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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving 

zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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De Handelskade is de plaats waar het fundament werd gelegd voor de geschiedenis van de 

economie van Curaçao. Op deze plaats waren veel inwoners van Curaçao vroeger in staat 

om de kost te verdienen met het laden en lossen van schepen die waren afgemeerd aan 

deze kade. Stapels goederen stonden daar te wachten op transport. Handelaren en 

winkeliers hadden er hun kantoren, pakhuizen en winkels. 

Deze kade was ooit een centrum van grote aktiviteit, een drukte en bedrijvigheid van 

mensen, niet alleen scheepsbemanningen en arbeiders, maar ook heen en weer lopende 

straathandelaren die hun waren aanboden. Men trof er ook winkelende en slenterende 

voetgangers. Soms was het er zo hectisch dat er nauwelijks ruimte was voor voetgangers. 

Het was ook de afmeerplaats van de „Ponchi‟, Willemstad‟s belangrijkste transportmiddel 

vóór de komst van de Koningin Emmabrug. De historische gebouwen aan de Handelskade 

met hun opvallende gevels speelden een belangrijke rol in de geboorte en vorming van 

Willemstad. 

 

Naam 
In officiële regeringsdocumenten was in 1902 ’Kaai van den Waterkant’ nog steeds de 

benaming van de kade die zich over 200 meter uitstrekte van de Koningin Emmabrug tot de 

ingang van het Waaigat. Vroeger was dit deel van de kade bij iedereen bekend als ‘Awasa 

di Punda’. De naam ‘Handelskade’ werd pas sinds 1883 gebruikt in correspondentie 

aangaande de verbetering van de haven. Bij de renovatie van de kades van Punda in 1926, 

sprak men van de nieuwe Handelskade. De exacte datum waarop de kade haar officiële 

naam kreeg, is niet bekend. Per regeringsbesluit van 7 januari 1909 werden alle straten, 

wegen etc. van het stadsdistrict opgenomen in een register. In dit document werd de kade 

beschreven als ‘Handelskade loopt van de Breedestraat tot aan de Ruyterkade, breedte 8 

tot 17.2 m’. De naam van de kade heeft een historische verklaring. Tot het einde van de 

20ste eeuw was dit de belangrijkste afmeer plaats voor alle schepen die Curaçao 

aandeden. Hier werden alle goederen geladen en/of gelost. De belangrijkste gebouwen in 

Willemstad stonden aan deze kade. Hier waren de magazijnen, pakhuizen, winkels en 

kantoren van de handelsondernemingen. 

 

Klippen en rotsen 

Uit Spaanse bronnen weten we dat de vroegere bewoners, de Indianen, leefden in dorpjes 

die verspreid lagen over het eiland. De Indianen leefden van de visserij en van ruilhandel 

met de kust van Zuid Amerika. Hiervoor gebruikten ze uitgeholde boomstammen, 

zogenaamde ‘piraguas’ of ‘cayucos’ waarmee ze naar zee gingen. Dezelfde Spaanse 

bronnen geven niet meer informatie dan het gebruik door de Indianen van de oostelijke 

oevers van de Sint Annabaai. In 1499 namen de Spanjaarden, onder leiding van Alonso de 

Ojeda, het eiland in bezit en de Indianen werden verdreven naar Hispañola. Toen Juan 

Martinez de Ampues in 1525 toestemming kreeg van de Spaanse regering om het eiland te 

koloniseren was Curaçao nagenoeg ontvolkt. De Indianen die toestemming kregen om 

vanuit Hispañola terug te keren, gingen zich bezig houden met landbouw en veeteelt. Het 

was de bedoeling dat de natuurlijke baaien van het eiland gebruikt zouden gaan worden als 

tussenstation voor de handel tussen Venezuela en Hispañola.  

Niet de Sint Anna baai, maar het Spaanse Water werd de belangrijkste exporthaven van de 

Spanjaarden.  
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In documenten aangaande de aankomst 

en vestiging van de Hollanders op 

Curaçao, wordt melding gemaakt van de 

Sint Anna havenmond, de havens van Sint 

Anna en de Sint Anna lagune, in relatie tot 

het kleine Indianendorpje met dezelfde 

naam dat ze daar aantroffen. Volgens een 

ooggetuige voeren de schepen van de 

Hollandse expeditie op 29 juli 1634 tussen 

klippen en rotsen door het kanaal naar de 

lagune. We kunnen concluderen dat de 

hedendaagse Handelskade tijdens de 

Spaanse periode niet meer was dan een 

kustlijn van klippen en rotsen aan de 

ingang van de grote lagune, het 

tegenwoordige Schottegat, waar het 

belang-rijkste Indianendorp van het eiland, 

Santa Ana, was gevestigd. 

 

De Waterkant  
De Hollandse expeditie werd gefinancierd door de West-Indische Compagnie (W.I.C.). De 

periode van de WIC, van 1634 tot 1791, is erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van 

Willemstad en de betekenis van de Handelskade. Johan van Walbeeck die de eerste 

gouverneur werd van het eiland, had de moeilijke taak het eiland te verdedigen tegen 

vijandelijke aanvallen. Hij werd ook belast met de taak om het eiland te veranderen in een 

goede haven, waarvoor hij ook het nodige materiaal kreeg. In de tweede helft van de 17e 

eeuw begon historisch Willemstad, zoals we dat vandaag kennen, vorm te krijgen. Uit 

dokumenten valt niet met zekerheid te zeggen wanneer de constructie van de kade of een 

afmeerplaats voor schepen, begon. Het feit dat alle informatie over de beginperiode van de 

Hollandse nederzetting in verband wordt gebracht met de constructie van de fortificaties op 

de Punt, doet veronderstellen dat de bouw van een afmeerplaats voor schepen aan de 

huidige Handelskade dateert uit de tweede helft van de 17e eeuw. Door het bestuderen van 

kaarten en tekeningen van het vroegere Willemstad kan men vaststellen of er wel of geen 

kade was gebouwd in de WIC-periode. Op een tekening van J.H. Hering uit 1779, dus een 

aantal jaren na het beëeindigen van WIC, kunnen we zien dat de plaats waar nu de 

Handelskade ligt, nog steeds geen rechte lijn vertoont. In 1818 meldt G.G. van Paddenburg 

het bestaan van een goede ‘kaai’, genaamd ‘Waterkant’, met vele respectabele huizen en 

winkels. Hier meerden schepen af om te laden en te lossen zoals gedaan werd in 

Rotterdam bij de ‘Boompjes’. Volgens M.D. Teenstra, die zijn indrukken van Curaçao 

weergaf in 1836, werd de kade van Willemstad goed bezocht. Op de kades waren 

meerpalen aangebracht. Op veel plaatsen werden schepen gelost, direct op de kade omdat 

ze met trossen werden vastgemaakt aan de stenen meerpalen, zonder gebruik te moeten 

maken van hun ankers. 
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De Handelskade  
In de 19e eeuw werden diverse plannen gemaakt ter verbetering van de haven en de stad. 

Eén van de grootste projecten werd uitgevoerd in de jaren 1861-1866 en dit betrof de 

afbraak van de stadsmuur langs het Waaigat. Niet alleen werd de stadsmuur afgebroken, 

maar werd ook een deel van het Waaigat gedempt en werd een nieuwe kade, ‘de 

Ruyterkade’, gebouwd. Tussen 1868 en 1873 werd de kademuur van de Waterkant 

gerenoveerd en in 1875 werd de kade wederom gerepareerd. Ook van 1884 tot 1886, in 

1906, 1916 en in 1919 werd aan de kade gewerkt. Op kaarten uit de 19e eeuw kunnen we 

zien dat een rechte kade was gebouwd. De kademuur was van hout. De bouw van de 

nieuwe handelskade startte in 1926. De ‘N.V. Christiani & Nielson’s Gewapend Beton’ 

kreeg niet alleen de opdracht voor de bouw van een kademuur van gewapend beton langs 

de Handelskade en het Waaigat, maar ook voor de bouw van een ophaalbrug over het 

Waaigat.  

 

W.J. van Balen beschreef in 1938 de 
kleurrijke en elegante huizen langs de 
Waterkant als een lust voor het oog. Hij 
schrijft verder dat er ooit een gouverneur 
was die last kreeg van zijn ogen. Volgens 
een Joodse arts zou dit komen door de 
weerkaatsing van het zonlicht op de fel witte 
huizen en hij stelde voor om de huizen te 
laten verven in verschillende kleuren. Als dit 
inderdaad waar is verdienen zowel de 
gouverneur als de arts een standbeeld, 
want juist vanwege de vriendelijke kleuren heeft Curaçao’s stadsgezicht zo’n 
aantrekkingskracht, aldus van Balen. In 1882 schrijft A.T. Brusse dat in het eerste huis aan 
de Waterkant ‘Sociëteit de Gezelligheid’ was gevestigd. Dit is het huidige Penha-gebouw. 
Op de hoek van de haven en het Waaigat stond in 1836 een prominent gebouw waar eerst 
de firma van Theodorus Jutting in was gevestigd en later een koffiehuis was. Volgens 
Brusse stond in 1882 op deze plek het ‘Hotel del Comercio’. In 1911 kwam de ‘Koninklijke 
West Indische Mails Dienst’ (KWIM) in dit gebouw en in 1938 kwam op deze plek het 
huidige douane kantoor.  

 
Zeil- en stoomschepen  
Sinds mensenheugenis was de 

Handelskade de afmeerplaats voor 

schoeners en barkjes. Als regel werden de 

zeilschepen langszij de kade afgemeerd 

om te worden gelost. Toen aan het einde 

van de 19e eeuw de scheepvaart floreerde 

was er al snel een tekort aan 

afmeerplaatsen. Volgens een officieel 

rapport uit 1904 lagen er dagelijks 

gemiddeld 6 tot 8 zeilschepen aan de 

Handelskade. De schoeners, met 

produkten uit Bonaire, Aruba, Venezuela en Colombia, vormden dan een tweede rij. In 

1885 werd in een officieel bericht medegedeeld dat er plaats was voor één stoomschip aan 
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de Handelskade, indien die plaats niet al was bezet door schoeners en barkjes. Het was 

onmogelijk om daar meer dan één van deze schepen tegelijkertijd af te meren.  

Rond 1929 was Curaçao de 

aanloophaven voor verschillende 

scheepvaart maatschappijen. Alle 

goederen die op andere werven in de 

haven werden gelost, moesten per 

‘ponchi’ naar de Handelskade worden 

vervoerd. Ook deze ponchi’s namen veel 

ruimte in aan de kade. Na de bouw van 

de Koningin Emmabrug in 1888 

verdwenen de ponchi’s langzaam maar 

zeker. De doodsteek voor de ponchi’s 

kwam in 1930 met de komst van de 

ferry’s, die ook een meerplaats vonden 

aan de Handelskade 

 
Gereed voor de toekomst  
Met de komst van de auto in 1910, kreeg 

de Handelskade een nieuwe taak. 

Gemotoriseerd verkeer over de Koningin 

Emmabrug eiste een belangrijk gedeelte 

van de kade op. Met deze ontwikkeling 

was terdege rekening gehouden bij de 

bouw van de nieuwe Handelskade in 1926 

door het aanleggen van een verkeersweg 

langs de achterkant van de Handelskade. 

Door de beperkte mogelijkheden voor 

uitbreiding kon de kade niet langer 

voldoen aan de eisen van een moderne 

haven.. Zo kwam een einde aan het 

gebruik van de oudste kade van Curaçao 

als een plaats waar vracht gelost en geladen kon worden. Andere aanlegsteigers namen 

die taak nu over. 

Aan het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw werden in opdracht van Curaçao Port 
Authorities (CPA) inspecties en onderzoeken uitgevoerd. De uitkomst hiervan was dat 
vervanging van de kade onontkoombaar was en niet langer kon worden uitgesteld.  
De herstelwerkzaamheden vingen aan in 1993 en hiervoor moest de kade voor het publiek 
worden afgesloten met houten schuttingen over de gehele lengte. In oktober 1993 werd het 
hele gebied voor een paar weken gesloten voor alle verkeer vanwege instortingsgevaar. 
Vanwege de werkzaamheden aan de kademuur werd de bodem langs de kade 
uitgebaggerd. Hierbij werden vele historische artefacten gevonden die waarschijnlijk door 
de mensen, die  
daar gedurende de voorbije eeuwen hebben gewoond, als afval in de St. Annabaai zijn 

gedumpt. In de maanden juni en juli van 1993 werd onderwater archelogisch onderzoek 

uitgevoerd.  
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De gevonden artefacten werden 

schoongemaakt, geconserveerd en 

voorzien van een datum en een 

lokatienummer.  

 

Daarna werd het land van herkomst 

bepaald, het gebruik, soort materiaal, 

gedateerd en verder beschreven. 

Uiteindelijk zijn alle artefacten in 

houten kisten opgeslagen bij het 

AAINA, het tegenwoordige Nationaal 

Archeologisch Antropologisch Museum 

(NAAM), voor verdere studie of 

toekomstige exposities. Op 25 maart 

1994 kwam de Handelskade gereed 

voor de komende eeuw. 

 

 

 

De rijke maritieme historie 

van Curacao 
Curaçao heeft als eiland in de 

Caribische Zee een rijke maritieme 

geschiedenis. Aan alle kanten omringd 

door water, heeft de Curaçaose haven 

altijd een belangrijke rol gespeeld. Zo 

heeft Curaçao bijvoorbeeld een historie 

van schoenerbouw. Aan de Scharloo 

zijde was een scheepswerf waar de 

zeilschepen werden gebouwd, 

gerepareerd of klaargemaakt voor een 

lange reis.  

 

  

De Curaçaose haven is na Rotterdam de grootste haven binnen het Koninkrijk der 

Nederlanden. In de Caribische regio is het een van de drukste havens. De Curaçao 

Drydock Company (CDM) heeft een capaciteit van tienduizend megaton. Curaçao Port 

Services (CPS) heeft een containerhaven met een capaciteit van 80.000 

containers. Ook de Isla-raffinaderij en de Koninklijke Marine nemen een aanzienlijk 

deel van de havencapaciteit voor hun rekening.  
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Bezoekers van het Maritiem 

Museum kunnen 

desgewenst een 

rondleiding per boot door 

dit drukke deel van de 

haven krijgen. 

 

500 jaar 

Om een compleet beeld te 

krijgen van de rijke 

maritieme geschiedenis van 

Curacao is een bezoek aan 

het Maritiem Museum in 

Scharloo een goed idee. 

Het museum brengt het 

maritieme verleden weer tot 

leven en biedt inzicht in 500 

jaar geschiedenis van de Curaçaose scheepvaart. Er is aandacht voor de rol van de West 

Indische Compagnie, de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, de Curaçaose 

Droogdok Maatschappij, de werven en de historische schoenerbouw. Ook is aandacht voor 

lokale rederijen en handelsmaatschappijen, de raffinaderij en de Koninklijke Marine. 

Het museum is bezig een eigen collectie te verzamelen over de lokale maritieme 

geschiedenis. 

 

Slavenhandel 

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Curaçao is de slavenhandel. Niet vergeten 

mag worden dat de Caquetio Indianen de oorspronkelijke bewoners waren. Zij kwamen 

over zee vanuit Zuid-Amerika in ingenieus gebouwde kano's. In 1499 werd Curacao door 

de West-Europese zeevaarders ontdekt. 

In de 17e eeuw nam de West Indische Compagnie het eiland over van de Spanjaarden. 

Curaçao werd een internationaal slavendepot van waaruit de slaven werden verscheept 

naar Amerika en de Cariben. 

 

Olie 

In 1917 begon Shell International een olieraffinaderij op het eiland. De olie industrie bracht 

werkgelegenheid en welvaart naar het eiland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 80% 

van de brandstof, die benodigd was voor de geallieerden, afkomstig van Curaçao en Aruba. 

In de jaren dertig van de vorige eeuw startte de heer Hubert Vos, employe van Shell, met 

de bouw van een model, gebaseerd op de raffinaderij van Shell op Curaçao. Na 35 jaar, 

omstreeks 1970, was het model gereed. Het model heeft een omvang van 3 x 6 meter en is 

een schaalmodel van de originele raffinaderij van Curaçao ten tijde van de Koninklijke  

Shell. Na zijn pensionering keerde de heer Vos met zijn raffinaderij terug naar Nederland. 

Dankzij een bezoek aan het Curaçao Maritieme Museum van een familielid van de bouwer, 

is de maquette in bruikleen gegeven aan het Maritiem Museum. De maquette staat 

opgesteld in een aparte ruimte van het museum en is onderdeel van de expositie “Steam 

for Oil”. 
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Curaçao Maritieme Museum 

Het pand waarin het Curaçao 

Maritieme Museum (CMM) is 

gevestigd, heeft in het verleden 

uiteenlopende doelen gediend. 

Van 1746 tot 1866 deed het dienst 

als woonhuis. O.a. de zwager van 

Louis Brion, Joseph Foulke, heeft 

hier gewoond. In deze periode 

was er tevens de loge van de 

vrijmetselarij “De Vergenoeging” in 

gevestigd met als leden o.m. 

Louis Brion en zijn broer 

Theodoor. 

In het pand is ook voortgezet 

onderwijs gegeven gedurende de 

periode dat het eigendom was van 

het “Collegium Neerlandicum” van 

1866 tot 1871. 

In 1885 werd het perceel gekocht door tandarts Dr David Ricardo. Hij restaureerde het 

pand en schonk het aan zijn schoonmoeder. Naast dit gebouw bouwde hij (1885-1888) Villa 

Maria, genoemd naar zijn vrouw Miriam. De familie vertrok in 1894 naar Caracas en later 

kwam in Villa Maria het Hotel Caracas. 

 

Tussen 1889 en 1989 heeft v/d Brandhofstraat 1 diverse eigenaren gehad. Nadat Hotel 

Curaçao en Hotel Majestic zich in het pand hadden gevestigd, kwam vanaf ± 1966 Hotel 

Venezuela op v/d Brandhofstraat 1 en wordt het een nachtclub en bordeel. 

Eind 1988 wordt het pand verwoest door brand. In juli 1989 werd het pand door de Stichting 

Monumentenzorg Curaçao gekocht. In 1995 wordt begonnen met de restauratie welke ruim 

3 jaar in beslag zal nemen en op 8 december 1998 opende het Curaçao Maritime Museum 

haar deuren.  

***************************************************************************************************** 

 
 
Schimmels voor Sint Niklaas, die vind je hier niet veel,  
nee, dan die Zwarte Pieten, die zijn hier pas origineel, 
je hoeft ze niet te schminken, daar kan men in Holland niet aan 
tippen, 
maar wat kan ons dat eigenlijk schelen, we willen NU wel 
overwippen. 
Het paard van de Goedheiligman krijgt hier slechts sate’s te 
verslinden  
want de ontwerper van een schoorsteen heeft men nog steeds 
niet kunnen vinden. 
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De West Indische Compagnie - van kolonisatie naar handel  
 

  

Na een roerig bestaan van 171 jaar kwam in december 1791 een roemloos 

einde aan de Westindische Compagnie (WIC), “wier oprigting zooveel 

hartstogten en wier aanvankelijke voorspoed zulke schitterende verwachtingen 

had gewekt”. De Westindische Compagnie stond lange tijd in de schaduw van 

de historische belangstelling. 

En nog steeds wordt in de geschiedschrijving de WIC als een stiefkind 

behandeld. Geheel onterecht. 

Vanaf de oprichting in 1621 tot aan het definitieve einde in 1791 liet de WIC 

lange en diepe sporen na in ons maritiem en koloniaal verleden. 

 

In 1621 werd de Westindische Compagnie opgericht, die de zorg voor de reeds gevestigde 

handelsbelangen in haar octrooigebied verdeelde onder haar onderafdelingen, de kamers. 

De Compagnie was verdeeld in vijf kamers: Amsterdam, Zeeland, de Maze (Rotterdam, 

Delft en Dordrecht), het Noorderkwartier (Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Alkmaar, Edam en 

Monnikendam) en Groningen en Friesland. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de 

Heren XIX. De kamer Amsterdam hield zich bezig met Nieuw- Nederland. In de eerste 

decennia van haar bestaan was de WIC vooral een militair werktuig van de Staten-

Generaal in de strijd tegen de Spanjaarden en Portugezen. De Compagnie was gerechtigd 

in de landen binnen de limieten van haar octrooi handel te drijven en bezittingen te 

verwerven. Zij konden overeenkomsten sluiten met inlandse vorsten aldaar, oorlog voeren 

en vrede sluiten al naar haar belangen dit vorderden 

 
 

Machtsontplooiïng 
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In korte tijd veroverde de Compagnie een imperium dat zich uitstrekte over grote delen van 

de Westafrikaanse kust, Brazilië en de eilanden in het Caribisch gebied. Zij beheerde een 

uitgebreide keten forten en factorijen op de West Afrikaanse kust, van waaruit goud- en 

slavenhandel werd bedreven. In 1630 werd de Portugese vestiging Pernambuco, in het 

noorden van Brazilië, veroverd. De financiering van deze machtsontplooiïng was mogelijk 

geworden door de onder leiding van Piet Heyn uitgevoerde verovering van een Spaans 

vlooteskader dat in 1628 gereed lag om vanuit Cuba de in dat jaar verzamelde opbrengst 

aan Amerikaanse edele metalen naar het moederland te brengen. 

 

De verovering van Pernambuco en 

aangrenzende gebieden werd in 

1634 gevolgd door de inname van 

Curacao, Aruba en Bonaire, waar 

de daar gevestigde Spaanse 

kolonisten, slechts gering in getal, 

weinig tegenstand boden. 

Omstreeks 1640 werd het 

Amerikaanse bezit van de WIC nog 

uitgebreid met de verovering van 

Sint Eustatius en Saba. De heren 

XIX voorzagen een ruilhandel 

tussen het „Nieuw-Holland’ 

gedoopte Pernambuco en „Nieuw-

Nederland’ met Curacao als 

tussenstation. Naar Nieuw-

Nederland dienden blanke 

kolonisten gezonden te worden die 

het landbouwkarakter van deze 

kolonie zouden versterken. Nieuw-Holland was voorbestemd om suiker, tabak en verfhout 

te produceren met uit Afrika aangevoerde arbeidskrachten. 

 

Slavenhandel 

Aanvankelijk leek de aanvoer van Afrikaanse slaven problematisch. De vraag naar slaven 

onder de veelal Portugese planters in Nieuw-Holland was door de stagnatie van de aanvoer 

tot grote hoogte gestegen en de Compagnie bemerkte dat aan deze vraag niet kon worden 

voldaan door het kapen van Portugese slavenschepen alleen. Een van de bewindvoerders 

van de WIC schatte dat tussen 1623 en 1636 de Nederlanders in totaal ongeveer 2300 

slaven naar Amerika hebben gebracht, terwijl de Portugezen in de laatste jaren, 

voorafgaande aan de Nederlandse verovering, reeds 3000 tot 4000 slaven per jaar naar 

Brazilië verscheepten. De gouverneur van Nieuw-Holland, Johan Maurits, stelde het 

bestuur van de WIC voor jaarlijks zeker vijftienduizend slaven uit Afrika te exporteren, 

waarbij hij op een jaarwinst van meer dan twee miljoen gulden rekende. 

In de praktijk echter bleek de slavenhandel van de Compagnie naar Nieuw-Holland 

verliesgevend. Als inkomsten voor de Compagnie waren de baten uit de kaapvaart op de 

Spanjaarden en de Portugezen niet voldoende om de hoge kosten goed te maken voor het 

uitrusten van de talloze veroverings- expedities die bijna jaarlijks naar het Caraïbisch 
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gebied werden gezonden. De WIC slaagde er niet in haar gebied uit te breiden behoudens 

de verovering van een deel van het eiland Sint Maarten in 1648. Evenmin slaagde zij erin 

nog eens een zilvervloot te bemachtigen, zelfs kon zij na 1644 de kaapvaart niet langer 

volhouden wegens het algehele verval van haar oorlogsvloot. Dat het de vrede van Munster 

zou zijn geweest, die het einde van deze kaapvaart zou hebben ingeluid, is een misvatting. 

 

 
 

De Compagnie had na het aflopen van haar kaapvaart geen belang meer bij een 

voortzetting van de oorlog en heeft zich dan ook niet tegen het sluiten van de vrede verzet. 

De periode van het tweede charter van de WIC (1647-1674) laat ogenschijnlijk een 

teruggang zien; in wezen werd in deze periode de tering naar de nering gezet. De 

Compagnie verloor haar Braziliaanse bezit feitelijk in 1653, toen Recife als laatste bolwerk 

door de Portugezen werd heroverd. Nieuw-Nederland werd in 1664 door de Engelsen 

onder de voet gelopen. Het einde van de kolonisatieconceptie annex monopoliehandel 

betekende een heroriëntatie voor de WIC, die zich meer en meer ging toeleggen op de 

handel en het vervoer van twee produkten: slaven en goud. Na 1645 werd niet meteen een 

alternatief voor de Braziliaanse markt gevonden. Sommige slavenschepen werden door de 

Heren XIX naar het Caribisch gebied gedirigeerd en één schip voer zelfs van Recife via 

Barbados naar Nieuw-Amsterdam. Omstreeks 1650 hakten de Heren XIX de knoop door: 

de Nederlandse slavenschepen zouden koers zetten naar het Caribisch gebied. Zowel de 

directeur van het WIC-fort te Luanda als een WIC-ambtenaar op Curaçao hadden de 

directie van de Compagnie voorgesteld op de Afrikaanse kust en in Willemstad 
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„slavenbaaierds’ te bouwen om het inladen en de verkoop van slaven te bespoedigen. Met 

name werden de Heren XIX erop gewezen dat Curaçao, vlak voor de Venezolaanse kust, 

een uitstekende basis zou kunnen zijn voor de doorvoer van slaven naar het vaste land. 

Het Caraïbisch gebied telde echter meer mogelijkheden tot afzet van slaven dan Spaans- 

Amerika alleen; de Franse en Engelse kolonisten op 

De Nederlanders introduceerden het suikerriet in het Westindische gebied en verstrekten 

het noodzakelijke kapitaal om suikerplantages aan 

te leggen en om slaven en suikertoestellen te 

kopen. Na 1645 werd het stimuleren van deze 

ontwikkeling op Barbados, Jamaica, Guadeloupe en 

Martinique voor de Nederlanders nog belangrijker 

door het wegvallen van de suikerexporten uit 

Brazilië, die tot dat tijdstip de wereldmarkt hadden 

beheerst.  

Door de overgang naar de arbeidsintensieve 

suikercultuur nam de vraag naar slaven in het 

Caribisch gebied gedurende de jaren veertig van de 

17e eeuw voortdurend toe. 

Een groep kolonisten uit Nieuw-Holland, deels 

Sefardische joden, nam bij de val van het 

Nederlandse gezag aldaar de vlucht en vestigde 

zich op Guadeloupe en Martinique, waardoor de 

suikerteelt op deze eilanden een belangrijke 

stimulans kreeg. De Nederlandse handelsexpansie 

in het Westindische gebied kwam juist op het 

moment dat de vraag naar slaven daar sterk 

toenam. De Nederlandse koopvaart heeft er dan 

ook zeer toe bijgedragen dat deze regio totaal van karakter veranderde. Voor de arme 

blanke was geen plaats meer. De rijke planter domineerde in het vervolg de sociale 

structuur van West-Indië als eigenaar van voortdurend in omvang toenemende 

slavenmachten. 

 

 

De Tweede WIC 

De ontbinding van de oude en de oprichting van de nieuwe WIC in 1674 was een 

noodzakelijke stap geweest om de schulden van de Compagnie te saneren. Tegelijkertijd 

betekende dit het afscheid van een oorlogsinstrument, dat zichzelf na de beëindiging van 

de strijd tegen de Spanjaarden en de Portugezen had overleefd. De nieuwe WIC zou zich 

op de handel moeten richten in plaats van oorlogvoering en kaapvaart bedrijven. Onder de 

oude Compagnie moest het koloniale bezit van de Republiek in het Atlantisch gebied nog 

duidelijk vorm krijgen. Belangrijke koloniën als Nieuw- Nederland en Brazilië waren al voor 

de ontbinding van de Eerste WIC voorgoed verloren gegaan, terwijl de bezittingen in het 

Caribisch gebied en op de kust van Guyana hun waarde nog moesten bewijzen. In het 

Atlantisch domein werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen gebieden van de eerste en 

de tweede klasse. In gebieden die onder de tweede klasse vielen had de Compagnie 

weinig of geen zeggenschap. Tot de eerste klasse behoorden de Westafrikaanse kust van 
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de Kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop, alsmede de eilanden Aruba, Bonaire en 

Curaçao 

Een jaar na de heroprichting van de WIC besloten de Staten-Generaal de haven van 

Curaçao officieel open te stellen voor particuliere handel en scheepvaart van Nederlandse 

en buitenlandse schepen. Daarmee formaliseerden de Hoogmogende Heren een situatie 

die reeds jaren bestond. Dankzij de status van vrijhaven kon Curaçao zich in het Caribisch 

gebied tot één van de belangrijkste handelscentra ontwikkelen. Voor de Compagnie 

betekende het aantrekken van handel en scheepvaart meer inkomsten. Naast deze 

belastingen op de in- en export van goederen, hief de WIC ook hoofdgelden op slaven, 

kolonisten en andere bewoners van de eilanden. 

Maar tot 1730 vormde de slavenhandel van de Compagnie de belangrijkste bron van 

inkomsten. Door de voortdurende aanwezigheid van grote aantallen slaven op Curaçao, die 

daar verbleven om in het kader van het asiento (contract, gesloten tussen de Spaanse 

overheid en handelscompagniën of 

particulieren tot levering van negerslaven 

aan de Spaanse koloniën in Amerika) naar 

de Spaanse koloniën verscheept of op de 

vrije markt aan particulieren verkocht te 

worden, waren de bewindhebbers wel 

gedwongen goede voorzieningen te laten 

aanleggen. 

 Dat betekende een behuizing voor minstens 

duizend slaven alsmede een goede 

voedselvoorziening. 

Om de voedselkosten enigszins beperkt te 

houden, lieten de bewindhebbers 

verschillende plantages of „tuinen’ 

aanleggen. Op deze plantages had de WIC 

enkele honderden slaven tewerkgesteld. 

Na het staken van de actieve slavenhandel 

waren de plantages op Curaçao voor de Compagnie nutteloos geworden en werden zij 

verhuurd aan particulieren. In totaal hebben de Nederlanders gedurende de 17e eeuw 

ongeveer 100.000 slaven overgebracht van Afrika naar Amerika en gedurende de 18e 

eeuw ongeveer 400.000. Het totale aantal van 500.000 slaven betekent ongeveer 5% van 

de omvang van het totale Atlantische slavenvervoer. 

 

Welvaart 

De eigenlijke welvaart voor Curaçao begon na de Vrede van Nijmegen die de Republiek in 

1678 met Frankrijk had gesloten. De verdediging van het eiland was te sterk om door 

kapers bedreigd te worden en ook aanvallen van staten waarmee de Republiek in oorlog 

zou raken, hebben dit bezit van de WIC nooit kunnen aantasten. 

Tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) die de Fransen en Engelsen in de koloniën 

uitvochten, profiteerde Curaçao duidelijk van de neutrale positie die de Republiek had 

ingenomen. De Engelse overmacht op zee dwong de Fransen om een belangrijk deel van 

hun handel in het Caribisch gebied via Curaçao te laten lopen. Een tweede periode van 
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voorspoed deed zich voor gedurende de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, toen Curaçao en 

Sint Eustatius toevluchtsoorden werden voor Franse en Amerikaanse koopvaarders. 

De welvaart die Curaçao in de achttiende eeuw heeft beleefd, was geenszins te danken 

aan het briljante beleid van de gouverneurs die het eiland bestuurden. Integendeel, veel 

bestuurders dachten meer aan hun eigen welvaart dan aan die van de kolonisten of de 

WIC. Het gouverneurschap was een aantrekkelijke functie wegens de emolumenten die 

aan het ambt waren verbonden. Zo ontving een gouverneur f 1,20 voor elke verkochte slaaf 

en 4% van al het voedsel dat werd verkocht. Vooral in de tweede helft van de achttiende 

eeuw leidde het eigenzinnig gedrag van bepaalde gouverneurs tot grote spanningen onder 

de bevolking. 

Aruba en Bonaire vielen onder het gezag van de gouverneur van Curacao. Op Aruba waren 

permanent enkele soldaten gelegerd. Zij moesten toezicht houden op de Indiaanse 

bewoners van het eiland en voorkomen dat Spanjaarden hun invloed vanaf het vasteland 

over Aruba zouden uitbreiden. Economisch had Aruba nauwelijks betekenis voor de 

Compagnie. 

Bonaire, waarop eveneens militairen waren gestationeerd, bezat enkele waardevolle 

zoutpannen die door de WIC werden geëxploiteerd. Tevens was op het eiland een 

compagnie-plantage gevestigd waar voedsel voor slaven werd verbouwd. In 1674 

beschouwde de Compagnie zich ook nog steeds als de wettige eigenaresse van het eiland 

Tobago, dat in 1666 door de Fransen was ingenomen. Begin 1676 ondernam Jacob 

Binckes aanvallen op Frans- Guyana en Guadeloupe en heroverde hij Tobago. In 1678 

werd het eiland door de Franse admiraal Jean Luc d’Esteés heroverd, waarbij Jacob 

Binckes het leven liet. 

 

De Bovenwinden 

De Bovenwindse eilanden Saba en Sint Eustatius, die in de periode 1664-1681 onder 

Frans en Engels bestuur hadden gestaan, werden in 1682 weer in handen van de WIC 

gegeven. In 1689 werd Sint Eustatius opnieuw door de Fransen veroverd, maar een jaar 

later hernomen door de Engelsen die het eiland aan de WIC teruggaven. In 1717 werd het 

noordelijk deel van Sint Maarten aan de Fransen teruggegeven. 

Aanvankelijk was Sint Eustatius een weinig waardevol bezit. Vanaf 1720 leek Sint Eustatius 

voor het eerst vruchten af te werpen. In korte tijd werd het eiland in dit gebied een centrum 

voor slavenhandel. Veel Franse en Engelse planters van de omringende eilanden 

betrokken hun slaven van de WIC, die ze in groten getale op Sint Eustatius aanvoerde. 

Maar even plotseling als de handel begonnen was, verdween hij weer in 1730. De 

slavenhandel was minder lucratief dan gedacht. Bovendien waren de Engelsen en Fransen 

steeds beter in staat om hun eilanden van slaven te voorzien. Tijdens de Amerikaanse 

Vrijheidsoorlog beleefde Sint Eustatius opnieuw een korte bloeitijd, die ook de Compagnie 

ten goede kwam. De vele Franse en Amerikaanse schepen die het eiland aandeden 

brachten forse bedragen op aan handelsbelastingen. De Engelsen beschouwden de 

Noordamerikaanse handel via de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied als 

contrabande. Bovendien hadden zij zich geërgerd aan een saluutschot waarmee 

commandeur Johannes de Graaff van Sint Eustatius in 1776 een schip met de 

Amerikaanse vlag in top had begroet. De Engelsen beschouwden het schot als een 

ontoelaatbare erkenning van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Genoemde ergernissen 

hebben mede geleid tot de Vierde Engelse Oorlog, die in 1780 uitbrak. In dat laatste jaar 
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werden de bovenwindse eilanden ingenomen door de Engelse admiraal Sir George 

Rodney. Korte tijd later keerden de eilanden in Nederlandse handen terug, maar met de 

welvaart was het toen voorgoed gedaan. De WIC was niet meer in staat om haar 

bezittingen in het Caribisch gebied te beschermen en naar behoren te besturen. 

Het einde van de WIC 

In de literatuur wordt de Tweede WIC dikwijls afgeschilderd als een organisatie die zich 

voornamelijk bezig hield met slavenhandel, maar economisch gezien kwam de 

slavenhandel op de tweede plaats. In geld uitgedrukt nam de handel in goud een veel 

belangrijker plaats in. Ruim 75% van de handel op West-Afrika werd door dit edel metaal in 

beslag genomen, gevolgd door de slavenhandel die slechts een waarde van 13% 

vertegenwoordigde. Gedurende de laatste jaren van haar bestaan moest de WIC in 

toenemende mate een beroep doen op financiële ondersteuning van de Staten. In 1788 

gaven de Staten-Generaal opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de 

verbetering van het bestuur in de Westindische koloniën. Het onderzoek resulteerde 

weliswaar in een rapport met aanbevelingen, maar tot concrete maatregelen is het niet 

gekomen. Toen eind 1791 het octrooi afliep, namen de Staten-Generaal alle WIC-aandelen 

over. Na de overname werden de koloniën onder rechtstreeks bestuur van de Staten-

Generaal gebracht, die daarvoor een “Commité tot de Zaken van de Coloniën en 

Bezittingen op de kust van Guinea en Amerika” in het leven hadden geroepen; een 

voorloper van het latere Ministerie van Koloniën. De Westindische Compagnie was, na een 

roerig bestaan van 171 jaar, roemloos ten onder gegaan. 

Met behulp van de WIC konden enkele eilanden in het Caribisch gebied worden 

gekoloniseerd. Met name Curacao kon zich daardoor vanaf de tweede helft van de 

zeventiende eeuw tot een belangrijk handelscentrum in de regio ontwikkelen. 

*********************************************************************************************** 

Nogmaals Shell Curaçao  en U-boot aanvallen op Aruba 
 

DOOR GERARD J. CASIUS 

De stakingen van het personeel op de zg. laketankers volgden niet direct op de aanval van 

16 februari 1942, doch pas enige tijd later. Wel werd de vaart enkele dagen stilgelegd door 

de militaire autoriteiten, tot de verwarring na de eerste klap enigszins voorbij was. 

Die verwarring was aanmerkelijk, met name bij de pas een maand op Curacao en Aruba 

gestationeerde luchtmachteenheid. Op het vliegveld Hato was bijvoorbeeld nog geen 

alarmeringssysteem ingesteld. Iemand kwam op het idee om dan maar met de 

brandweerauto met loeiende sirene rond te gaan rijden. Het slapende personeel kwam 

daarop wel uit de legeringstenten, maar kon geen brand ontdekken en ging weer naar bed! 

Op Aruba werd pas alarm geslagen nadat een schildwacht op het Dakota-vliegveld de 

brandende tankers voor San Nicolas opmerkte; het telefoon- en telegraafkantoor ging 

namelijk ’s nachts dicht. 

Nog vóór de Amerikaanse bommenwerpers ging tenslotte om 05.55 uur de oude Fokker de 

„Snip" de lucht in. De „reguliere" en enige Nederlandse bommenwerper, de van de KLM 

gecharterde Fokker „Oriol”, was in groot onderhoud en de bemanning was op verlof. Men 

had in enkele uren de stoelen en de cabi-nedeur uit de „Snip" gehaald en een lading 

dieptebommen op de vloer gelegd, geschraagd door een paar houten balken. Gevlogen 

door een (onbekende) KLM cockpitbemanning, werd de cabine met de dieptebommen 

bemand door de OZWNR1 KMR W.H.P. Drenth en de marinier 1e klas J. Kooyman.  
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Drenth had ooit bij de 

Marineluchtvaartdienst gediend en had 

dus wel vliegervaring, maar Kooyman 

had nog nooit in een vliegtuig gezeten en 

moest mee omdat hij verstand had van 

het afstellen van dieptebommen. De te 

volgen procedure hield in dat ze op een 

signaal uit de cockpit een dieptebom over 

het balkje uit de deuropening zouden 

rollen. Zover is het niet gekomen; het 

enige doel dat men voor ogen kreeg, 

bleek op het laatste moment geen U-boot 

maar een walvis te zijn (een vaker 

voorkomende vergissing, waarbij veel walvissen zijn gesneuveld en de betrokken 

vliegtuigbemanning dan de „Royal Order of Whale Bangers” kreeg uitgereikt). 

 
 

Dat de U-boten aanvankelijk spectaculaire successen behaalden is correct, maar de 

beschieting van het tankpark aan de Bullenbaai op Curacao door de „U-130” is nu juist een 

voorbeeld van een grote mislukking voor de Duitsers. De bemanning van de kustbatterij 

aldaar reageerde zeer alert en beantwoordde het vuur al direct na het eerste Duitse schot. 

De batterijcommandant, de uit Suriname afkomstige marinier le klas M. van Niel, werd 

hiervoor buitengewoon bevorderd tot korporaal. De „U-130” verdween direct van het toneel. 
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Aruba 

De beschieting van de Lago-raffi-naderij te Aruba op 16 februari 1942 mislukte doordat het 

kanon van de „U-156” bij het eerste schot ontplofte, omdat men vergeten was de 

mondingsstop eruit te halen! Er werd doorgevuurd met het 37 mm flakkanon, doch dat had 

onvoldoende effect op de stalen opslagtanks. Aruba is hier ongetwijfeld door het oog van 

de naald gekropen. De gewonde artillerieofficier van de „U-15” werd afgezet op het Vichy-

Franse eiland Martinique en dit heeft voor de Fransen nog een vervelend gevolg gehad 

omdat de USA dit beschouwde als een overtreding van de afgesproken neutraliteit van de 

Frans-Caribische eilanden. 

 

Overigens is althans één der U-boten van de Gruppe Neuland wél waargenomen op de dag 

voor de aanval en wel door niemand minder dan de gouverneur van de Antillen, dr. 

Wouters. Hij was aan boord van het middagvlieg-tuig van de KLM van Aruba naar Curacao. 

Uiteraard werd de waarneming gemeld, maar er schijnt geen actie op genomen te zijn, 

wellicht door het late uur. Geen der toen beschikbare vliegtuigen had radar om ’s nachts 

een onderzeeboot op te sporen. 

Alhoewel ik de geleden verliezen en de risico’s van de „laker’vloot niet wil kleineren, is het 

toch een feit dat vergeleken met de ruim 70 (!) schepen, de meeste tankers die in het 

gebied rond en ten noorden van Aruba, Bonaire en Cu-racao tot zinken zijn gebracht, de 

laketankers er relatief goed zijn afgekomen. Rapporten van de US Navy Intelligence 

Service op Cu-racao maken er zelfs melding van dat de lakerbemanningen zich afvroegen 

waarom ze niet meer aandacht kregen van de Duitsers. Hun eigen theorie was dat Duitsers 

nog steeds belangen zouden hebben in de oliebronnen in Venezuela en dat het daarom in 

hun voordeel was om de laketankers ongemoeid te laten, aangezien de ruwe olie pas 

betaald werd na aflevering bij de raffinaderij. Na verwerking op Curacao of Aruba kon er 

naar hartelust getorpedeerd worden. Een cynische kijk op de zaken, die natuurlijk geen 

grond van waarheid heeft. De voor de hand liggende verklaring is dat met het ruime 

„aanbod" aan grote schepen, de U-bootcom-mandanten hun beperkte voorraad torpedo's 

natuurlijk liever aan „groter wild” besteedden. 

 
Het is opmerkelijk dat men op Curacao nog heden ten dage kan horen vertellen dat Shell in 

de oorlog een „deal” had met de Duitsers dat geen Shell-tankers zouden worden 

getorpedeerd. De aantallen tot zinken gebrachte Shell-schepen logenstraffen dit gerucht en 

ik vermoed dat het zijn oorzaak vindt in de bovenvermelde opvattingen van de 

lakerbemanningen. 
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De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van 
Zr.Ms. Stoompakket ‘CURAÇAO’ 
 
“De naam „Savannah‟ is een symbool van de geweldige technische vooruitgang in de 
verstreken anderhalve eeuw. Want 140 jaar geleden stak eveneens een „Savannah‟ in 25 
dagen de Atlantische Oceaan over; het eerste stoomschip dat deze prestatie leverde” 
 
Amerikaans chauvinisme 
Deze en soortgelijke uitlatingen verschenen in de Angelsaksische pers na de tewaterlating 
op 21 juli 1959 van het eerste door kernenergie voortgestuwde koopvaardijschip, de 
„Savannah‟, in de Verenigde Staten. Het is begrijpelijk dat chauvinisme hierin een grote rol 
speelde, maar tegelijkertijd is het beschamend dat de Nederlanders, die er prat op gaan 
een zeevarend volk te zijn, vrijwel onkundig zijn van het feit dat het een Nederlands schip 
was dat de eer voor zich kan opeisen het eerst stomende de reis van Nederland naar West-
Indië en terug gemaakt te hebben. De „Savannah‟ werd genoemd naar het 320-ton 
metende volschip dat op 22 mei 1819 uit de haven van Savannah vertrok met bestemming 
Liverpool. Het werd beschouwd als het eerste schip dat met hulpstoomvermogen de 
Atlantische Oceaan overstak en daarmee een nieuw tijdperk voor de wereldscheepvaart 
had ingeluid. 
In mei 1933 verscheen in een Nederlands ochtendblad een bericht omtrent een in Amerika, 
op 22 mei 1933 te vieren ‘nationale feestdag’, ter herinnering aan de 100ste verjaardag van 
het stoomschip. Het te herdenken schip zou de „Savannah‟ zijn, die volgens dat bericht in 
1833 de Atlantische Oceaan als eerste stoomschip zou zijn overgestoken. Dit bericht kon 
moeilijk juist zijn, nog daargelaten of de „Savannah‟ inderdaad beschouwd kan worden als 
een bonafide stoomschip, is het voldoende om erop te wijzen dat de eerste, tevens laatste 
reis van de „Savannah‟ plaats had in 1819, zodat dus moeilijk in 1933 de 100-jarige 
herdenking daarvan was te vieren. 
Als eerste werkelijke stoomschip, dus een voor dat doel gebouwd, uitgerust en bemand 
schip, dat de heen-en-weer reis tussen Europa en Amerika maakte, is ontegenzeggelijk te 
beschouwen Zr.Ms. Stoompakket „Curaçao‟ van de Nederlandse Marine, die de eerste van 
een reeks reizen naar en van Amerika maakte in het jaar 1827. 
 
Geen echt stoomschip 
De „Savannah‟ werd in 1818 te New York gebouwd. Het schip was getuigd als zeilschip; 
het gebruik van stoom werd kennelijk beschouwd als hulpmiddel bij windstilte of bij lichte 
wind of tegenwind. Het oorspronklijke plan om de ‘Savannah‟ in de kustvaart te exploiteren, 
was door de sterke teruggang in de handel reeds opgegeven en zo besloot men het schip 
naar Europa te zenden om te trachten het daar te verkopen. Na een reis van 27 dagen en 
11 uur arriveerde de „Savannah‟ in Liverpool, na nog te Kinsale kolen te hebben geladen. 
Gedurende de overtocht van Savannah naar Liverpool werd slechts gedurende tachtig uren 
gebruik gemaakt van de stoommachine. Lading noch passagiers waren aan boord. Nadat 
men nog had geprobeerd het schip in Zweden en later in Rusland te verkopen, werd de 
terugreis aanvaard. Op die terugreis werd geen enkele keer gebruik gemaakt van de 
stoommachines. Wel draaiden bij het binnenlopen van Savannah de raderen, waarmee de 
indruk werd gewekt dat het schip stomende uit Europa gekomen was. 
Uit bovenstaande blijkt wel duidelijk dat de „Savannah‟ geen écht stoomschip was. 
 
Zr. Ms. Stoompakket ‘Curaçao’ 
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Reeds lang voordat in andere landen sprake was van een geregelde postverbinding per 
stoomschip, was het koning Willem I die reeds in 1824 zijn regeringsorganen opdracht gaf 
de uitvoerbaarheid en voordelen van een geregelde rijks-stoom-pakketdienst tussen het 
moederland en de bezittingen in Amerika te onderzoeken. Waar de aanbouw in Nederland 
nog niet mogelijk was, werd in Engeland het nagenoeg afgebouwde stoomschip „Calpe‟ 
aangekocht, een schip van 438 ton. Na enkele wijzigingen en voorzieningen kwam het in 
de vaart als Zr.Ms. Stoom Pakket „Curaçao‟. Op 26 april 1827 vertrok de „Curaçao‟, onder 
bevel van Luitenant ter Zee I J.W.Moll, uit de haven van Hellevoetsluis. Buiten de 
bemanning van 42 koppen was een aantal passagiers voor West-Indië aan boord. Verder 
verschillende goederen voor de schepen in de West en, niet te vergeten, de post. De reis 
werd gemaakt door de Golf van Biscaje, langs Kaap Finisterre naar Madeira, vanwaar de 
oversteek werd gemaakt naar de vaste wal van Zuid-Amerika. 

 
24 mei 1827 liet de „Curaçao‟ 
het anker vallen op de 
Surinamerivier voor 
Paramaribo. Gedurende een 
groot aantal dagen was van de 
machines gebruik gemaakt. De 
kinderziekten was men 
natuurlijk nog niet te boven. De 
ketel en de schepraderen 
gaven moeilijkheden, terwijl ook 
de steenkool niet van de beste 
kwaliteit bleek te zijn. Van 
Paramaribo ging de reis naar 
Willemstad op Curaçao. Op 3 

juni vertrok het schip van de Surinamerivier en op 8 juni stoomde de „Curaçao‟ reeds het 
Schottegat binnen. Nadat de machine geheel was nagezien en de kolenvoorraad 
aangevuld, kon op 6 juli de terugreis naar het vaderland worden aanvaard. 
Niettegenstaande het schip met veel tegenwind te kampen had, kwam de „Curaçao‟ reeds 
op 4 augustus op de rede van Hellevoetsluis terug. 
De eerste reis van Nederland naar West-Indië en terug met het stoomschip was volbracht. 
Terecht zegt Moll in zijn rapport aan de minister van Marine: “Hebbende derhalve den 
overtogt van Curaçao in 29 etmalen afgelegd van welke tijd drie en twintig dagen de 
machines werkzaam zijn geweest en slegts zeer weinige dagen met een voordelige wind 
gezeild is. Door het onbestendige van dezelve alsook het lekken der ketel is veel tijd 
verloren gegaan en ofschoon deze reis niet zoo spoedig is afgelegd geworden dan men 
zich mogelijk voorgesteld had zoo behoort egter de eer alleen aan de Nederlanders als de 
eerste te zijn geweest onder wiens vlag de reis naar de Indiën en terug door een 
stoomschip volbragt is.”  
 
Francis B.C. Bradlee  
Tenslotte nog een uitspraak van de bekende historicus op scheepvaartgebied, Francis B.C. 
Bradlee. 
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Onder het motto “Honor where honor is due” verscheen in het jaar 1925 van zijn hand een 
brochure “The First Steamer To Cross The Atlantic”. In deze brochure stelt Bradlee de 
vraag welk schip, voortgestuwd door stoom, het eerst de Atlantische Oceaan overstak. De 
schrijver kreeg belangstelling voor de ‘Curaçao‟ toen hij een afbeelding van dit schip in 
handen kreeg en deze belangstelling groeide na de inlichtingen die hij kreeg naar 
aanleiding van een artikel van J.W.Nouhuys in het Marineblad van februari 1923, 
betreffende de „Curaçao‟. In zijn brochure behandelt Bradlee de verrichtingen van de 
„Savannah‟, de „Curaçao‟ en de „Royal William‟, het Canadese schip van 1831, en eindigt 
als volgt: “Niemand probeert iets af te doen aan de betekenis van de reizen van de 
„Savannah‟ en de „Royal William‟, maar de hierboven uiteengezette feiten wijzen uit, dat 
geen van beide verdient de eerste transatlantische stomer genoemd te worden. De 
„Savannah‟ niet omdat zij in zo geringe mate van haar machines gebruik maakte, en de 
„Royal William‟ niet, omdat vier jaren voor haar westelijke tocht de „Curaçao‟ van de 
Koninklijke Nederlandse Marine er geheel in was geslaagd, niet gedurende één 
sporadische poging, maar in drie regelmatig volbrachte reizen, de Atlantische Oceaan over 
te steken en wel geheel en al gedreven door de schroeven van haar machine, of ten minste 

in zo sterke mate als bij welke van de oceaanstomers in den 
beginne ook maar”. 
Het is nu voldoende gebleken, en ook in het buitenland is men ervan 
overtuigd, dat Zr.Ms. „Curaçao‟ het eerste stoomschip was dat de 
Atlantische Oceaan zowel om de West als om de Oost is 
overgestoken. 
http://www.curacaomaritime.com/publcations 

 
 

 
 
Verwacht 4 december 2020 …. 

 
 
 
Afkondiging postzaken 
Petrus Jacobus Houtepen 
Schade 
Hr.Ms. Bulgia 
Amigo Di Hr.Ms. van Amstel 
Gasturbine van Bart Nijeburght 
Vervolg Snellius uit Nieuw Guinea naar 
Nederland 
Marine budget 1947 onze vloot 

   De rode marines 
         Uit de oude schoenendoos (Bernie)  

   Petrus Jacobus Houtepen 
 

Nu we het toch vaker hebben over onze voorvaderen en over hun maritieme leven in 

de oude zeiltijden heb ik hieronder een artikel die veel uitdrukkingen, gezegdes en 

woorden voor u kunnen verduidelijken….  

Het is een aanrader ! 

Redactie. 

http://www.curacaomaritime.com/publcations
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