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ZUrDAMERIKAANSCHE PIRATERIE

EN ONZE BOVENWINDSCHE EILANDEN VOOR VIJF KWART EEUW

I

DOOK

W. R. MENKMAN

De litteratuur van den zeeroof leert ons, dat na den Napoleon-
tischen tijd, toen de Europeesche mogendheden en de Vereenigde
Staten de handen vrijgekregen hadden voor maritieme acties in
het belang van beschaving, wetenschap en economische ontwikke-
ling, daarom de scheepvaart, ook de Atlantische en de West-
indische, nog niet direct veilig was; integendeel, de onveiligheid
bleef gedurende de eerste twintig jaren nog groot.

Engelands maatregelen tegen den Afrikaanschen menschen-
handel hadden het beroep van slavenhaler tot een misdadig en
tevens tot een gevaarlijk handwerk gemaakt, weldra slechts door
het uitschot der zeevarende naties uitgeoefend. De afstand tus-
schen slavenhandel en piraterie was in bedenkelijke mate vermin-
derd; op de Afrikaansche kust was een nieuwe vorm van zee-
schuimerij ontstaan, ten doel hebbend zich zonder betaling in het
bezit van negerslaven te stellen en die in Zuid Amerika tegen
goeden prijs te verkoopen.

Meer nog dan aan de sla venvaart was de zeerooverij steeds ver-
want geweest aan de kaapvaart en, ook toen de tijd der groote
Europeesche oorlogen voorbij was, bleef er voor kapers gedurende
eenige tientallen jaren nog een arbeidsveld. De Spaansch-Ameri-
kaansche koloniën, in opstand tegen haar moederland, maakten
in den strijd gebruik van kapers, later de Zuidamerikaansche re-
publieken in haar onderlinge twisten eveneens; de schepen waren
in den regel van elders afkomstig, de bemanningen van vreemde
nationaliteit, ten deele bij de slavenvaart grootgebracht. Het
waren vooral Noordamerikaansche reeders, die hun schepen be-
schikbaar stelden en het ligt voor de hand, dat winstbejag het
motief was; aangezien de Zuidamerikaansche regeeringen weinig
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scrupuleus waren met betrekking tot het uitreiken van commis-
sies voor de kaperschepen en van officierspatenten voor de bevel-
hebbers, werd de deur voor zeeroof opengezet. Kapers van Colom-
bia en van Buenos Aires genoten geen gunstige reputatie, on-
danks de moeite welke, wat het Land van Z?o//i;ar betreft, £/

.•«I * Lïfortforfo*' en zijn Curacaosche admiraal Bno« zich gaven om de
misbruiken te beteugelen.

De geschiedenis vermeldt een geval van 1827, toen een zee-
roover onder Colombiaansche vlag een Engelsch schip nam, dat
afkomstig was van Britsch Indië en geen geschut of andere defen-
sieve bewapening voerde, omdat de eigenaar — een 7ï*uftzl/ — tot
de secte der Quakers behoorde. De piraat was als slavenhaler van
Buenos Aires uitgezeild, met bestemming naar het Nederlandsche
El Mina; het incident eindigde met een executie te Gibraltar ').

Eenige jaren vroeger was de Curacaosche schoener „Dorothea"
bij Porto Rico door zeeroovers overvallen en de bemanning zou,
op één man na, afgemaakt zijn, terwijl iets later de „Zeemeeuw"
een koopvaarder uit Nederland, op de reis van Curacao naar
Patria onder verdachte omstandigheden verdwenen is; in dit
laatste geval zou gedacht kunnen worden aan een daad van
Curacaosche zeeroovers, al dan niet onder een Zuidamerikaansche
vlag ageerende *).

Het heeft geduurd tot 1829 voordat getracht werd, door strenge
gï bepalingen, te voorkomen d a t Zuidamer ikaansche kapers mis-
' bruik zouden maken van de Neder landsche havens in de Caraibi-

sche Zee; M r . if. # . Cor^oraa/ vermeld t dezen maat regel , met de
toevoeging, da t er meer ongerecht igheden hadden p laa t s gehad
op Sint Eustatius en Saba, dan elders in onze West *).

In zijn beschrijving van Sint Eustatius sprak de koloniale se-
cretaris aldaar, /4. /f. BisscAo/> Gra>e/iw& «), zich in zeer vrijmoe-
dige termen uit over de houding der inwoners onzer Bovenwind-
sche Eilanden, ten aanzien van de kaapvaart en haar ongewensch-
te consequenties, van een twintigtal jaren eerder. Zij zouden zich
op den handel met de Buenosairiaansche kapers geworpen
hebben, welke laatsten alleen door de vlag welke zij voerden als
zoodanig konden gelden. Die kapers zouden op Sint Eustatius een

# ') The History of Piracy by Philip Gosse, London 1932.
*t;' 2) De West-Indische Gids XVIII, 129 e.v.

i) De Internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland
en Venezuela 1816-1920, Leiden 1920.

«) Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en Vreemde Koloniën,
bijzonder betrekkelijk de vrijlating der slaven, 1846.
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soort tehuis gevonden hebben en eenige der op ons eiland inge-
kochte prijzen zouden zelfs onder de Nederlandsche vlag op de
verboden slaven vaart uitgerust zijn geworden. De gouverneur
W. 4 . van 5/>engfer (1823-1828) was herhaaldelijk uit Nederland
attent gemaakt, zegt 2?. Greve£tn&, op Engelsche klachten, ge-
grond op rapporten, van de kust van Afrika afkomstig, doch had
slechts maatregelen genomen van hetzelfde gehalte als die van
zijn achttiende eeuwschen voorganger /o/tannes rfe Graa//, toen
deze verdacht werd de Noordamerikaansche rebellen te steunen.
Ten slotte had Engeland zelf een einde aan de misbruiken gemaakt,
door het weghalen van de Statiaansche reede, in September 1828,
van een kaperschip, van welks bemanning 28 personen op Sint
Kitts waren opgehangen.

Dit laatste geval was ongetwijfeld dat van de „Caribou" (Cara-
boo, Carraboo, Carrabo), dat indertijd zeer de aandacht getrok-
ken heeft en waarover veel litteratuur beschikbaar is >).

De „Caribou" was een Engelsche brik, op weg van Liverpool
naar Zuid Amerika, met stukgoederen en 2 passagiers, op 11 Juli
1828 door den kaper „Patagonia" genomen, 200 mijl voorbij de
Canarische Eilanden, „within the jurisdiction of the admiralty of
England". De prijs zou aanvankelijk wel zonder inklaring ter
reede van Sint Eustatius toegelaten, daarna naar Saba verzeild
en ten slotte, op last van de Statiaansche autoriteiten, naar eerst-
genoemd eiland teruggebracht zijn. Op Sint Eustatius verscheen
ook de „Patagonia", doch onder den naam „Damas Argentinas";
het kaperschip werd, op vordering van captain George LJoyrf,
commandeerend „Hs Br. Majesty's sloop of war „Victor"
(18 stukken), mèt de equipage uitgeleverd, welke laatste op Sint
Kitts terecht stond wegens zeeroof. De kapitein en het aller-
grootste deel der bemanning, Br. onderdanen en vreemdelingen,
werden opgehangen. Aldus luidt het verhaal; wij zullen later zien
dat er nogal wat meer aan dit incident heeft vastgezeten.

Een klacht, door den Britschen ambassadeur bij nota van

>) Gegevens i.h. Alg. Rijksrachief; Mr B. de Gaay Fortman, Brieven
v.d. commissaris-generaal voor de (Nederlandsche) West-Indische
Bezittingen J. van den Bosch aan den minister voor de Marine en de
Koloniën (1827-1829), i.d. Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Gen. deel LI;
J. Malzac, Case of the Brig Carraboo, Saint Christopher 1828; M. D.
Teenstra, De Nederlandsche West-Indische Eilanden, Amsterdam
1836; Picary, Detail of the Case of the Brig Cara boo of Liverpool.
1828; The Morning Chronicle, 20 Nov. 1828. The Courier, 18 Nov.
1828; Gentsche Courant (datum?).
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27 October 1828 bij de Nederlandsche regeering ingebracht, gaf
aanleiding tot een gedachtenwisseling tusschen den minister van
Buitenlandsche Zaken, den minister voor de Marine en Koloniën
en den in September 1828 in het vaderland teruggekeerden gene-
raal-majoor yoAan«cs wan a«n BoscA, die als commissaris generaal
zijn bekende hervorming der bestuursinrichting onzer West-
indische koloniën tot stand gebracht had.

De Nederlandsche positie ten aanzien van de Zuidamerikaan-
sche kaapvaart werd geacht een moeilijke te zijn; evengoed als
voor Engeland en Frankrijk, was het voor ons land van belang
met de nieuw gestichte republieken op vriendschappelijken voet
te staan, met het oog op den handel, zoodat het niet verstandig
zijn zou aan kaperschepen onder haar vlaggen alle faciliteiten te
onthouden, wat bovendien tot represailles tegenover onze koop-
vaardij zou provoceeren. De tot dusver aangenomen houding had
althans tot gevolg gehad, dat de kapers aan onze schepen even
weinig overlast aangedaan hadden als aan de Zweedsche en
Deensche, terwijl onze marine in de Westindische wateren niet
sterk genoeg was en haar eenheden niet snel genoeg bezeild, om
veel bescherming te kunnen verleenen.

Engeland en Frankrijk daarentegen hadden sterke eskaders in
West Indië gestationneerd, welke evenwel de Zuidamerikaansche
kapers met rust lieten; ook werd het ontladen der prijsgemaakte
schepen op kleine onbewoonde eilandjes, vanwaar de prijsgoede-
ren b.v. naar het Zweedsche Sint Bartholomeüs en het Deensche
Sint Thomas werden overgebracht, door die eskaders niet belet.
Toen Van rfen BoscA op 10 December 1827 op Curacao aange-
komen was, had hij aldaar een kaper van Buenos Aires aange-
troffen, waarvan de Fransche eskadercommandant de uitlevering
gevraagd had, omdat er van dien kaper met handgeweer geschoten
was op een Fransch oorlogsfregat van 44 stukken, als eenig ant-
woord toen het laatstgenoemde schip het eerstgenoemde bij don-
ker praaide. Gebrek aan wind had alle tegenactie van het oorlogs-
schip onmogelijk gemaakt. Aangezien van den kaper de papieren
in orde bevonden waren en het feit waarvan hij beschuldigd werd
zich buiten de Nederlandsche territoriale wateren had afgespeeld,
was uitlevering geweigerd, waarop het Fransche oorlogsvaartuig,
dat het verzoek van den eskadercommandant overgebracht had,
weder vertrokken was en geen moeite gedaan had den overtreder,
die spoedig eveneens zou uitzeilen, buitengaats op te vangen.
Denzelfden kaper had Fan tf*en Bosc/t in Maart 1828 weder op
Sint Eustatius vinden liggen; ondanks de aanwezigheid van het
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Fransche eskader op Martinique konden deze vrijbuiter en zijn
collega's hun bedrijf ongestoord voortzetten. Eenmaal had een
Fransche aviso zich op Saint Martin door kapers laten blokkeeren
en een Engelsch marinevaartuig had n.b. de papieren van een
aangehouden Buenosairiaanschen kaper goedgekeurd, hoewel die
papieren verjaard waren; het schip met hetwelk zich dit laatste
voorgedaan had, „de Oriental", zullen wij later nog herhaaldelijk
tegenkomen.

In Suriname, waar Fan den ZJoscA 28 April 1828 aangekomen
was en waar hij ruim drie maanden vertoefd had, waren hem
klachten voorgelegd van den Franschen schout bij nacht, aan-
gaande bescherming van Colombiaansche en Buenosairiaansche
kapers op onze Bovenwindsche Eilanden; hoewel deze klachten
wel overdreven zouden zijn, had de commissaris generaal er toch
op aangedrongen, dat een Nederlandsch oorlogsvaartuig op Sint'
Eustatius den staat van zaken zou gaan opnemen.

Bekend was, dat een Bostonsche reederij een aantal kaper-
schepen in de vaart had, met gekochte Colombiaansche en Bue-
nosairiaansche papieren, feitelijk alle zeerooversvaartuigen. Even
bekend was het, dat de inwoners van verscheidene Westindische
eilanden, van diverse nationaliteiten, uit de Zuidamerikaansche
kaapvaart voordeel trachtten te slaan. Wat viel er echter door
onze koloniale overheden tegen het euvel te doen?

Stellige instructies uit het moederland, ten aanzien van de
toelating van kapers en hun prijzen, had men nimmer ontvangen
en Fan den fioscA was zonder Koninklijke voorschriften op dit
punt in West Indië aangekomen. De nieuwbenoemde commandeur
van Sint Eustatius, W. y. Z,. van /Jagers, de opvolger van Fan
S/>eng/er, had er den commissaris generaal op attent gemaakt, dat
er op het onderhoorige Saba — en op onbewoonde eilandjes in de
buurt — prijsschepen gelost werden en dat vandaar de prijs-
goederen naar Sint Thomas en Sint Bartolomeüs vervoerd werden,
ten verkoop. Nu Sint Eustatius vrijhaven geworden was, bestond
de kans dat aldaar de handel zou opleven en ook de Statiaansche
kooplieden aan den in- en verkoop der kapersgoederen zouden
willen deelnemen. Fan den fioscA had den commandeur slechts
voorzichtigheid kunnen aanbevelen en hem geraden alleen oog-
luikend aan kapers der Zuidamerikaansche republieken te ver-
oorloven wat men aan de oorlogsschepen van volledig erkende
naties volkenrechtelijk verplicht zou zijn te vergunnen.

Nu stond men evenwel voor het feit dat, nadat reeds eerder
door vreemde mogendheden geklaagd was over het toelaten op
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Sint Eustatius en Saba van kapers of roofschepen, de voornaam-
ste Statiaansche autoriteiten, naar aanleiding van het Caribou-
geval, er van Engelsche zijde van beschuldigd werden, zeeroof te
hebben bevorderd.

Aan de integriteit van den commandeur Fan /Jagers viel niet
te twijfelen, maar het incident in kwestie had zich, geheel of ten
deele, afgespeeld nadat hij het bestuur over Sint Eustatius en
Saba overgenomen had en naar Curacao teruggekeerd was, om
zijn gezin af te halen en zijn zaken te regelen; te voren immers
was hij Curacoasch ambtenaar geweest, zij het ook belast met de
functie van handelsagent (consul zonder exequatur) te La Guaira.
Als waarnemend commandeur was tijdens Fan i?aa"ers' afwezig-
heid opgetreden de eerste wethouder 77t. P. /ïtcAara'son, een ver-
mogend koopman, van wien onze regeering evenmin den goeden
trouw in twijfel wilde trekken.

Ka» rfen BoscA was van meening, dat de berichten van den
gouverneur van Sint Kitts, waarop de Engelsche klacht gebaseerd
was, wel niet geheel juist zouden zijn, maar achtte toch een onder-
zoek naar het gedrag van den waarnemenden commandeur van
Sint Eustatius gewenscht, tot welk doel de gouverneur generaal
een vertrouwd ambtenaar van Paramaribo naar ginds zou
kunnen delegeeren.

De Koning besliste conform dit laatste voorstel, terwijl aan
de ministers van Buitenlandsche Zaken en voor de Marine en
Koloniën opgedragen werd instructies te ontwerpen voor de
Westindische gouvernementen, ter zake van de behandeling van
kapers en prijzen. Tegenover Engeland stelde onze regeering zich
op het standpunt geen directe berichten te hebben ontvangen
betreffende het Caribou-geval, doch opdracht gegeven te hebben
tot een onderzoek; verder wees men op de gewoonte in onze
Westindische koloniën, de scheepspapieren van vreemde vaar-
tuigen nauwkeurig te onderzoeken, op de afwezigheid van Sint
Eustatius van den commandeur en de gunstige antecedenten van
zijn tijdelijken vervanger, alsmede op de gemakkelijkheid waar-
mede van sommige Zuidamerikaansche staten kaperpatenten te
verkrijgen waren.

Terloops — omdat men in deze tegenover Engeland in het
geheel geen initiatief wilde nemen — werd het denkbeeld ge-
opperd eener gecombineerde actie in de Caraibische Zee tegen
den zeeroof.

aV» fioscA heeft zich, in Maart 1829, tegenover den minis-
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ter (van Buitenl. Zaken ?) uit kunnen spreken over de wenschelijk-
heid van verbodsbepalingen ten aanzien van kaperschepen en
hun prijzen in onze Westindische havens. Hoewel hij thans moest
toegeven dat het Caribou-geval op Sint Eustatius een ernstig
karakter gehad had en hij inzag dat de eenige afdoende maat-
regel deze zou zijn, aan alle kapers den toegang te verbieden,
meende hij toch dat wel ter dege overwogen behoorde te worden,
welke de gevolgen zouden zijn.

In onze zoowel als in de Britsche en Fransche koloniën had zich
de opvatting gevestigd, dat de respectieve moederlanden de Zuid-
amerikaansche kaapvaart zoo niet bevorderen, dan toch haar
geen beletselen in den weg leggen wilden, uit commercieele over-
wegingen. Engeland en Frankrijk hadden de macht er een eind
aan te maken, maar deden het niet — en Nederland onthield
zich van het geven van positieve voorschriften. Daarom had men,
min of meer oogluikend en met eenige voorzichtigheid, in onze
koloniën steeds de Colombiaansche en Buenosairiaansche kapers
behandeld als die van oorlogvoerende naties, wat medebracht
dat men niet al te nauwlettend onderzocht of hun prijzen al dan
niet uit nood, d.w.z. tot reparatie van bekomen zeeschade, in
onze havens binnenliepen, een onderzoek dat overigens ook
moeilijk doeltreffend zou kunnen zijn. Reparatie van schaden
leidde tot het verkoopen van prijslading, ter betaling van de ge-
maakte kosten — en zoodoende konden roofgoederen op ons ge-
bied verhandeld worden, zonder dat men eigenlijk aan den roof
medeplichtig werd.

De kapers beantwoordden deze tegemoetkomendheid, door
onze koopvaarders, evenals de Deensche en Zweedsche, te ont-
zien, terwijl zij Engelsche en Fransche schepen brutaalweg namen
of plunderden. Onze scheepvaart werd wel belaagd door zeeroo-
vers van Santo Domingo, maar niet door Colombiaansche of
Buenosairiaansche kapers, die hoogstens wel eens een onzer
schepen aanhielden om proviand te requireeren, waarvoor dan
royaal betaald werd.

Het sluiten onzer Westindische havens voor deze kapers zou
gelijkstaan met een oorlogsverklaring, met alle gevolgen van dien,
voor den handel en voor reizigers.

Engeland en Frankrijk konden van ons niet verlangen, dat wij
ons zouden opofferen, alleen om den overlast te helpen beteugelen
waaraan hun scheepvaart blootstond en welke door hun eigen
politiek mogelijk gemaakt was.
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Onze regeering echter hakte den knoop desniettemin door.
In 1829 kwam een handelsverdrag tot stand tusschen Neder-

land en de republiek Colombia, waardoor deze laatste feitelijk als
onafhankelijken staat erkend werd, hoewel het nog tot 1845 duren
zou voordat Spanje met zijn opgestane kolonie vrede zou sluiten;
intusschen viel in 1830 de republiek Colombia uiteen in de repu-
blieken Venezuela, Nueva Granada en Equador.

In hetzelfde jaar 1829 werden de strenge bepalingen van kracht
(Gouv. Blad No. 16) tot stuiting van zeeroof en omtrent in de
Nederlandsche Westindische koloniën aankomende gewapende
vaartuigen van oorlogvoerende mogendheden. Commissievaar-
ders of kapers zouden geweigerd worden, zelfs wanneer zij uit
nood binnenliepen. Alleen „wettelijk gecondemneerde" prijzen
zouden toegelaten worden, andere prijzen alleen wanneer uit
nood binnengeloopen.

Onze consul in Venezuela, / . F. 7>avm, rapporteerde dat onzt-
kaapvaartbepalingen de verontwaardiging van het Venezolaan-
sche publiek opwekten en vroeg of die bepalingen nu nog van
kracht waren; hij wees er op dat ook de nieuwe republiek, nog
altijd met Spanje in oorlog, geen krijgsmarine bezat en derhalve
voor de actie ter zee op de kaapvaart aangewezen was.

De toestand was een eigenaardige, omdat het handelsverdrag
van 1829 voor Venezuela bestaan bleef; onze positie ten opzichte
van de Zuidamerikaansche onafhankelijksbeweging was een uiterst
moeilijke en delicate — en door den Belgischen opstand waren
ons met betrekking tot West Indië de handen nog meer gebonden
dan te voren.

In de boekerij van het College Zeemanshoop alhier bevinden
zich de twee eerste deelen van L e N a v i g a t e u r , Journal
des Naufrages et des autres événemens nautiques; par une société
de marins, Havre, au bureau du journal, chez Hue, libraire, Rue
des Drapiers, Avril 1829 - Octobre 1829.

Deredactieschrijftergens.dat het aantal gevallen van zeeroof,
dat tot haar kennis komt, zóó groot is, dat zij slechts de mar-
kantste kan opnemen, in verband met de plaatsruimte.

Het leek mij interessant uit dit oude tijdschrift het een en
ander over te nemen, dat een beeld geeft van de onveiligheid ter
zee in het begin der negentiende eeuw, ook in ons Westindisch
koloniaal gebied.
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Een Belgisch driemast schip, op weg van Antwerpen naar Ha-
vana, werd in 1823 in de straat van Yucatan buit gemaakt door
een piratenvaartuig (een logger) met een talrijke, internationale,
bemanning. Het schip werd in een klein haventje op de Colorados
ontladen en verbrand; de Nederlandsche equipage verkreeg blijk-
baar de gelegenheid zich in een sloep te verwijderen. Bij den over-
val echter was de zoon van den kapitein met een sabel zwaar
verwond en deze jongeman overleed na vertrek van de Colorado-
riffen.

De kapitein van het roofschip, een Engelschman, was later ge-
zagvoerder van een groot Engelsch koopvaardij schip; hij werd
te Cowes, op het eiland Wight, herkend door den gewezen stuur-
man van het Antwerpsche schip van 1823; twee anderen van de
slachtoffers van destijds begaven zich naar Antwerpen, waar de
Engelschman ook zou moeten aankomen. Deze laatste echter had
blijkbaar lont geroken en liet zijn schip, voordat het naar Ant-
werpen zou oversteken, in den steek.

Van Sint Bartholomeüs werd op 5 December 1828 bericht,
dat het schip van den zeeroover fieaz/cy op Curacao genomen zou
zijn; deze piraat had op een Fransch schip gevuurd en alle En-
gelsche kruisers in de Caraibische Zee hadden jacht op hem ge-
maakt. Wij moeten denken aan den Buenosairiaanschen kaper
dien Fan aten fioscA een jaar vroeger op Curacao aantrof (zie
hooger) en die niet uitgeleverd kon worden; wellicht hebben wij
hier met een verkeerd jaartal in L e N a v i g a t e u r te doen.

Volgens hetzelfde bericht van Sint Barts blijkbaar, hadden twee
kapers, ageerende onder Buenosairiaansche vlag — waarvan de
eene de beruchte .4/meüfo was — twee Braziliaansche koopvaar-
dijschepen genomen en getracht deze prijzen naar het Zweedsche
eiland of naar Sint Eustatius op te brengen, waar zij echter
geweigerd waren; de schepen waren toen naar een der Keys ge-
bracht, voor den verkoop. Waarschijnlijk werden bedoeld de Keys
langs de kusten van Cuba.

Uit L e M o n i t e u r van 6 April 1829 nam L e N a v i g a -
g a t e u r het bericht over, dat eenige piraten op Sint Kitts
waren opgehangen en dat Beazky zoowel als /4/mei'o'a door hun
eigen equipages uitgeleverd waren. Er werd alleen nog gezocht
naar een zekeren BerAari, een Franschman, die geacht werd in
de buurt van Cuba zijn zeeroo versbedrij f uit te oefenen.

N.B. Wij zullen deae personages later weder aantreffen.
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Van de onveiligheid op den Atlantischen Oceaan in den aan-
vang van 1829 geven twee berichten in L e N a v i g a t e u r
blijk; het eene zegt dat een Amerikaansch schip, op de reis van
Boston naar Indië, bij Sint Helena door een zeeroover was over-
vallen, die het schip, na het een en ander van de lading te hebben
overgenomen, in brand stak, zonder de equipage gelegenheid te
geven zich te redden.

Het andere is van Portmouth, waar op 1 April 1829 een En-
gelsch transportschip was aangekomen, met negen piraten aan
boord, door een ander Britsch marinevaartuig op de kust van
Afrika gevangen genomen; verwacht werd dat deze lieden ter
dood veroordeeld zouden worden en dat hun lijken, als zoovele
afschrikwekkende voorbeelden, zouden komen te hangen aan
galgen, opgesteld aan de boorden van de Thames.

Van het ter dood brengen van zeeroovers spreekt L e N a v i -
g a t e u r ter zelf der tijd nog eens; een Britsch oorlogsschip, zoo
schrijft men, had onlangs op Sint Kitts een zeerooversvaartuig
aangebracht van Sint Eustatius en 28 man der equipage waren
opgehangen; ongetwijfeld is hier sprake van het geval „Damas
Argentinas", zie hooger.

Merkwaardig is een brief, geschreven aan boord van het oor-
logsschip „Erie", van de Ver. Staten, gedateerd 9 December
1828 op Sint Kruis. De schrijver, een der officieren van het
schip, vertelt dat de Buenosairiaansche kapers, bij gebrek aan
Spaansche schepen, de koopvaarders van andere naties buit
maakten en voor den verkoop der geroofde goederen naar Sint
Thomas, Sint Bartholomeüs en Sint Eustatius gingen, waar zij
bescherming genoten.

Op Sint Maarten had men bericht ontvangen, dat een kaper
een Amerikaansche brik geplunderd had en nu op Sint Barts lag.
Men begaf zich onmiddellijk naar het Zweedsche eiland en eischte
de uitlevering van den kaperschoener, wat echter door den gouver-
neur en zijn raad geweigerd werd. De eerste luitenant van den
Amerikaan vermeesterde nu in den nacht met een gewapende
sloep, onder het bereik der Zweedsche forten, den zeeroover,
welke laatste met een prijsbemanning naar Pensacola opgebracht
werd.

De schrijver, wiens brief in de S t a t e s m a n opgenomen was,
spreekt van de beroering, welke de Amerikaansche schending
der Zweedsche neutraliteit in West Indië verwekte, maar hij ver-
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telt niet, dat er in Boston zelfs een maatschappij op aandeelen
bestond, voor de uitoefening der kaapvaart onder de Buenosairi-
aansche vlag.

Interessant is het te lezen wat de „Erie" op Nederlandsch Sint
Maarten te doen had, waar men van een Engelsche oorlogsbrik
aangaande den zeeroof gehoord had. De Amerikaan had op ons
eiland den Nederlandschen „minister" geland, die aldaar een huis
bezat, waarin zijn vrouw vertoefde; na het avontuur op Sint
Barts ging men naar Sint Maarten terug, waar men de Neder-
landsche „legatie" weder aan boord nam, om met dit gezelschap
op 8 December 1828 de reis naar Curasao voort te zetten.

Het is duidelijk dat met de „Erie" de generaal-majoor / .
Kerr/gcr zich van New York naar Centraal Amerika begeven had,
op zijn tweede reis derwaarts, nadat zijn rapport betreffende zijn
eerste zending de belangstelling van den Koning had gaande
gemaakt voor het Nicaraguakanaal-plan. Feryecr had, zooals
bekend is, het eiland Sint Maarten — en later de gezamenlijke
Nederlandsche Bovenwindsche Eilanden — bestuurd '). De
C u r a c a o s c h e C o u r a n t van 11 April 1829 bevat een
bericht aangaande een feestmaal, op 28 Januari van dat jaar te
Belize, ter eere van Fencer, die aldaar met Zr Ms korvet „Pallas"
(van Curacao) aangekomen was.

Aangaande den kaper Bernard (zie hooger) weet L e N a v i -
g a t e u r te vertellen, dat hij in Maart 1829 den Colombiaanschen
commissievaarder „Conquistador" commandeerde. Op weg van
Jacmel (op Haiti) naar Sint Thomas ontmoette hij een Fransch
schip, dat voor Havre bestemd was en aan boord had eenige
schipbreukelingen van een Deensch vaartuig, dat op weg van
Santo Domingo naar Trinidad op het eilandje Saona gestrand was.

Bernard gelastte zijn landsman bij te draaien en zond zijn luite-
nant aan boord, die met den Franschen koopvaardijkapitein, een
ridder van het Legioen van Eer, terugkwam. Bij het gesprek
tusschen de beide Franschen aan boord van de „Conquistador"
vertelde Bernard dat hij van Bordeaux geboortig was; hij ver-
klaarde zich, op verzoek, gaarne bereid de schipbreukelingen van
zijn landgenoot over te nemen en deze laatsten naar Sint Thomas
te brengen. Alleen verzocht hij, hem een certificaat te geven,
waaruit zou blijken hoe het verloop der aanhouding geweest was;
het certificaat werd uitgereikt en ieder vervolgde zijn reis.

Blijkbaar wilde Bernard, door een dienst, bewezen aan de equi-

') Nieuw Ned. Biogr. Woordenb.
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page en de passagiers van een Deensch schip, een goed figuur
maken bij het gouvernement der Deensche Antillen, waar, met
oogluiking der autoriteiten, prijsgoederen aan den man gebracht
konden worden.

Een artikel in de J a m a i c a C o u r a n t , in L e N a v i -
g a t e u r geciteerd, gaf de opmerking ten beste, dat ieder klein
vaartuig, van het eiland Cuba uitgezeild, evengoed een zeeroover
als een koopvaarder zijn kon; bij ontmoeting met een schip dat
zonder risico aangetast kon worden, trad de Cubaan in eerst-
genoemde kwaliteit op, de laatsgenoemde wendde hij voor wan-
neer een oorlogsvaartuig belangstelling voor hem toonde.
/?. J/wgAes, in zijn roman A h i g h w i n d i n J a m a i c a ,
laat den Cubaanschen zeeroof op kleine schaal nog wat later
spelen, doch kan heel goed van historische gegevens gebruik
gemaakt hebben.

Van de activiteit der Noordamerikaansche marine getuigt een
bericht in L e N a v i g a t e u r , dat op 5 April 1829 van New
York was uitgezeild de „Natchez", van achttien stukken, om de
zeeroovers te achtervolgen, die de Westindische wateren infes-
teerden.

Het tweede deel van L e N a v i g a t e u r bevat in het begin
(datums ontbreken veelal) het bericht dat acht zeeroovers te
Havana geëxecuteerd waren.

Er volgt dan een mededeeling aangaande een Hollandsche brik
van 200 ton, in de buurt van Havana door zeeroovers vermeesterd,
die de geheele equipage hadden afgemaakt, op één man na, die
zijn leven te danken had aan het feit dat hij den piraten een kist
had aangewezen, welke goud bevatte. De bijzonderheid van de
moordpartij doet denken aan de „Dorothea", een schoener echter
en vermoedelijk van kleiner charter, die van het goud aan de
,,Zeemeeuw", die echter volgens onderzoek geen goud aan boord
had (zie hooger).

Dan weder een wèl gedagteekend bericht; op 10 Juni 1829 zou
op Sint Eustatius een schip zijn aangekomen, dat door piraten
genomen was, een prijs dus. De autoriteiten op genoemd eiland
hadden op dit vaartuig beslag gelegd en de prijsequipage — vijf-
tien zeeroovers — gevangen genomen. Uit de bekentenis van twee
hunner zou zijn komen vast te staan, dat men de prijs genomen
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had dicht in de buurt van Sint Eustatius, de bemanning gedwon-
gen had zich in de boot te begeven en deze laatste toen in den
grond had geboord, waardoor alle inzittenden verongelukt zouden
zijn. De naam van het vermeesterde schip was uitgewischt, maar
er zou nog te zien zijn geweest dat het te Boston thuisbehoorde.
Aan den Amerikaanschen consul op het eiland zou door de
Statiaansche autoriteiten geweigerd zijn het vaartuig te be-
zoeken.

De vijftien arrestanten zouden naar Suriname opgezonden
zijn; inderdaad was te Paramaribo, onder het regeeringsreglement
van 1828, het hof van civiele en crimineele justitie voor de Neder-
landsche West-Indische Bezittingen gevestigd.

Het tweede deel van Le N a v i g a t u e r geeft een staat
van de Fransche zeemacht voor het jaar 1830. Het permanente
Antillenstation bestond uit zes eenheden, belast met de bewaking,
vanuit Martinique, der kusten van Centraal Amerika en Colom-
bia, alsmede van de Zweedsche, Deensche en Nederlandsche
bovenwindsche eilanden, de doorvaarten tusschen welke laatste
sedert lang het tooneel geweest waren van steeds stoutmoediger
wordende zeerooversactiviteit. Drie vaartuigen der Fransche
marine waren bestemd voor kruiserdienst in de golf van Mexico
en in de kanalen bij het eiland Cuba, waar de scheepvaart het
meest was blootgesteld aan verrassing door zeeroovers.

Dat niet alleen onder Zuidamerikaansche vlaggen piraterie
bedreven werd, kan blijken uit het bericht dat in Augustus 1829
verscheidene schepen bij Senegal en het eilandje Goree (het
oude Nederlandsche Goeree) door een verdacht schip vervolgd
werden, dat de Spaansche vlag voerde. Op last van den gouver-
neur te SaintLouis werd het z.g. Spaansche schip door een Fransch
marine vaartuig opgespoord, dat het wist te bemachtigen en het
naar Goree opbracht; het voerde achttien stukken geschut en was
bemand met zestig koppen, van allerlei nationaliteiten, die zich
zonder tegenstand hadden overgegeven.

Een lijvige portefeuille, in het Alg. Rijksarchief, bevat een
massa gegevens betreffende de relaties onzsr Westindische eilan-
den met de kaapvaart (zeeroof) van vóór 1830; het zijn deze
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gegevens welke door Mr. 5. <ie Gaay For/man geraadpleegd zijn,
bij zijn studie over Ka» S^eng/er •). De inhoud der stukken leert
ons wat er alzoo voorafgegaan was aan het uitvaardigen, door
den gouverneur generaal der Ned. West-Indische Bezittingen
(P. #. Can/z/aar) van de publicatie dd. 16 October 1829 (zie
vroeger) betreffende kapers en prijzen van oorlogvoerenden, de
publicatie tegen welke onze consul in Venezuela, / . F. 7Yai;ers,
bezwaar meende te moeten maken, wegens de daarin vervatte
zeer rigoureuze bepalingen.

Inderdaad waren de voorschriften ditmaal niet mis te verstaan.
Slechts wettig gecondemneerde prijzen mochten toegelaten wor-
den, andere alleen wanneer zij in zoodanigen staat verkeerden,
dat levensgevaar voor de opvarenden aanwezig kon geacht wor-
den; in dit laatste geval zou het gouvernement de prijs intact in
bezit nemen en publiek laten verkoopen, het provenu ter beschik-
king houdend van hem die volgens rechterlijke uitspraak daarop
aanspraak zouden blijken te hebben. De equipages zouden zoo
spoedig mogelijk van het Nederlandsche grondgebied moeten
vertrekken.

Geen kapers zouden in de Ned. Westindische koloniën mogen
worden uitgerust, noch op zee worden bewapend met uit deze ko-
loniën uitgevoerde krijgsbehoeften. Het loodspersoneel zou geen
hulp mogen bieden bij het uitvaren van kapers van ons grond-
gebied, geen inwoners onzer koloniën eenige communicatie met
kapers mogen hebben, of met hun prijzen, dan na bekomen
consent der plaatselijke autoriteiten.

In een vertrouwelijke toelichting op zijn publicatie, van den-
zelfden datum, machtigde evenwel Can/z/aar de ondergeschikte
gezaghebbers, in uiterste gevallen, uit menschelijkheids-over-
wegingen, ook kapers zelf toe te laten, wanneer daartoe wegens
levensgevaar der opvarenden aanleiding bestond.

Een instructie van den gouverneur generaal wees er den gezag-
hebbers der eilanden op, dat zij persoonlijk verantwoordelijk
waren voor de door hen af te geven zeepapieren; een deugdelijk
onderzoek behoorde aan de uitreiking vooraf te gaan en de te
stellen cautie moest een soliede zijn. Een en ander wijst er reeds
op, waar tot dusver de schoen gewrongen had.

De stukken in het A.R.A., welke wij thans behandelen, geven
ook eenige bijzonderheden aangaande de kaperkwestie van vóór de
klacht der Britsche regeering betreffende het Caribou-geval — en

De West-Indische Gids XXIV, 278 e.v.
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wel andere dan die waarmede Cor/waa/s dissertatie ons bekend ge-
maakt heeft en welke betrekking hadden op de moeilijkheden, op
Curacao ondervonden tijdens den strijd der Spaansche koloniën
aan den overkant tegen haar moederland.

Van laatstbedoelde periode dagteekent nog een publicatie van
Can/z/aar, destijds gouverneur van Curacao, van 28 Juni 1823,
betreffende kapers op laatstgenoemd eiland en onderhoorigheden.
Noch kapers, noch hun prijzen, mochten toegelaten worden, tenzij
wanneer zij uit nood binnenliepen, in welk geval zij zoo spoedig
mogelijk weder hadden te vertrekken. Het uitrusten van kapers
op Curacao werd verboden, alsmede het bewapenen van schepen
met van dit eiland uitgevoerde krijgsbehoeften. Op Bonaire en
Aruba mochten geen kapers worden binnengeloodst; kwamen zij
op eigen gelegenheid ter reede, dan moesten de loodsen hun aan-
zeggen onmiddellijk weder te vertrekken, tenzij de kapers of
prijzen daartoe niet in staat mochten zijn (zeenood). Deze publi-
catie heeft later gediend bij de samenstelling der algemeene voor-
schriften van 16 October 1829 (zie vroeger), door Cante/aar als
gouverneur generaal uitgevaardigd.

Verder wordt in de thans behandelde stukken nog melding ge-
maakt van een vertaling, door i?. F . van /?a<fcrs, destijds Ned.
consul in Colombia, in 1828 geleverd, van een verordening der
Colombiaansche regeering, betreffende de kaapvaart onder haar
auspiciën en de beteugeling van het misbruik van de Colombiaan-
sche vlag, door zeeroovers.

Overigens hebben wij ons slechts bezig te houden met die kaper-
aangelegenheden, bij welke onze Bovenwindsche Eilanden be-
trokken waren.

In het laatst van 1826 zond een Colombiaansche kaper, die zelf
op Sint Bartholomeüs lag, de „Brutus", een prijs, de „San José",
naar Sint Eustatius; laatstgenoemd schip zou volgens den kaper-
kapitein van Spaansche nationaliteit zijn. De gouverneur Fa«
S/>eMgfer liet den verkoop der prijs voortgang hebben, hoewel hij
van Sint Barts bericht had ontvangen, dat het schip een Portu-
geesch, geen Spaansch — en in de buurt der Azoren geroofd was.
De kaperkapitein, die zelf naar Sint Eustatius kwam, wist aldaar
wat geld in handen te krijgen, waarmede hij naar Colombia ver-
trok; de „Brutus" werd intusschen op Sint Barts wegens zeeroof
verbeurd verklaard. In het Statiaansche register der inkomende
en uitgaande rechten werd de belasting op de verkochte goederen
verantwoord, met de aanteekening dat deze laatste afkomstig
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waren van de Colombiaansche brik „San José", aangekomen van
de Orinoco.

Hierop volgde, in Januari 1827, een driemast schip, onder
Sardinische vlag, de „Vittoria", kort te voren door twee Colom-
biaansche kapers, de brik „Pichincha" en de schoener „Rosita",
op de kust van Santo Domingo genomen en aanvankelijk naar
Sint Barts opgebracht, waar men het echter niet wilde ontvangen.
Op Sint Eustatius was men gemakkelijker; de prijs werd aldaar
als onzeewaardig afgekeurd en verkocht, de opbrengst werd voor-
loopig in de koloniale kas gestort, na aftrek der reiskosten van de
bemanning. Van het provenu der lading kwam een deel aan de
kapers ten goede en de koloniale kas genoot een aanzienlijk be-
drag aan rechten.

Later reclameerde de Colombiaansche regeering de opbrengst
der beide prijzen, „San José" en „Vittoria", aan welken eisch ten
deele voldaan werd. Laatstgenoemd schip, hoewel afgekeurd,
maakte een reis voor rekening van den Statiaanschen kooper naar
Curacao, met een lading tras voor de vestingwerken op dat eiland.
De beide capteurs van de,,Vittoria" vertoefden in Januari 1827
geruimen tijd op Sint Eustatius.
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