar pakten de 
opiumhandd wel "professionder" aan. China begon nu meer opium te 
verbmiken dan het zelf kon produceren. De VOC richtte in Bengalen enorme 
papaverplantages op. Het verbod op invoer van opium door de Chinese keizers 
haalde niet veel uit tegen de malafide praktijken waarin de Engelsen meesters 
waren. Alhoewd een nieuw keizerlijk edict de doodstraf invoerde op de 
opiumsmokkel, bleef het aantal ingevoerde kisten opium met de dag stijgen: 
meer dan tweehonderd kisten van zestig kg in 1729, tot vierduizend in 1792, 
zesduizend in 1817, en maar liefst veertigduizend in 1837. Ten einde raad, 
besloot de Chinese regering dan maar met de Engelsen te onderhandelen: dit 
leidde tot de overeenkomst om de ingevoerde opium te verzilveren met 
uitgevoerde thee. In 1838 reageerden de Chinezen hiertegen door 
twintigduizend kisten opium, opgeslagen in Hong-Kong, te vemietigen. Prompt 
reageerden de Britten door China de oorlog te verklaren en werd er een 
strafexpeditie naar het Hemelse Rijk gestuurd. Na twee jaar van 
vijandelijkheden moesten de Chinezen de voorwaarden van de Britten 
aanvaarden. Het verdrag van Nanking, van 29 augustus 1842, verplichtte de 
Chinezen niet alleen een enorme som te betalen voor de in 1838 in zee gegooide 
kisten, maar bovendien moesten ze Hong-Kong aan Groot-Brittannie afstaan en 
de vrije doorgang van westerse producten toestaan. Op die manier "opende" 
China zich voor het Westen. Een nieuw incident volgde echter al in 1856. Reden 
genoeg voor Groot-Brittannie en Frankrijk om China aan te vallen en in te 
palmen. Het verdrag van T'ien-tsin in 1858, leverde opnieuw voordden op voor 
Groot-Brittannie en Frankrijk, onder meer het vrije gebmik van opium. Bij de 
Conventie van Peking in 1860, werden Kowloon en Stonecutters Island 
afgestaan aan Engdand. In 1886 bereikte de invoer van opium honderd tachtig 
duizend kisten, wat overeenkwam met een waarde van honderd dertig miljoen 
pond sterling. In 1878 waren er in China meer dan honderd twintig miljoen 
opiumverslaafden. In bepaalde provincies was de helft van de mannen verslaafd 
en ten dode opgeschreven, want na tien a vijftien jacu- is een opiumverslaafde 
nog slechts een wrak. De New Territories werden in 1898 voor een periode van 
negenennegentig jaar van China gepacht, en het was pas in 1906 dat de Chinese 
regering maatregelen mocht nemen tegen de algemene toxicomanie. Met de 
komst van Mao Tse-Toeng (1893-1976) en het communisme in China, is het 
schuiven van opium aldaar volledig verdwenen. Ondertussen is het Hong-Kong-
complex op 1 juli 1997 aan de Volksrepubliek China temggegeven. Van de 
volkeren van de Stille Oceaan bleven enkel de Japanners min of meer 
gevrijwaard van de opiumgewenning. 
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INVOER VAN EXOTISCHE SIERPLANTEN 

Naast de aanvoer van specerijen en gebmiksplanten, schonk de VOC ook 
aandacht aan tal van sierplanten. In de zeventiende en achttiende eeuw werden 
tal van exotische planten naar Europa gebracht bij de temgreis van de schepen. 
O.m. Kaap de Goede Hoop was niet alleen een belangrijk tussenstation voor 
vers water en voedsel, maar ook een doorv'oerhaven voor Afrikaanse planten als 
Sansevieria trifasciata Prain {Vrouwentongen, een populaire kamerplant) en 
Mesembryan themum (IJsbloempje of Middagbloem, nog steeds een gewilde 
tuinplant). Ook uit India, Nederlands-Indie (het huidige Indonesie), Australie en 
Japan bracht de VOC sierplanten over. Vde zien we nog staan in kassen, 
tuintjes of huiskamers: o.m. Agapanthus, Arbutus, Agave, Aloe, Canna, 
Chamerops, Cycas revoluta*^, Musa (Banaan), en de populaire Hosta. Laat ons 
even zien hoe de Hosta tot ons gekomen is. 

De Hosta is inheems in Oost-Azie, maar komt vooral in Japan voor. De 
plant werd in dit land vaak gesdecteerd vanwege haar mooie bladvorm en 
uitstraling, en kwam dan ook eeuwenlang voor in de Japanse architectuur. De 
eerste //osto-beschrijvingen buiten Japan stammen uit de periode van de VOC. 
In 1712 kreeg de Compagnie immers voor het eerst van Japan todating om een 
handdspost te installeren op het kunstmatige eiland Deschima**. Engelbert 
Kaempfer (1651-1715), arts en botanicus van de VOC, was de eerste westerling 
die een Hosta aanschouwde. Hij stak veel tijd in het beschrijven en tekenen van 
Hosta's en probeerde ze ook te benoemen in zijn eigen stijl, want Linnaeus' 
(1707-1778) classificafiesysteem*^ bestond uiteraard nog niet. Een voorbedd 
van zo'n beschrijving is: "Joksan, vulgo gibbooschi Gladiolus plantagenis 
folio", wat neerkomt op: "De gewone Hosta met weegbreeachtige bladeren". 
Voor een andere Hosta soort schreef Kaempfer: "Gibbosshi altera" ("De andere 
Hosta") ... Om tot een wetenschappelijke naamgeving te komen, moet men 
wachten op de beschrijvingen van Kaempfer's opvolger bij de VOC, Carl 
Thunberg (1743-1828), die Linnaeus' classificatiesysteem wel toepaste. Het was 
evenwel de Oostenrijkse botanicus Leopold Trattinick (1761-1848) die de Hosta 
groep verhief tot de rang van een plantengeslacht. 

De eerste Hosta's die in Europa aankwamen waren geen Japanse, wel 
Chinese soorten: de Hosta plantaginea (Lam.) Aschers** (tussen 1784 en 1789, 
vanuit Macao naar Parijs), en de Hosta ventricosa Steam*' (in 1790 vanuit 
China naar Londen). 

Een belangrijk voorvechter van het verspreiden van Hosta's naar Europa 
was Philipp Franz von Siebold (1796-1866), een arts die werkzaam was aan de 
Leidse universiteit. Hij verzamelde tal van //osto-planten - in tegenstdling tot 
Kaempfer en Thunberg - en bracht in de periode 1829-1866 een aantal soorten 
ook in cultuur. Veel van die //oito-soorten kwamen terecht in de Leidse 
Botanische Tuin**. 
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ONDERZOEK NAAR FLORA EN FAUNA TEN TIJDE VAN DE VOC 

De bestudering van flora en fauna kreeg in Europa in de zestiende eeuw een 
enorme impuls als gevolg van de ontdekkingsreizen en het veranderde 
intdlectude klimaat in de Renaissance. Schilders maakten schilderijen met 
daarop exotische planten, reizigers ontdekten nieuwe soorten planten en bomen 
overzee en overal in Europa schoten botanische tuinen uit de grond. In de 
zeventiende en achttiende eeuw speelde de Republiek en de VOC een 
belangrijke rol in de botanische studie. De Compagnie zelf bedreef geen 
wetenschappdijk onderzoek, maar leergierige Compagniedienaren verrichtten 
tijdens hun verblijf in Azie uit eigen beweging onderzoek. Anderen stuurden op 
verzoek van westerse wetenschappers voorwerpen naar Europa. Bovendien 
waren alle VOC-handdsposten bemand met artsen/plantkundigen die vaak oog 
hadden voor allerlei (voor het Westen) onbekende, exotische planten. Zo 
kwamen beschrijvingen, tekeningen en voorwerpen, en veel naturalia terecht in 
rariteitenkabinetten van particuliere verzamelaars. Uit de collectie opgezette 
vogels van de Amsterdamse koopman Temminck ontstond het huidige museum 
Naturalis in Leiden. Bovendien verwierf de Leidse Hortus, in 1595 gesticht 
door de Vlaamse kmidkundige Carolus Clusius (1526-1609), grote 
intemationale faam vanwege zijn grote Aziatische collectie en zijn uitgebreid 
netwerk aan wetenschappelijke contacten. Die collecties vormden trouwens de 
basis voor wetenschappdijk onderzoek en voor belangrijke publicaties zoals die 
van de hand van Linnaeus (1707-1778): Systema naturae, de eerste gdeerde die 
een systematische ordening van het plantenrijk bewerkstdligde. 

Sommige botanische en zoologische studies van hogere VOC-dienaren zijn 
nog steeds belangrijke referentiewerken voor hedendaagsc onderzoekers. Zo 
schreef Jan Huygen van Linschoten (1563-1611) in 1596 zijn Itinerario*'', 
waarvan de informatie door Clusius werd gebmikt in zijn Exoticorum Libri 
Decern (1605). In 1627 reisde Jacob Bontius (1592-1631) als VOC-arts naar 
Batavia en was ook geboeid door de natuur in de omgeving van der stad. Zijn 
botanische en zoologische waamemingen werden in 1658 postuum 
gepubliceerd. Na Bontius ontpopten zich nog verschillende andere 
compagniedienaren zich als amateur-biologen, waarbij ze hun bevindingen van 
vrij algemene aard publiceerden. Van grote wetenschappelijke waarde evenwel 
zijn de werken van Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein en Georg 
Everhard Rumphius, twee plantkundigen die in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw actief waren. 

Hendrik Adriaan van Reede (1636-1693) vertrok in dienst van de VOC in 
1656 naar Azie, waar hij meevocht bij de verovering van Ceylon (het huidige 
Sri-Lanka) en de Malabar-kust (Kerala, India). In 1670 werd hij in Malabar 
commandeur, de hoogste fiuictionaris in dat gewest. Daar raakte hij diep onder 
de indrak van de tropische flora en kreeg hij waardering voor de 
wetenschappelijke kennis van de Brahmanen. Toen men hem vanuit de 
medicinale winkd in Batavia verzocht om onderzoek te doen naar de 
mogdijkheden om de geneesmidddenvoorziening te verbeteren, was dit voor 
Van Reede een welkome aanleiding om zelf te starten met een studie van de 



160 M. DE CLEENE 

geneeskrachtige flora van Malabar. Van Reede's onderzoek werd tussen 1678 
tot 1692 in twaalf delen gepubliceerd in de Hortus Malabaricus (Amsterdam). 
Het boek bevat gedetailleerde beschrijvingen en schitterende gravures van 740 
planten, en is bovendien ook het eerste werk dat een complect overzicht biedt 
van de flora in een bepaald deel van Azie. Hoewel de studie aanvankelijk 
bedoeld was om de VOC de nodige kennis te verschaffen over het 
geneeskrachtig gebmik van planten, stmiken en bomen, is de Hortus 
Malabaricus toch een algemeen botanisch overzichtswerk geworden. Van 
Reede koos voor een indeling naar het gebmik door de mens. Zo werden 
bijvoorbedd alle eetbare planten, alle houtbomen en alle wilde stmiken bij 
elkaar gerangschikt. Naast een beschrijving van de planten vermeldt Van Reede 
hun namen in de lokale taal, hun geografische verspreiding en hun gebmik. De 
wetenschappelijke waarde voor de Hortus Malabaricus blijkt uit het feit dat heel 
wat latere generaties botanisten dit werk hebben gebmikt bij hun eigen 
onderzoek. De bekendste daarvan was wel Carolus Linnaeus (zie hoger). 

Georg Everhard Rumphius (1627-1702) was een soort Duitse avonturier 
die zich in 1652 inscheepte op een VOC-schip. Na aankomst in Batavia werd hij 
al vlug naar Ambon gestuurd, waar hij aanvankelijk een militaire fiinctie 
bekleedde, maar in 1657 al onderkoopman werd, en in 1662 koopman. Vanaf 
1662 begon hij tevens systematisch onderzoek te doen naar de flora en fauna op 
Ambon, en bracht hiervoor vele uren in de wildemis door. Toen hij in 1670 
blind werd, mocht hij toch nog tot aan zijn dood in dienst blijven van de VOC, 
in de rang van koopman aan het kasteel Victoria in Ambon-stad. Hij zette hier 
zijn werkzaamheden voort met hulp van zijn zoon, een tekenaar en een hem 
toegewezen'" professionde assistent, om zo tot een volledige beschrijving van 
de Ambonese flora en fauna te komen. Rumphius' werk omvat het Amboinsche 
kruidboek, het Amboinsche dierboek en de Amboinsche rariteitkamer, over 
respectievelijk de flora, de fauna en de schdpen en weekdieren van Ambon. Het 
manuscript het Amboinsch dierboek is niet bewaard gebleven, en er is maar 
weinig over bekend^'. Het kmidboek en de rariteitkamer zijn beide van hoge 
wetenschappelijke kwaliteit. Met grote zorgvuldigheid verzamelde Rumphius 
gegevens, maakte hij Latijnse beschrijvingen en liet hij afbeddingen tekenen. 
Net als in Van Reede's werk bevatten de beschrijvingen plantennanien in 
verschillende talen, naast informatie over uiterlijke kenmerken, groei- en/of 
levenswijze, teelt en gebmik door de mens. Veel van de door hem beschreven 
soorten waren tot dan toe nog onbekend, vandaar de grote betekenis van zijn 
werk. Het manuscript van het Amboinsche kruidboek kwam gereed in de eerste 
helft van de jaren 1690. Het omvatte 699 platen en mim 700 beschrijvingen van 
planten en bomen. Het kmidboek werd destijds wel in brede kring gewaardeerd, 
maar om financiele redenen niet uitgegeven. Eerst tussen 1741 en 1755 werd het 
totale werk in twaalf boeken plus een auctuarium in een verbeterde vorm te 
Amsterdam uitgebracht door Johannes Burman (1707-1778). 

De Amboinsche rariteitkamer werd door de tussenkomst van een Delftse 
burgemeester in 1705 te Amsterdam gedmkt. 

Naast zijn studies over flora en fauna heeft Rumphius ook nog twee 
bijzonder informatieve verhandelingen geschreven: Amboinsche Landbeschrij-
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ving en Amboinsche Historie. Die verhandelingen zijn pas in de twintigste eeuw 
gepubliceerd en worden ook nu nog veel geraadpleegd door historici en cultuur-
antropologen. 

Rijksuniversiteit Gent 
Het Pand, 
Onderbergen 1 
B-9000 Gent 

NOTEN 

1. Eigenlijk staat VOC voor: Vereenigde Oost Indische Compagnie en van de Heren Zeeventien 
(van de 17 compagnieen). Aan het eind van de zestiende eeuw waren er veel kleine bedrijijes 
die handel dreven met Azifi, Die werden compagnieen genoemd. De regering van de 
"Vereenigde Nederlanden" (zoals Nederland toen heette) wilde dat de compagnieen samen 
gingen werken, in plaats van met elkaar te concurreren. Er waren uieraard nog meer Europese 
landen die handel dreven met Azie. Vooral Portugal was een grote concurrent. Aangezien 
Nederland in oorlog was met Spanje, en de koning van Spanje ook de koning was van 
Portugal, moesten de Nederlandse compagniegn zich wel associeren om de Portugezen met 
succes te kunnen beconcurreren. 

2. Katoenen en zijden stoffen waren afkomstig uit India. Samen met andere Europese 
compagnieen was de VOC hier in verschillende streken gevestigd. De versterkte pakhuizen of 
forten stonden midden in een drukke havenstad als Suratte in het noordwesten, langs de 
uitgestrekte oostkust van Coromandel en in het noordoosten verspreid over de Gangesdelta in 
Bengalen. Lange tijd was de Compagnie de machtigste koopman in India. De Nederlanders 
verkochten Indiase textiel niet alleen in Europa, maar verhandelden de stoffen ook binnen 
Azie tegen specerijen. De Engelse East India Company en Franse Compagnie des Indes 
domineerden de Europese markt. Na 1760 kwam een steeds groter deel van India onder 
Engels bestuur, waardoor de VOC ten slotte moest buigen voor de Britse overmacht. 

3. Vooral van het Chinees porselein "Chine de Commande". dat met zijn Europese versieringen 
tegemoet kwam aan de smaak van de Nederlanders, kon men maar niet genoeg krijgen. Aan 
het eind van de zestiende eeuw vervoerden vele Portugese schepen Chinees porselein, die ze 
Caraces noemden (kraakporselein), naar de naam van hun schepen: Caraces (kraken). Eerst 
was dit porselein voor de meeste Nederlanders veel te duur. Daar kwam pas verandering in 
toen de VOC op grote schaal porseleinen serviezen meebracht uit China. Arme mensen 
konden echter ook dit porselein niet betalen, wel het Delftsblauwe aardewerk, dat een namaak 
is van het Portugees kraakporselein, 

4. In VOC-dagboeken zijn vele tekeningen en beschrijvingen teruggevonden van (toen) allerlei 
onbekende diersoorten, waarvan een aantal ondertussen al zijn uitgestorven, zoals de dodo. 
Verschillende zoologische studies van hogere VOC-functionarissen zijn nog steeds een 
belangrijke informatiebron voor hedendaagsc onderzoekers. 

5. Ooit ging een neushoom, Clara genaamd, op toumee door Europa. 
6. De handel in kruiden en specerijen bleek inderdaad erg winstgevend te zijn, maar het meeste 

geld werd wel verdiend door in Azie zelf te handelen. De VOC verkocht en ruilde goederen 
tussen India, China, Japan, de Molukken en Java. 

7. Vooral die van de grote Nederlandse handelshuizen uit de Gouden (17de) Eeuw de VOC en 
de Westindische handelscompagnie. 

8 Het gebruik van specerijen was lange tijd voorbehouden aan de Europese (financiSle) elite. 
Dankzij de hoeveelheden, die de VOC en de Engelse East India Company aanvoerden, 
kwamen de kruiderijen in de zeventiende eeuw binnen het bereik van vrijwel alle lagen van 
de bevolking. 

9. Nog steeds zijn specerijen een onmisbaar bestanddeel van soortgelijke producten. 
Voorbeelden van hedendaags gebruik zijn de donut, Coca-Cola, parfum, hoestpastilles... Ook 
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speculaas heefl een hoog specerijengehalte: nootmuskaat, peper, anijs, gember, kaneel, 
kardemom, korianderzaad en kruidnagel... 

10. In 1652 landde de VOC in Kaap de Goede Hoop, aan de voet van de Tafelberg. Onder leiding 
van Jan van Riebeeck richtte de Compagnie er een kasteel en verversingspost op, waar de 
schepen van en naar Indie konden aanleggen om water, viees en groenten en fruit in te slaan. 
Groenten en truit werden aanvankelijk geteeld in de tuin van de Compagnie. Nog steeds is die 
VOC-tuin een groene long van Kaapstad, maar er staan geen groenten meer. Het tuinhuis van 
die tuin is thans de ambtswoning van president Mbeki. In het binnenland hield men vee, al 
kocht men dit ook wel bij de Khoikhoi, toen Hottentotten genoemd. De opbrengsten van de 
landbouw en veeteelt van de VOC waren echter niet voldoende om alle passerende schepen te 
bevoorraden. Daarom werd in 1657 de landbouw geprivatiseerd, waarbij voormalig VOC-
dienaren land toegewezen kregen om dit te bewerken. Die landbouwers - later bekend 
geworden als de Boeren - produceerden wijn, tarwe en slachtvee, en slaagden er na verloop 
van tijd in voldoende voedsel te produceren om de VOC-schepen te bevoorraden. 

11. Het hele pepergeslacht wordt Piper genoemd. 
12. Zoals bv. Palembang, Malabar, Djambi en Bandjarmasin. 
13. Het huidige Sri-lanka. 
14. De enige vorst in het binnenland die niet onderworpen was door de Portugezen. 
15. Kandijsuiker werd naar de stad Kandy genoemd. 
16. Tussen beide partijen bleef echter wrijving bestaan, omdat de VOC de inheemse handel 

belemmerde ter bescherming van het kaneelmonopolie, maar die politick bracht veel schade 
toe aan de Kandische economic. 

17. In buffelhuiden verpakt. 
18. In .'Vzie was er weinig belangstelling voor kaneel, omwille van de hoge prijs (met opzet hoog 

gehouden om te vermijden dat derden de kaneel in AziS zouden opkopen en in Europa op de 
markt zouden brengen), 

19. De boom draagt pas na acht jaar vruchten. 
20. Afgeleid van het Latijnse/o//uw = blad. 
21. Vierenveertig gcvangenen werden na een showproces onthoofd en gevierendeeld door 

Japanse samoerai huurlingen. tien Nederlandse officier liet een verslag na: "De mensen 
slierven zander ook maar een geluid te laten horen. behalve een die Ncderlands sprak en zei: 
Heeren, heeft dan niemand van V medelijden? Atles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we 
erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij alien, als praktiserende 
Christenen, waren vervuld met afschiiw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld 
en we hadden geen ptezier in dergelijke aangelegenheden (sic)" 

22. De stichter van Batavia; hij had als lijfspreuk: "Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want 
God is met ons". Velen vonden dit destijds mooie woorden. 

23. Al in 1635 werd gemeld dat voor de komst van Coen er ca, 15.000 mensen op de eilanden 
woonden, waarvan er in 1635 nog slechts 1.000 over waien! 

24. De Heren XVll. 
25. Tweemaal per jaar. 
26. Behalve dan een drietal kleinere, in de nabijheid van Ambon. 
27. Op het eiland Makian. 
28. "Regentschap" genoemd, 
29. Hoeveel hiervan bij de boeren terechtkwam, is niet bekend. 
30. De East Indian Company begon in 1637 te onderhandelen met de Chinezen. Over wat precies, 

is niet bekend. De eerste documenten over theehandel dateren uit 1644. 
31. De Nederlandse en Engelse, maar ook Franse, Deense, Zweedse, enige tijd ook Oostendse, en 

ten slotte zelfs Amerikaanse handelsposten lagen naast elkaar op de oever van de Parelrivier, 
buiten de muren van Canton. De Chinese overheid bood de compagnieen weinig speelruimte. 
De Europeanen mochten in China niet zelf handeldrijven; dit gebeurde door een Chinese 
"hongkoopman" die de VOC-belangen behartigde, De koopvaardijschepen lagen zo'n vijftig 
kilometer stroomafwaarts bij Whampoa. 
De bemanningen mochten slechts een enkele keer passagieren in de buitenwijken van Canton. 
Hun vertier was trouwens beperkt tot een bezoek aan een speciale zeemanskroeg op een van 
eilanden in de Parelrivier. De Europeanen leefden zozeer aan de rand van de Chinese 
maatschappij, dat hun aanwezigheid geen sporen heeft nagelaten. In de zeventiende eeuw 
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onderwezen jezuVeten wel westerse wetenschappen aan het hof in Peking, en brachten zo veel 
informatie over China naar Europa 

32, "country traders" genoemd, 
33, Allerlei thee-attributen ontstonden, zoals bv een fi^ai beschilderde theetafel, kostbare 

theebussen en een prachtig theeservies, dat na gebruik werd opgeborgen in een speciale 
porseleinkast Men pronkle er mee in de woonkamer of liever nog in een theekoepeltje met 
zicht op de tuin of een waterloop, Sommige families gingen failliet door hun streven de meest 
exquise theesoorten te schenken uit theegoed volgens de laatste mode, Aangezien vrouwen 
toen niet mochten deelnemen aan het openbare leven, waren thee-ontvangsten een grote 
socialc betekenis, 

34, Franse en Duitsers probeerden de nieuwe drank eventjes uit, maar vielen al snel terug op hun 
traditionele dranken, resp. wijn en bier. De bewoners van het Duitse deel van Friesland en de 
Franse elite bleven echter het theedrinken langer trouw Op het einde van de zeventiende 
eeuw dronken bijna alle inwoners van beide landen koffie in plaats van thee, 

35, Een van de eerste koffiehuizen in het westen werd in Parijs opgericht in 1686, en genoemd 
naar de Siciliaanse uitbater Francesco Procopio dei Coltelli: le Procope Het cafe bestaat nog 
(13, rue de LAncienne Comedie. Quartier Latin), 

36, De zogenaamde Preanger. 
37, Pas in 1747 ontdekte AS, Markgraf dat de plant Beta vulgaris ssp, vulgaris var. altissima 

(Suikerbiet) een hoog gehalte aan sucrose bevat (tot 20 %). 
38, Sinds 1634 was de VOC permanent aanwezig in Bengalen, 
39, Opion betekent in het Grieks: sap. Plinius de Oudere verlatijnste het woord tot opium. 
40, In de tijd van de VOC sprak men van "amphioen". 
41, De VOC richtte in Bengalen enorme papaverplantages op, 
42, Noordoostkust van Java, 
43, Een van de eerste planten die uit Japan werden ingevoerd 
44, Net voor de kust van Nagasaki, Ten tijde van de VOC mochten alleen Chinezen en 

Nederlanders naar Japan komen, Alle andere Europeanen - ook de Portugezen die honderd 
jaar lang de Europese handel op Japan hadden gedomineerd - werden na 1640 de toegang tot 
Japan ontzegd, De VOC kon dankzij die monopoliepositie uitsluitend grote hoeveelheden 
zilver en goud uit Japan halen, in ruil voor ruwe zijde uit India, roggenvellen uit India en 
Siam, en hertenhuiden van Formosa en Siam (Thailand). De Europese rivalen van de VOC 
moesten alle goud en zilver uit Europa meebrengen. lerwijl de VOC het Japanse zilver en 
goud gebruikte om binnen Azie handel te drijven en zo goederen te verwerven voor de 
Europese markt, Japan was dus een cruciale schakel in het Aziatische handelssysteem van de 
VOC De toelating tot handeldrijven met Japan gaf de Compagnie een groot overwicht op de 
Europese concurrenten. Die unieke positie in Japan had echter haar prijs: de VOC-dienaren 
werden opgesloten op een klein eilandje Deshima De locht van Batavia naar Japan was 
bovendien niet van gevaar gcspeend. De Nederlanders moesten jaarlijks naar Edo (Tokio) 
reizen om de Shogun te bedanken voor hun bijzondere privileges. 

45, De Zweedse geleerde Carolus Linnaeus of Linne werkte voor het eerst het modeme, 
hierarchische systeem uit, dat steunde op bloemkenmerken, en waarbij planten worden 
onderverdeeld in soorten, geslachten, families en orden 

46, Syn. Funkia subcordata Spreng. 
47, Syn, Funkia ovata Spreng,, syn, Hosta caenila Andr, non Jacq, 
48, Niet minder dan veertien soorten zijn er nog te zien, 
49, Met informatie over de eerste scheepstochten naar Azie, 
50, Door de Hoge Regering, 
51, Zijn vriend Francois Valentijn (1666-1727) heef wel in deel 3 van zijn Oud en Nieuw 

Oostindien (1724-1726) afbeeldingen en delen van Rumphius' boek overgenomen, 
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