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t» iAe Wesi 7«rfï>s /7J9-176J by Richard
Pares, Fellow of All Souls College. Oxford at the Clarendon
Press 1936.

„This book deals with the West Indies and their
„effect on European politics between the years 1738 and
„1763, with special reference to the wars of 1739-1748
„and 1756-1763. It is a study of English and foreign
„diplomacy as well as of colonial conditions".

Wanneer wij in het Jaarboek der Universiteit van Amsterdam
1936-1937 het overzicht der lessen van de faculteit der letteren en
wijsbegeerte opslaan, dan vinden wij dat van de 62 onderdeden
één betrekking heeft op Koloniale Geschiedenis (Inleiding tot de
Geschiedenis van Ned.-Indië; de relaties met Indië in Oudheid en
Middeleeuwen) en één op Geschiedenis van het Zeewezen; Ge-
schiedenis van ons Zeew. in de 17e eeuw. Van onze Amerikaan-
sche geschiedenis echter wordt niet gesproken. Is het niet de moei-
te waard deze laatste afzonderlijk te doceeren ?

Engeland is nog steeds eerste rangs zeemogendheid, maar de
Britsche Westindische gebieden zijn niet meer van zoo groot be-
lang, evenmin als de Fransche en de Nederlandsche, als in de 17e
en de 18e eeuw. Dat desniettemin de Engelsche historici de West-
indische geschiedenis nog altijd ijverig bestudeeren (evenals hun
Amerikaansche collegas trouwens), dat bewijst weder het werk
van ruim 600 pagina's, waarvan hierboven de titel gegeven wordt.

De bronnen welke hun ten dienste staan zijn schier onuitputte-
lijk, zooals blijkt uit de honderden voetnoten waarmede de tekst
van dit boek toegelicht wordt. Pares maakte gebruik van Engel-
sche, Fransche en Amerikaansche archivalia en litteratuur; hier
en daar haalt hij ook een Spaansch, een enkele maal een Xeder-
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landsch werk aan en soms noemt hij een Nederlandsch archief-
stuk.

Hier moge een overzicht gegeven worden van hetgeen voor de
Nederlandsche Westindische geschiedenis van belang lijkt.

In een beschouwing over den dorst naar goud en zilver, als den
aanvankelijken prikkel tot Europeesche activiteit in de nieuwe
wereld, doet de schrijver ons de eer aan te constateeren dat wij, de
Hollanders, de eersten waren om in te zien, dat een natie bestaan
kon en welvaart kon genieten, zonder uit de eerste hand de beschik-
king te hebben over edele metalen, een uitspraak welke wonderwel
aansluit bij een zekere passage in Abraham Cabeliau's rapport
eener reis van 1597-1598 naar het Zuidamerikaansche kustgebied
tusschen de Amazonemondingen en Trinidad, opgenomen in De
Jonge's Opkomst. Met hulp van den Spaanschen gouverneur der
Guiana's n.b., had men in het Orinocogebied naar Raleigh's goud-
mijn gezocht, maar niets gevonden en de poging maar opgegeven,
hoewel er, volgens de berichten, hooger op de Caroni wel goud aan-
wezig zijn moest; „voer luyden hen bemoeyende met coopman-
„schappen en is tselfde nyet wel doenlick, om daer yet goets van
„te verwachten" schreef Cabeliau.

Wanneer echter Pares ons mededeelt, dat Curacao en Sint
Eustatius nooit iets anders dan handelsposten geweest zijn, het
eerstgenoemde eiland met sluikhandels-oogmerken in bezit ge-
nomen was en het laatstgenoemde nooit tot iets anders dan tot
dien handel gediend had, dan kunnen wij het niet geheel met hem
eens zijn. Curacao heeft een voorgeschiedenis gehad als maritieme
basis in den strijd tegen Spanje, Sint Eustatius een als landbouw-
kolonie.

In het door den schrijver behandelde stuk Westindische ge-
schiedenis wordt, uit den aard der zaak, veel vaker over deze
beide eilanden gesproken, dan over de Nederlandsche plantage-
koloniën op het vasteland van Zuid Amerika. Suriname wordt
slechts tweemaal genoemd, in 1758 en in 1762, dus tijdens den
zevenjarigen oorlog. In de maand Juni van eerstgenoemd jaar
werd van Suriname uit in het groote gebrek aan levensmiddelen
voorzien, waarin men in Cayenne was komen te verkeeren, waar
in veertien maanden geen schip uit Frankrijk aangekomen was.
Ook Suriname zelf echter, afhankelijk als het was van aanvoer
van provisiën uit de Engelsche Noordamerikaansche koloniën,
moet onder den oorlogstoestand geleden hebben; wij lezen dat
zeer kort voor den vrede van Parijs (1762) de autoriteiten van
Rhode Island, tegen de verbodsbepalingen in, vergunning gaven
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tot uitvoer van levensmiddelen naar onze kolonie. Engeland be-
hoefde Suriname niet scherp in het oog te houden tijdens een oor-
log met Frankrijk, omdat er in dien hoek niet zooveel te vreezen
viel van contact met Franschen, hoewel in 1757 gebleken was, dat
het proviandeeren van Fransche kapers aldaar geen geheel denk-
beeldig gevaar was.

Wat de andere Nederlandsche plantage-koloniën betreft,
maakt Pares melding van de aanwinst welke Essequibo genoot,
kort voor het einde van den oorlog van 1739, door de vestiging
aldaar van welgestelde planters van de Engelsche suikereilanden,
zooals ook medegedeeld werd in Harris' levensbeschrijving van
Storm van 's-Gravesande.

Het is duidelijk, dat door de positie van Curacao en Sint Eusta-
tius, de beide conflicten, door Pares beschreven, voor onze kolo-
niale geschiedenis van belang zijn, ook al is de Republiek, hoewel
bondgenoote van Engeland, neutraal gebleven, zoowel indenEn-
gelsch-Spaansch-Franschen als in den Engelsch-Fransch-Spaan-
schen oorlog. Die neutraliteit opende verschillende mogelijkheden
tot het doen van voordeelige zaken, maar niet zonder dat daarbij
verzet ondervonden werd, vooral van den kant der met ons be-
vriende mogendheid. Het profiteeren van de omstandigheden,
waarop immers onze politiek in de Caraibische Zee neerkwam, zoo-
wel in oorlogs- als vredestijd, moge niet sympathiek zijn, doch wij
moeten bedenken dat destijds de overzeehandel nog altijd een be-
drijf was met een sterk avontuurlijk karakter. En vooral, dat de Ne-
derlander alleen zaken kon doen omdat de vreemdeling de wetten
van zijn eigen land, zij het noodgedrongen, ontdook, of — erger nog
— wanneer zijn land in een oorlog gewikkeld was, niet tegen on-
trouw opzag, zoo er voordeel te behalen viel, of moeilijkheden
ondervangen moesten worden. Die wetten waren moederlandsche
wetten en die oorlogen waren moederlandsche oorlogen, doch dit
konden hoogstens de particuliere kolonisten, niet de koloniale ge-
zagdragers als verontschuldiging laten gelden.

In zijn eerste hoofdstuk, aangaande de oorzaken tot den oorlog
van 1739, stelt de schrijver in het licht dat Engeland en Neder-
land tegenover het Spaanschamerikaansche monopolie min of
meer in dezelfde conditie verkeerden. Engeland bezat in Jamaica
en Barbados stations voor den sluikhandel, zooals de Republiek
die had in Curacao en Sint Eustatius; zoowel tegenover den En-
gelschen als tegenover den Hollandschen sluikhandel trad Spanje
op door middel der guarda costas, vrijwel als het eenige instru-
ment tot repressie.
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Van dit instituut der guarda costas worden aardige bijzonder-
heden verteld, b.v. dat het in 1674 ingesteld was, eigenlijk als een
maatregel tegen de flibustiers, dat de guarda costas zelf een soort
particuliere kaperschepen waren, uitgereed met het doel prijsgel-
den te maken, waarvan sommige Spaansche gouverneurs een aan-
deel genoten.

In het algemeen konden vreemde sluikhandelaars natuurlijk
in de Spaansche koloniën slechts zaken doen onder oogluiking der
al dan niet omgekochte autoriteiten, welke oogluiking volgens de
Spaansche regeering echter maar al te vaak afgedwongen werd
door geweld of bedreiging. Een Spaansche gezant beschuldigde de
bewoners van Curacao van daden van zeeroof op de Spaansch-
amerikaansche kusten, waartegenover de Staten-Generaal de niet
minder krasse beschuldiging stelden (resolutie 14 Oct. 1739), dat
de Spaansche kolonisten de Curacaoenaars naar de kust lokten,
z.g. om van hen te koopen, maar inderdaad om hen door de
guarda costas te laten uitplunderen!

Als onbevooroordeeld historicus laat Pares steeds recht weder-
varen aan de gezichtspunten van Engeland's tegenstanders en
aan die van de bondgenooten-concurrenten, de Hollanders; ook
spaart hij zijn landslieden niet, wier methoden even weinig be-
wonderenswaardig waren als die der anderen, die in de achttiende
eeuw de wereldzeeën bevoeren. Koning George II, zoo vertelt hij,
beloofde wel, in 1732, een eind te zullen maken aan den misstand
dat het Engelsche marinepersoneel aan den slavenhandel deelnam,
„but it does not seem to have stopped". Wanneer, in de dagen van
het Engelsche asiento en de South Sea Company, de sluikhande-
laars convooi wisten te verkrijgen van Engelsche oorlogsschepen,
dan behoeft het ons ook niet te verwonderen dat, op reizen via de
Westkust van Afrika naar West Indië, de marine-officieren van
de gelegenheid gebruik maakten om en passant wat slavenhandel
te drijven.

In het tweede hoofdstuk (Outbreak of the war against Spain)
wordt o.a. het instuut behandeld — omstreeks 1739 reeds ver-
ouderd — der „lettres de represaille", als een middel om particu-
lieren de gelegenheid te geven zich zelf voldoening te verschaffen
voor schaden, ondervonden door maatregelen eener vreemde mo-
gendheid, met welke men niet in oorlog is. Pares zegt, dat het
Curasao niet gelukt was door de toepassing van dit middel een
einde te maken aan het nemen van schepen en goederen. Waar-
schijnlijk heeft hij op het oog de maatregelen door den directeur
Nic. van Beek genomen, na het uitbreken van den Spaanschen
successie-oorlog.
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In de Nederlandsche litteratuur echter wordt in dit ĵeval ge-
sproken van kaapvaart, wat juister lijkt, omdat de oorlogstoe-
stand aanwezig was *).

Het derde hoofdstuk (Strategy of the war against Spain) bevat
o.a. eenige bijzonderheden over de exploitatie van den rijkdom
aan rood verfhout („logwood", ons stokvischhout) door de Engel-
schen op het schiereiland Yucatan en aan de Caraibische kusten
van Centraal Amerika, een avontuurlijk bedrijf, waarover Wm.
Dampier in zijn New Voyage round the World zooveel heeft mede-
gedeeld. Ook in de 18e eeuw was dit verfhout nog onontbeerlijk
in de Europeesche wolnijverheid.

Aangaande het eilandje Ruatan of Rattan, dat later aan Koning
Willem I als een ook voor ons begeerlijk bezit werd voorgesteld *),
vertelt Pares dat er in het midden der 18e eeuw gedurende ver-
scheidene jaren een Engelsch garnizoen lag, dat Engeland er in de
19e eeuw nog een schaduw van autoriteit over bezat en dat het
(volgens de Archives of Br. Honduras) pas in 1860 formeel aan
de republiek Honduras gecedeerd werd.

De verfhoutexploitanten rondom Belize in de baai van Hondu-
ras, hoewel meest Britsche onderdanen, vormden een soort repu-
bliekje; hun product ging voor drie vierden naar Holland, ook
wanneer het door in Nieuw Engeland thuisbehoorende schepen af-
genomen werd en in 1743, 1745 en 1746 gaven zij te kennen dat de
Hollanders hun bescherming toegezegd hadden, in ruil voor een
contract betreffende den verkoop van al hun hout.

Ook onder het bewind van Isaac Faesch (1740-1761) blijkt, van
Curacao af, gewelddadig tegen de Spanjaarden aan den overwal
opgetreden te zijn, naar ik vermoed als represaille tegenover wer-
kelijke of vermeende vexaties. Pares vermeldt een klacht van den
Spaanschen gezant van 28 December 1741 bij de Staten-Generaal,
wegens het verwoesten der versterkingswerken van Tucacas door
een Curacaosche flotille van kleine vaartuigen; ook spreekt hij
over de materieele hulp welke Charles Knowles (commandore,
Leeward Islands station) in 1743 van Curacao verkreeg bij zijn
aanslag op (La Guaira en) Porto Cabello, overigens een weinig ef-
fectvolle onderneming.

De Engelsche vice-admiraal Edward Vernon achtte het goede
politiek, ook tijdens den oorlog met Spanje den sluikhandel met
de Spaansche koloniën aan te moedigen en te beschermen, mits

') Amelunxen, Gesch. v. Cura£ao, p. 55.
•) De G. Fortman, W. I. Gids XI, 29.

West-Indische Gids XX
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geen oorlogscontrabande aan den tegenstander geleverd werd; het
verwoesten van versterkingen, als die van Porto Cabello, be-
schouwde hij als nuttig, omdat voor de vijanden der smokkelaars,
de guarda costas, die versterkingen de plaatsen van retraite wa-
ren. Natuurlijk waren ook de neutrale sluikhandelaars hem dank-
baar, niet het minst „the Dutch", volgens Pares „some sort of
„allies to us though they took the halfpence and left us the kicks".
Kleine Spaansche vaartuigen trachtten de koopvaarders, die de
protectie van den Engelschen vlootvoogd genoten, te overvallen
en hun handel te belemmeren, waartegen deze laatsten zich dan
weder tot eskaders combineerden. Er is een bericht aangaande een
zoodanige particuliere gewapende expeditie van 1742, waaraan
twee Engelsche, vier Hollandsche en twee Fransche schepen deel-
namen.

In het vierde hoofdstuk worden in den breede de redenen uit-
eengezet waarom Nederland in het Engelsch-Spaansche conflict
neutraal bleef, maar Frankrijk in 1744 mede in den oorlog gewik-
keld werd en wel als tegenstander van Engeland. Op verschillende
plaatsen wordt melding gemaakt van de houding der Nederland-
sche diplomatieke vertegenwoordigers, t.w. Vandermeer (Frans
van der Meer, sedert 1723 te Madrid), Van Hoey (Mr. Abraham
van Hoey, sedert 1727 te Parijs) en Hendrik Hop (sedert 1723 te
Londen).

Zoowel de Nederlandsche als de Engelsche regeering, zegt Pa-
res, vereenzelvigden zich tegenover Spanje meer met de sluikhan-
delaars in Spaansch Amerika dan met de belanghebbenden bij den
regelmatigen handel, welke laatste door tusschenkomst van Span-
je zelf gedreven werd. De klachten aangaande het optreden der
guarda costas kwamen op hetzelfde neer, of zij door Van der Meer
of door zijn Engelschen collega, of door beiden tezamen, ingediend
werden.

Curacao, zoo schenen H. H. M. te redeneeren, kon tot op zekere
hoogte wel voor zich zelf zorgen (lettres de represaille) en de kolo-
niale monopolies der vreemde mogendheden, de eenige redenen
van bestaan der Curacaosche handelsvestiging, waren er niet om
vernietigd, maar om ontdoken te worden.

En ten slotte was de neutrale handel voordeeliger dan het
deelnemen aan een oorlog, met de kans dat de bondgenoot, na
met onze hulp Spanje als koloniale mogendheid vernietigd te heb-
ben, de handen naar onze overzeesche gebieden uitstrekken zou.

In het vijfde hoofdstuk (The West Indies wars against France)
lezenwij.dat toen in den zeven jarigen oorlog Guadeloupe door de
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Engelschen vermeesterd was (1759), de Fransche planters aldaar
eigenlijk van de hel in den hemel kwamen, omdat de scheepvaart-
verbinding met het moederland, in vredestijd reeds onvoldoende,
gedurende den oorlog langen tijd geheel onderbroken geweest was.
Na de Engelsche verovering kon men onbelemmerd levensmidde-
len uit Noord Amerika betrekken en suiker naar Europa (Enge-
land) exporteeren.

Wel bestond er een zeker bezwaar tegen den uitvoer van koffie
naar Engeland, maar deze smokkelde men naar Sint Eustatius;
ook kon men geen Franschen wijn importeeren, maar hierin voor-
zag de sluikhandel (de Statiaansche?) eveneens.

Waarom Engeland bij den vrede van Parijs de Fransche suiker-
eilanden restitueerde en Canada behield, in plaats van omge-
keerd, was reeds door Putman beschreven *).

In het zesde hoofdstuk (Difficulties of warfare in the West
Indies) vond ik de bijzonderheid aangeteekend, dat de Franschen
van Guadeloupe, kort voordat de Engelsche belegering aanving,
op Sint Eustatius geweren gekocht hadden voor de insulaire mili-
tie. Deze musketten barstten voor het meerendeel bij het eerste
gebruik; zij waren niet gemaakt om er mede te schieten, maar
alleen om op de Afrikaansche kust bij den slavenhandel als ruil-
middel te dienen.

De Statiaansche handel in krijgsbehoeften was dus reeds actief,
voordat de Amerikaansche rebellen zich op ons eiland daarvan
kwamen voorzien.

Uit het zevende hoofdstuk (Naval strategy in the French wars)
neem ik alleen over wat aangaande de zoutvaart gezegd wordt.

De visscherij van Nieuw Engeland betrok veel zout uit West
Indië en bij den vrede van Utrecht (1713) had Spanje aan Enge-
land toegestaan wat het ons bij dien van Munster geweigerd had,
t.w. zout te garen aan de Venezolaansche kust en wel op het eiland
Tortuga. Tijdens den zevenjarigen oorlog werden de zoutschepen
voor Noord Amerika, die zich bij Barbados verzamelden, van daar
geconvoyeerd naar Tortuga en dan verder tot een veilig punt in
het Noorden, ten einde tegen Fransche aanslagen beveiligd te zijn.
Volgens de Franschen was deze zoutvaart ook al weder een dek-
mantel voor on wettigen Britschen handel met Spaansch Amerika.

Pares noemt dit Tortuga, westelijk van Margarita, Salt Tortuga
en het zal ook wel dit eiland zijn dat later in de Statiaansche ar-
chiefstukken zoo vaak genoemd werd *). Bijna dezelfde verbaste-

•) Development Br. W. I.
•) W. I. Gids, XIV, 371 en XVII, 100.
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ring van den naam waaraan men zich op Sint Eustatius schuldig
maakte, vond ik bij Hans Sloane *), die Saltertudos schreef en
daarmede bedoelde het eiland onder de kust van Venezuela.

Hoofdstuk VIII is voor ons van belang, omdat er een aangele-
genheid in behandeld wordt, waarbij de positie van Curacao — en
vooral van Sint Eustatius — nauw betrokken was (The French
colonies and the neutral traders).

De schrijver noemt de Fransche Westindische koloniën in
meerdere mate dan de Engelsche slachtoffers van het moeder-
landsche streven naar imperiale autarkie, d.w.z. dat het Fransche
koloniale systeem nog meer dan het Britsche den sluikhandel
rechtvaardigde als correctief. Ook schildert Pares ons de onvol-
doende ontwikkeling der Fransche koopvaardij in het tijdperk in
kwestie en het gebrek aan zeelieden, alsmede de primitieve han-
delsmethoden in de Fransche koloniën; wij leeren dat de vaart
tusschen Frankrijk en Fransch West Indië in 1757, dus in het eer-
ste jaar na dat der Engelsche oorlogsverklaring, nagenoeg geheel
ophield en dat op Saint Dominigue de importgoederen feitelijk
regelrecht tegen suiker ingeruild werden, waarbij nagenoeg geen
geld of geldswaardig papier van hand tot hand ging.

De Nederlandsche handel met Saint Dominigue moet destijds
van belang geweest zijn; wij vinden correspondentie vermeld van
P. en S. Locquet (Amsterdam), J. & T. Marcelis (Amsterdam),
Gebrs. Texier (Aux Cayes), Klok Dedel & Co, Van Alphen &
Dedel, Bouwer & Zoon en De Windt (Jan de Windt, comman-
deur van Sint Eustatius? ")). Ook komen geregeld Nederlandsche
namen van schepen en scheepsgezagvoerders voor; een en ander
in de voetnoten en waarschijnlijk meest uit prijsgerecht-procedu-
res. Van de Texiers is bekend dat zij tijdens den Amerikaanschen
onafhankelijkheidsoorlog te Amsterdam en op Sint Eustatius ge-
vestigd waren en Jan de Windt, de commandeur van laatstge-
noemd eiland, was in de eerste plaats koopman.

Dominicaansche indigo ging veel naar Nederland en naar Sint
Eustatius, maar was, ondanks den oorlogstoestand, in 1757 en
1758 niet meer voordeelig, tegen de hooge en bij uitzondering in
contanten betaalbare prijzen op Saint Domingue. Nederlandsche
kooplieden, die ladingen naar dit Fransche eiland exporteerden,
ondervonden de groote moeilijkheid, welke het ruilhandel-sys-
teem medebracht, dat niet altijd een retour samengesteld kon

') A voyage to Jamaica, London 1707. Introd. LXXXVIII.
•) Volgens Ene. Ned. W. I. 1750-1775, conform Bisschop Grevelink,

doch volgens prof. Knappert 1752-1775.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:24PM
via free access



OORLOG EN HANDEL IN WEST-INDIË 85

worden van gelijke waarde als de uitlading, b.v. wegens slechte
prijzen van de bruine suiker. Maakten de producten goede prijzen,
dan konden de kooplieden op het eiland geen ruimte bekomen
voor goederen welke zij voor eigen rekening wenschten te ver-
schepen, want dan wilden de HoUandsche reederijen de schepen
geheel gevuld zien met voor hen op het eiland aangekochte pro-
ducten. Een en ander blijkt ook uit de geciteerde correspondentie
van Gebrs. Texier te Aux Cayes. Ook werden veel producten, op
Saint Domingue voor Nederlandsche rekening aangekocht, aldaar
tijdens den zevenjarigen oorlog opgeslagen, ter verscheping na
vredesluiting. Onze Westindische handel van destijds was er een
vol avontuur en speculatie; kooplieden te Amsterdam werden door
hun agenten op Saint Domingue goed op de hoogte gehouden van
alle kansen en risicos, ook in verband met de uitbuitingsmethoden
der Fransche autoriteiten.

Reeds Colbert had getracht een einde te maken aan de Neder-
landsche deelname — een zeer belangrijke — in het handelsver-
keer der Fransche West Indien, ook met Frankrijk zelf; in oor-
logstijd echter kon men de Hollanders eerst recht niet missen. Na
den Spaanschen successie-oorlog had de Fransche regeering haar
best gedaan om den vreemden sluikhandelaar te weren, zeer tot
ongenoegen der Fransche kolonisten, die eenmaal zelfs een oproe-
rige houding aannamen, op Martinique.

De Hollanders gingen voort met van Sint Eustatius en Curacao
slaven en gemanufactureerde goederen in de Fransche koloniën
in te voeren, ook nadat door den vrede van Aix la Chapelle (1748)
voor Frankrijk weder even een periode van verademing ingetre-
den was. In 1744 was F. Libault te Amsterdam in het bezit ge-
komen van paspoorten voor drie neutrale schepen, door De Mau-
repas uitgereikt aan een firma te Nantes; eerstgenoemde koop-
man echter zond zes Hollandsche schepen uit, drie naar Saint
Dominigue en drie naar Martinique, zoowel riskeerende dus con-
fiscatie in de Fransche koloniën, als neming door de Engelschen
onderweg. Het standpunt te Parijs was blijkbaar, dat op de Fran-
sche Antillen kleine vaartuigen van Sint Eustatius en Curacao
oogluikend konden toegelaten worden, maar geen schepen direct
uit Holland, dan alleen wanneer, ter beoordeeling der moeder-
landsche regeering, de koloniën in den uitersten nood verkeerden.
Aan den overkant evenwel had men eigen opvattingen aangaande
de behoeften der kolonisten.

In 1748 had De Maurepas een ernstig geval van fraude te be-
handelen, met betrekking tot een schip van Rotterdam (de Jonge
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Pietfer en Adriaan), op Martinique quasi geconfiskeerd wegens on-
geoorloofden handel en onder een anderen naam weder van dit
eiland vertrokken, met een volle lading voor Bordeaux, doch op
Sint Eustatius binnengeloopen en van daar uitgeklaard naar
Nederland.

Zoolang het product der Engelsche suikereilanden een beteren
prijs behaalde op de vrije dan op de moederlandsche markt, was
het ter sluiks naar de Deensche en Hollandsche eilanden in de
buurt uitgevoerd; tijdens de oorlogen bewezen de Denen en wij
gelijksoortige diensten aan de Fransche planters. Curacao lag gun-
stig om in oorlogstijd van daar uit de zuidkust van Saint Domin-
gue te bedienen en van Sint Eustatius wendde men zich eveneens
naar deze Fransche kolonie, wanneer het verkeer met de Hes du
Vent, zooals in 1758, te gevaarlijk werd.

Geen der Fransche Antillen kon het in oorlogstijd buiten de
Hollanders stellen, die kapitaalkrachtiger waren dan de Denen
en als de aanzienlijkste neutrale vrachtvaarders voor het Fran-
sche imperium werden aangemerkt. Op Guadeloupe liepen in
1743 nog zestien Fransche schepen binnen, in 1744 vier, in 1745
niet één; in laatstgenoemd jaar evenwel arriveerden er 168 vaar-
tuigen van Sint Eustatius, met een gezamenlijke tonnage, grooter
dan die der zestien Fransche schepen van 1743. Het gouverne-
ment van Guadeloupe moest er in 1746 door De Maurepas op
gewezen worden dat deze vaart voor de Hollanders zóó voordeelig
was, dat zij haar niet gemakkelijk zouden opgeven en dat het dus
geen zin had zich door hen vermindering van rechten te laten
af dreigen. Den Franschen handel in staat te stellen de zaken zelf
te doen echter, door aan de schepen van Bordeaux en andere
moederlandsche havens convooi te verleenen, daartoe was de
minister niet bij machte.

In 1746 vroeg het bestuur van Saint Domingue vergunning om
aldaar de kleine vaartuigen van Curacao toe te laten in ballast,
ten einde den suikeroogst af te kunnen schepen; Hollandsche
schippers betaalden 2̂ /2 a 3 maal den prijs welke de Fransche bo-
den. Guadeloupe bracht in hetzelfde jaar dit systeem in practijk,
met betrekking tot de scheepvaart van Sint Eustatius. De Maure-
pas, die de klachten in ontvangst te nemen had der moederland-
sche belanghebbenden bij lage suikerprijzen, was in principe
slechts bereid neutrale schepen te doen toelaten ingeval van be-
wezen gebrek aan levensmiddelen in de Fransche Antillen; de re-
geering kon echter in de koloniën nu eenmaal haar principes niet
altijd in acht doen nemen. Ook was die invoer van levensmiddelen
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uit nood maar al te vaak een dekmantel voor clandestienen aan-
voer van slaven en manufacturen.

In hetzelfde jaar 1746 vernamen de kooplieden in Frankrijk dat
een ongewoon groot aantal schepen uitgerust werd, in Holland
voor Sint Eustatius en in Denemarken voor Sint Thomas;
begin 1747 werden de Hollandsche belanghebbenden niet minder
erg opgeschrikt door het bericht dat een schip van Rotterdam op
Martinique geweigerd was, omdat er momenteel op dit eiland
geen gebrek aan levensmiddelen was. In het einde echter bleven de
Hollandsche sluikhandelaars toch altijd meesters van het terrein;
Guadeloupe exporteerde clandestien honderden tonnen producten
naar Sint Eustatius en in Juli 1747 klaagden de kooplieden van
Bordeaux bij De Maurepas, dat volgens de laatste berichten
achttien Hollandsche schepen op Martinique gelegen hadden, wier
schippers en supercargos zóó goedkoop verkocht en zóó duur in-
gekocht hadden, dat Fransche concurrentie uitgesloten was.

Intusschen echter kon de Fransche overheid niet geheel werke-
loos blijven tegenover de eigengereidheid der kolonisten, welke
natuurlijk slechts mogelijk was met de hulp van oogluiking van
de zijde van sommige koloniale instanties. Hoe onwillig, of on-
machtig ook, legde het gouvernement van Martinique beslag op
eenige Hollandsche schepen, waartegenover echter Faesch op Cu-
racao hetzelfde deed, of gedaan had, met Fransche schepen. De
verhouding tusschen Frankrijk en de Republiek werd een gespan-
nene, de handel van Curacao en Sint Eustatius werd belemmerd
door Fransche zoowel als door Engelsche maatregelen en de be-
volking der Fransche eilanden geraakte in beroering onder het
gebrek aan levensmiddelen. Tegen het einde van den oorlog dach-
ten eenige kooplieden der Hollandsche eilanden nog zaken met de
Franschen te kunnen doen door zich als Denen te laten naturali-
seeren. De vrede van 1748 maakte voor eenige jaren een einde
aan de moeilijkheden, aan de avonturen en aan de oorlogswin-
sten, van het toch tot het einde toe „neutraal" gebleven Neder-
land; niet voor langen tijd echter.

Bij het uitbreken van den zevenjarigen oorlog in 1756 keerden
de oude toestanden terug. De Fransche marine was te goed om
voor convooidiensten gebruikt te worden, of niet sterk genoeg om
èn de koopvaardij te beschermen èn den vijand slag te leveren;
ook was het niet mogelijkdegeleden verliezen tecompenseerendoor
hetgeen wederkeerig aan den vijand ontnomen kon worden, aan-
gezien Frankrijk geen zee volk genoeg had om een voldoend sterke
kapervloot in de vaart te brengen. De strijd begon opnieuw tus-
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schen de koloniën, die tonnage noodig hadden en de Fransche
handel die zich tegen het toelaten van neutrale schepen verzette,
gesteund door de Fransche industrie, die bevreesd was dat de
Hollanders haar voor goed, of althans voor langen tijd, de kolo-
niale markt bederven zouden. Het paspoortsysteem werd weder
ingevoerd, doch niet altijd eerlijk toegepast, terwijl de bepalingen
te streng waren om erg aantrekkelijk te zijn voor de Nederland-
sche reeders en kooplieden en bovendien maakten de Engelschen
in 1757 en 1758 op groote schaal Hollandsche schepen op weg van
en naar de Fransche koloniën buit; schepen van Sint Eustatius en
Curacao voeren weder zonder vergunning, of althans zonder ver-
gunning van den Franschen koning.

Sint Eustatius kreeg licenties van het gouvernement der Hes
du Vent, waarbij de persoonlijke belangen der Fransche koloniale
autoriteiten — en die van Commandeur De Windt — niet verge-
ten werden; bovendien was er volgens de berichten op het Hol-
landsche eiland een kantoor dat licenties van anderen opkocht.
De Windt's agent op Saint Domingue schreef zijn patroon in 1757
met naieve verontwaardiging over de stuitende ongerechtigheden,
welke aldaar bij het verleenen van permissies plaats hadden. In-
tusschen voelden de kooplieden van Curacao en Sint Eustatius
zich sterk genoeg om voor hen al te weinig voordeelige transacties
af te kunnen slaan, welke door den markies De Vandreuil (waar-
nemend gouverneur van Saint Domingue) en zijn kornuiten met
zelfzuchtige bijbedoelingen uitgedacht waren. Ook de correspon-
dentie uit dezen tijd van de eerder genoemde Gebrs. Texier te Aux
Cayes is leerzaam, met betrekking tot de toestanden op de Fran-
sche eilanden, waar ook de allerhoogste gezagdragers tevens plan-
ters en dus belanghebbenden waren.

De Vandreuil trachtte altijd nog wel, wat den invoer betreft, de
belangen te beschermen der exporteurs in Frankrijk en nam maat-
regelen wanneer de Hollanders in dit opzicht al te brutaal werden,
speciaal die van Curacao, zooals blijkt uit de correspondentie van
Pieter Koek Jansz. aldaar; soms werden Cura^aosche schepen ge-
weigerd, omdat zij andere koopwaar dan provisie brachten.

Op Martinique gebeurde hetzelfde met schepen van Sint Eusta-
tius, welke toegelaten werden als brengende de onontbeerlijke le-
vensmiddelen, maar in werkelijkheid beladen waren met manu-
facturen, welke men veronderstelde, hetzij wegens gebrek aan toe-
zicht, hetzij door omkooping, te kunnen slijten; in dit verband
wordt een brief aangehaald van J. P. Allier op Sint Eustatius,
gedagteekend 24 Juni 1758.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:24PM
via free access


