VERRE FORTEN,
VREEMDE KUSTEN

Anders dan veel boeken over de VOC en de WIC is dit geen typisch verhaal
over avontuurlijke ontdekkingsreizen, handel drijven, slavernij en gemakkelijk
veel geld verdienen. Wel is het een boek over de vaak moeizame manier waarop
Nederlanders voet aan vreemde wal hebben gezet. Regelmatig dienden daar
eerst de Portugezen te worden verslagen, waarna relaties met de lokale bevolking
werden opgebouwd. Die had meestal eigen vorsten, waardoor Nederlanders in
regionale politieke intriges verzeild raakten, niet zelden door andere westerse
landen gevoed. Daarnaast kwam men te wonen in gebieden met een ander
klimaat en gevaarlijke ziekten.
In twee overzichtsartikelen en 12 meer specifieke bijdragen gaan deskundige
auteurs uitvoerig in op ontwerp, bouw en bewapening van forten in alle
werelddelen. Vaak zijn dit geen succesverhalen, maar reconstructies van de
moeizame omstandigheden waaronder gemotiveerde militairen en avonturiers
met een te klein budget er het beste van poogden te maken. Ook komt een
Nederlandse ingenieur aan bod die met zijn kennis over verdedigingswerken in
buitenlandse dienst kwam, evenals buitenlandse ingenieurs die voor de VOC
werkten.

VERRE FORTEN, VREEMDE KUSTEN

Nederlanders hebben door de eeuwen heen forten en andere verdedigingswerken
op vele locaties ver van Nederland gebouwd. Meestal dienden deze ter
bescherming van Nederlandse belangen. Denk hierbij aan de Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) die
van de Staten Generaal een geweldsmandaat kregen om oorlog te voeren met
rivaliserende Europese mogendheden. En ook aan de koloniale aanwezigheid in
Nederlands Indië.

VERRE FORTEN,
VREEMDE KUSTEN
Nederlandse verdedigingswerken overzee

Door deze verhalen is steeds de werkelijkheid geweven dat de VOC en WIC
geen koloniale ambitie hadden, maar slechts het doel om winst te maken. Deze
realistische analyses maken dit boek tot een unieke toevoeging aan wat er reeds
op dit gebied is verschenen.
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Fort Orange aan de Wiapoca

Martijn van den Bel & Lodewijk Hulsman

Inleiding
Het verhaal van de Nederlanders in Frans-Guyana in de 17e eeuw is een fascinerende
bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis. Met name het schiereiland Cayenne en
de rivier de Oyapock werden door Nederlanders bezocht om er met de plaatselijke
Indianen te handelen en ook om er nederzettingen te stichten. De expeditie van
Johannes Apricius in 1676-1677 was de laatste poging om in deze regio een
kolonie te stichten. Het bestaan van fort Orange aan de rivier de Oyapock was
kortstondig, maar is interessant door de grote hoeveelheid historische bronnen.
Verschillende pamfletten, waarschijnlijk van de hand van Apricius, geven een beeld
van de opzet van de onderneming.436 Daarnaast zijn er twee uitgebreide verslagen
bewaard gebleven. Het betreft het dagboek van Elisabeth van der Woude, dochter van
de op de heenreis overleden Harman Hartman van der Woude die de positie van Hoge
Raad bekleedde, is een bijzonder vrouwelijk egodocument over deze onderneming dat
in een uitgebreide bewerking door Kim Isolde Muller werd gepubliceerd.437 Daarnaast
heeft Gerard Myst, die als Fiscaela onderdeel van het bestuur uitmaakte, een uitgebreid
verslag gepubliceerd onder de titel ‘Verloren Arbeyt’.438
Dit artikel is vooral gericht op een betrekkelijk onbekend onderwerp, de
Nederlandse vestingbouw op de kust van Guyana tussen de Amazone en de
Orinoco in de 17e eeuw en in het bijzonder de bouw van het fort Orangeb aan
de Oyapock. De beschrijving is grotendeels gebaseerd op het pamflet dat Myst in
1678 publiceerde. Allereerst wordt er wat achtergrondinformatie over de rivier
Oyapock gegeven. Dan worden de onderneming van Apricius c.s., de expeditie
naar Zuid-Amerika en de bouw van het fort besproken. Het artikel wordt afgesloten met een korte conclusie. Een transcriptie van een Engelse vertaling van de
brief die Johan Pimpelfort vanuit fort Orange schreef, is als bijlage toegevoegd.439

a
b

Een fiscaal (ook wel fiskaal, fiscael, etc.) was een gerechtsdienaar werkzaam in een kolonie in dienst
van de West-Indische Compagnie [WIC] of de Vereenigde Oostindische Compagnie [VOC]. De
fiscaal was een soort officier van justitie. Soms ook hoofd van de politie.
Er is gekozen voor de Franse spelling omdat het Fort Orange op de linkeroever lag, in het
tegenwoordige Frans Guyana.

van den bel / hulsman

273

De Oyapock
De rivier die door de Nederlanders in de 17e
eeuw Wiapoca of Wiapoco werd genoemd, heeft
tegenwoordig twee namen omdat het de grens
is tussen Brazilië en Frans-Guyana. De Franse
naam is Oyapock terwijl de Brazilianen Oiapoque
schrijven. De rivier stroomt vanaf het Tumaque
Humaquegebergte naar het noorden en mondt na
een traject van ongeveer 370 km uit in de Atlantische
Oceaan. Het is een belangrijke rivier en samen met
het eiland Cayenne zijn het de enige plaatsen tussen
de Amazone- en Orinocomondingen waar meerdere
(tafel)bergen langs de Wilde Kust liggen.c
De naam Wiapoco wordt voor het eerst in een
Nederlandse tekst vermeld door Abraham Cabeliau die
de rivier in 1598 bezocht.440 Al snel werd de rivier een
belangrijke bestemming voor de Nederlandse schepen
die langs de Noordelijke kust van Zuid-Amerika in
de richting van de Caribische zee voeren. De kaap
aan de oostelijke zijde van de baai waar de Oyapock
uitmondt, was een belangrijk maritiem oriëntatiepunt. De tegenwoordige naam Cabo Orange is een
getuigenis van de Nederlandse aanwezigheid in dit
deel van het Amerikaanse continent.
De baai van de Oyapock werd vanaf het begin van
de 17e eeuw een maritiem rendez-vous waar Franse,
Engelse en Nederlandse schepen aanliepen na de
Atlantische oversteek om zich te bevoorraden en om
actuele informatie te verzamelen. De Guiaansche
Compagnie uit Amsterdam had er vanaf het begin
van de 17e eeuw een post waar enige handelaren,
de zogenaamde leggers, producten van de indiaanse
bevolking kochten.441
Nederlanders ondernamen verschillende pogingen
om grotere kolonies aan de Oyapock te stichten. In 1627
stuurde de Kamer van Zeeland van de West-Indische
Compagnie (WIC) een expeditie onder leiding van Jan
van Ryen, die echter mislukte.442 Ook Franse en Engelse
ondernemingen leidden niet tot grotere Europese
nederzettingen bij deze rivier hoewel er wel steeds enkele
Europeanen tussen de Indianen leefden.
Na het verlies van Nederlands Brazilië in 1654
ontstond er een hernieuwde belangstelling voor de
Wilde Kust in Nederland. Zo werden er in westelijk
Guyana bij de Pomeroonrivier en in oostelijk Guyana
op het eiland van Cayenne nieuwe kolonies gesticht
c

De Oyapock behoort met de Araguari, Marowijne, Suriname,
Corantyn, Berbice en Essequibo tot de grootste rivieren op deze
kust.
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met de bedoeling om er rietsuiker te produceren.
Deze ondernemingen leidden echter evenmin tot
succes als de eerdere pogingen, met name door de
vijandelijkheden die ontstonden met Engeland en
Frankrijk nadat de Republiek der Nederlanden in
1648 vrede had gesloten met Spanje.
De Fransen veroverden in 1664 de Nederlandse
kolonie op het eiland van Cayenne en de Engelsen
verwoestten in 1665 de kolonie bij de Pomeroon.
De Engelsen verwoesten in 1665 ook de kleine
Nederlandse nederzetting die sinds 1660 bij de
Approuaguerivier was ontstaan, maar deze kolonie
bleef in stand ondanks de tegenslag.443
De oorlog die in 1672 uitbrak tussen de Republiek
en Frankrijk en Engeland bracht de Nederlanden aan
de rand van de afgrond, maar in 1676 veroverde een
eskader onder leiding van admiraal Jacob Binckes de
Franse kolonie op het eiland van Cayenne en ontstond
er in de Nederlanden een hernieuwde belangstelling
voor ondernemingen op de Wilde Kust.

De onderneming
Het idee van de onderneming kwam van John Price
alias Apricius, een Engelsman die onder andere als
predikant onder de indianen actief was geweest voor
de WIC in ‘Nieuw Holland’, zoals de Nederlandse
conqueste in noordoost Brazilië werd genoemd.
Apricius werkte na zijn terugkeer in Nederland vanaf
1661 voor de Engelse kerkgemeente in Den Haag en
zocht zoals veel andere ‘Nederlandse Brazilianen’ naar
een mogelijkheid om terug te keren naar de tropen.444
In 1675 diende hij een voorstel in bij de Staten van
Holland om een kolonie te stichten. Het voorstel viel
in goede aarde en de Staten besloten 20 juli 1676 het
plan uit te voeren. Zowel Rotterdam als Noord-Holland
wilde de leiding hebben maar de Staten legden deze
uiteindelijk in de handen van de Gecomitteerde Raden
van de Admiraliteit van Amsterdam. Apricius publiceerde in 1676 een aantal pamfletten, die bedoeld waren om
kolonisten te werven.445
De opzet van de kolonie was, in tegenstelling
tot andere ondernemingen uit deze periode, vooral
gericht op ontginning met behulp van arbeid die
geleverd moet worden door mensen die vrijwillig een
contract afsloten. Dit in tegenstelling tot het model
van de suikerrietplantages die vooral door tot slaaf
gemaakte Afrikanen moesten worden bewerkt, zoals
in het beroemde pamflet van Otto Keye uit 1660
over het verschil tussen warme en koude landen werd

Afb. 2. Handtekening van John Price, alias Apricius. (bron: NL-HaNA, 1.11.03, inv.nr. 69).

Afb. 3. Monding van de Oyapock gezien vanuit het zuiden met links de berg Caribote (Mt Bruyère) waar de zuster van Elisabeth van der
Woude werd begraven. (foto: auteurs).

voorgesteld. Misschien was er een verband met het
plan om ook Schotse kolonisten mee te nemen. Het
werken met gecontracteerde arbeid, het zogenaamde
indentured labour, werd vooral toegepast in de Engelse
kolonies tussen 1630 en 1650.446
De nieuwe kolonie lag in het octrooigebied van
de WIC, maar viel onder de Staten van Holland. Het
bestuur werd dus buiten de WIC gehouden, die in
1674 was gereorganiseerd omdat de onderneming
bankroet was gegaan door haar Braziliaanse avontuur.

De expeditie
Het lukte snel om voldoende kolonisten en personeel
te werven en op 14 december 1676 staken zes schepen
van wal en voegden zich bij een vloot van 75 zeilen
die onder begeleiding van enige oorlogsschepen naar
het zuidwesten koerste. Aan boord waren Apricius als
gouverneur, de Hoge Raad en de overige kolonisten
met hun dienstknechten en -meiden, in het totaal

ongeveer 350 zielen. De expeditie telde ook een aantal
militairen, die waren aangenomen om de nieuwe
kolonie te beschermen.447
De reis verliep voorspoedig, behalve voor de schepelingen van één schip waarop een kwaadaardige ziekte
rondwaarde die veel levens eiste, waaronder dat van het
Hoge Raad lid Hartman van der Woude en een dochter.
Op 2 februari 1677 kwam de kust van Zuid-Amerika
in zicht. Een sloep werd aan land gezonden en vond
na lang zoeken enige Indianen die bevestigden dat de
Nederlanders de Oyapock hadden bereikt. De volgende
dag werd contact gemaakt met de Indianen die op de
berg Caribote woonden.d [hertaling:]
“Dezen brachten de Hollanders een aantal mijl
stroomopwaarts naar een plaats waar een landgenoot
met de naam Jacob een plantage had gemaakt. Bij
d

Deze berg heet tegenwoordig Montagne Bruyère.
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Afb. 4. Anonieme Franse kaart van Orange uit 1677. Op de grote plattegrond is het noorden links. Op de inzet, waar het fort een
kwartslag is gedraaid, is het noorden boven. (bron: Archives nationales d’outre mer, FR_ANOM 14DFC6C).

aankomst bleek de plaats verlaten, maar het leek een
geschikte plaats om de kolonie te stichten en na overleg
werd besloten de schepen te lossen”.448
Elisabeth van der Woude beschreef de plek als
volgt:
“Het was 5 mijl boven Caribote een plaets die van sich
self seer starck was, ’t was een klip aen de hoeck van de
ravier en boven op goed kleijgront doch vol geboomte
dat heel jongh was, sij seijden dat daer een hollander
gewoont hadt diens naem Jacop was, maer had al een
jaer of 2 doot geweest”.449
De expeditie was aangekomen in het regenseizoen
en de voortdurende tropische regen hinderde de
werkzaamheden. De schippers wilden snel weg en
losten de lading daarom zo snel mogelijk, waardoor
veel van de voorraden verregenden. Het vee werd
losgelaten in de bossen waar het door gebrek aan
weidegrond goeddeels stierf. Toch besloot de Hoge
276
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Raad in een algemene vergadering op 18 februari om
zich definitief op deze plaats te vestigen.450

Moeizame start
De kolonisten waren onmiddellijk na de landing
begonnen met het kappen van bomen en bouwen
van hutten voor zichzelf en hun goederen, maar de
meesten verbleven in tenten. Nu werd ook een grotere
loods voor de goederen gebouwd en werd er een plan
gemaakt voor de verdedigingswerken van de stad.
Besloten werd om twee rechte linies te maken met een
punt in het land.451 Ook werden de straten, percelen
voor de huizen en de markt afgemeten.
De kolonisten waren nu allemaal aan land en
hadden veel last van de voortdurende regen. Er waren
onderweg 60 personen gestorven zodat er nog ongeveer
290 zielen waren, voor Nederlandse begrippen een
grote kolonisatie. Indianen bezochten de kolonisten
dagelijks om vis en vruchten te verkopen. De schippers
weigerden langer te blijven en vertrokken 18 maart
1677.452 De Hoge Raad gaf hen brieven mee waarin

Afb. 5. Oever van Oyapock op
de mogelijke lokatie van Fort
Orange. (foto: auteurs).

onder andere werd geschreven dat het bericht was
gekomen dat Cayenne was heroverd door de Fransen
die de kolonisten aan de Approuague ook gevangen
hadden genomen. Het verdedigingswerk vorderde
langzaam door een gebrek aan gereedschap: “hebben ja
niet een stuck in een ropaert* kunnen leggen”. Daarom
hadden de kolonisten van de schipper voor 649
gulden “twee jeyn blockse en een paerdelijnf ” gekocht
om zo een bok te maken; dit waren onderdelen om
een hijskraan te maken waarmee de kanonnen op hun
affuiten konden worden gehesen.453
De voortdurende regen demoraliseerde het volk.
De diefstal van voorraden, die open en bloot lagen,
leidde tot verdenkingen en al snel ontstonden er
onenigheden tussen de kolonisten. Twee dienstmeiden probeerden naar de Franse kolonie in Cayenne
te vluchten, maar werden door Indianen achterhaald
en gevangen.
Myst stelde voor dat iedereen verplicht werd om
’s morgens te werken aan de grachten rond de wal
die nauwelijks vorderden. Hiertegen kwam verzet en
het werk aan de fortificatie vorderde niet. In april
begonnen sommigen de half afgemaakte palissaden
e

f

Geiblokken (katrollen), waarmee een kraan of bok in de vorm
van een A-frame kon worden gemaakt. Met behulp van deze
kraan konden de zware kanonslopen op de affuit worden
geplaatst.
Touwkabel of tros van een bepaalde dikte (3 of 4 strengen van
manilla of hennep).

als brandhout te gebruiken en de dienstknechten
liepen gewapend met kapmessen en pistolen te hoop;
een muiterij hing in de lucht. Apricius liet zijn huis
versterken met een pallisade.454
Ten slotte werd begin april besloten om eerst een
kleiner fort of citadel te maken omdat het werk aan de
versterkingen geen voortgang vond. De citadel werd
op de punt bij de rivier gemaakt met materiaal dat
uit de linies werd gehaald. De citadel werd rondom
beschermd door een gracht.455
De onenigheid onder de kolonisten duurde voort
en de Raad besloot om over te gaan tot het verdelen
van het land in de hoop wat meer eensgezindheid te
bereiken. Deze hoop was ijdel. De verdeeldheid en
de klachten bleven dagelijks toenemen en sommigen
riepen zelfs dat ze zich liever onder de heerschappij
van de Fransen in Cayenne wilden vervoegen in plaats
van nog langer zo doorgaan. De Raad besloot twee
kleine vaartuigen in te zetten om voedsel te halen
in Suriname en bij de Indianen aan de Atlantische
kust. De Raad besloot ook, om de soldaten ’s nachts
de woningen van de kolonisten te laten binnenvallen
om dezen zoveel mogelijk te ontwapenen. Toen dit
was gebeurd, werd begonnen met de verdeling van
het land waardoor de aandacht werd afgeleid van
de conflicten, omdat men begon het land schoon te
maken en te beplanten.456
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Afb. 6. Detail van de Citadel met het huis van Apricius. (vrij
naar Gerardus de Myst, Verloren arbeyt ofte Klaar en
kortbondigh vertoogh van de colonie in de lantstreke
Guiana, aan de vaste kuste van America, ca. 1678).

Het werk aan het fort vorderde langzaam, de
grachten die waren gegraven liepen onmiddellijk vol
met water door de harde regen. De rantsoenen van
de militie waren verminderd, wat tot onvrede leidde
en het werk aan het fort verder vertraagde, hoewel de
soldaten hiervoor apart werden betaald. Binnen het
fort werd een kruithuis gemaakt dat werd omringd
door een dubbele rij palissaden die was gevuld met
aarde. Het kruithuis had een houten vloer en een
pannendak.457
De onenigheden duurden voort en begin mei
deserteerden een aantal Franse knechten met een klein
bootje. Drie van hen werden achterhaald en vertelden
dat de anderen naar Cayenne wilden gaan. Begin
juni konden de kanonnen eindelijk in de rolpaarden
worden gehesen, maar de grond was nog zo week
dat er 50 man voor nodig waren om een 6 ponder
te verplaatsen. De timmerlieden waren bezig met de
poort aan het water, die aan de landzijde was bijna
klaar op het ijzerwerk na, waarvoor nu een smidse
werd gemaakt.458
In de tussentijd was de Franse commandant van
Cayenne, chevalier Cyprien Lefebvre de Lézy, met
een strijdmacht bij de monding van de Oyapock
aangekomen waar hij enige Nederlanders uit Orange
gevangen nam die daar met de Indianen handelden.459
De hoofdmacht van de Fransen ging nog dezelfde
nacht een halve mijl boven het fort aan land onder
commando van Lefebre terwijl de rest onder
commando van majoor De Férolles vanuit de rivier
aanviel, geholpen door het licht van de maan. De
Nederlandse schildwachten werden verrast en al snel
waren de Fransen in het fort. Apricius verdedigde zich
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tot de dood toe, maar het fort en de stad werden in
betrekkelijke korte tijd door de Fransen veroverd toen
de Nederlanders verrast werden door de hoofdmacht
die vanuit het bos op hen viel.460
De knechten werden gedwongen de pannen van
de huizen te halen en alle gebouwen werden verbrand.
De Fransen gebruikten een brigantijn die een aantal
keer op en neer voer tussen Cayenne en Orange
om de stenen, dakpannen en ander bouwmateriaal
naar het eiland van Cayenne over te brengen.461 De
Nederlandse kolonisten werden een tijd op Cayenne
gevangen gehouden alvorens zij via de Franse eilanden
in de Caribische zee naar Nederland werden gerepatrieerd. Myst beklaagde zich nogal over de condities
waaronder de Nederlanders werden vastgehouden en
over de behandeling tijdens de reis terug.462

Het fort
Het plan voor de fortificatie, waarvan een afbeelding
door Myst in zijn pamflet werd gepubliceerd, beoogde:
“twee rechte linien te snijden met een punt in t land en
twee halve punten aan weerzijden aan de rivier, om
de linien te bestrijken, met enige kleine halve maantjes
tussen beiden voor vijf a zes musketiers, hebbende niet
als twee, namelijk de oost en noort zijde aen land te
fortificeren, alzo aan de zuid en west zijde de rivier
spoelde”.463
Het plan werd nooit gerealiseerd. In werkelijkheid
werd slechts een gedeelte van dit werk gemaakt. Er werd
wel een citadel gemaakt op de hoek van de rotsachtige
klip die in de rivier uitstak. De citadel werd gemaakt
met materiaal dat uit de linies werd gehaald:
“pallisaden: 13 voet* lang aan weerszijden met
dwarshouten verbonden; binnen pallisaden een
banquet van een voet hoog, 3 voet breed met rijs
gevlochten en met aarde gevuld; borstwering buiten
de pallisaden, 6 voet hoog boven de grond, boven drie
en onder 6 voeten breed, met rijs gevlochten en met
aarde gevuld tot de grond van de gracht toe; de gracht
buiten de borstwering, 4 voet diep daar geen steen en is
anders tot de klip toe, en soo wijd als tot de borstwering
[om te vullen] aarde zal van noden zijn, verder zullen
de schutgaten voor het kanon bij de punten, in de
borstwering gelaten, en volgens de tekening, rondom
met rijs gevlochten werden.”464

Af.b 7. Schets van fort Orange. (vrij naar Gerardus de Myst, Verloren arbeyt ofte Klaar en kortbondigh vertoogh van de colonie
in de lantstreke Guiana, aan de vaste kuste van America, ca. 1678).

Binnen het fort in ‘het afhangen van de wal tegens
de klip aan’ werd een kruithuis gemaakt, dat omringd
werd door een dubbele rij palissaden die met aarde
was gevuld “sijnde als een aerden muer, boven een
solderinge van Balcken, waer op mede 2 a 3 voet* aerde
gedaen alsoo voor het vier genoechsaem was bewaert”.
Het kruithuis had een houten vloer en een
pannendak.465
De timmerlieden moesten de punten van het
fort klaarmaken om de kanonnen in de rolpaarden
te kunnen leggen, nu de grond wat was opgedroogd.
Dit was echter niet gemakkelijk:

“De beddingen, voor desen van gesproken, namen seer
veel tijt (gemerckt geen plancken daer toe bequaem
sijnde) genootsaeckt waren deselve van ront hout, dicht
aen malkanderen op ander leggende sluytbalcken,
boven plat gekapt te maecken.”
Het duurde, zoals eerder beschreven, tot begin
juni voordat de kanonnen eindelijk in de rolpaarden
konden worden gehesen, maar de grond was nog
zo week dat er 50 man voor nodig waren om een 6
ponder te verplaatsen.466
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Afb. 8. Mogelijke lokatie van fort
Orange. (bron: Google).

Het benodigde hang- en sluitwerk voor de poorten
werd niet vanuit Nederland meegenomen, maar werd
ter plekke vervaardigd door een smid die met de
expeditie was meegereisd. De kolonisten bouwden
daarvoor een smidse.467 De beschrijving van Myst laat
zien, dat het bouwen van een fort aan de Wilde Kust
niet eenvoudig was. Het oorspronkelijke plan kon
niet worden uitgevoerd, ondanks het relatief grote
aantal kolonisten. De bouw van een vestingwerk in
deze omstandigheden vereiste een aanpassing aan de
lokale omstandigheden, die vaak veel tijd kostte.

Conclusie
Alleen al aan de Oyapock zijn er drie bekende
vestingwerken door Nederlanders gebouwd, die geen
van alle zijn onderzocht. De auteurs van dit artikel
hebben tijdens een verkenning langs de Oyapock in
de zomer van 2012 geprobeerd de locatie van het fort
Orange te vinden, dat bij de hedendaagse punt van
Saint-Louis zou moeten liggen die wordt gekenmerkt
door een vernauwing in de rivier (coördinaten N
4.036279° / W -51.688271°). De zichtbaarheid en
omstandigheden zijn niet gemakkelijk, omdat de
oevers merendeels dicht zijn begroeid met secondair
tropisch regenwoud, maar ook omdat er in dit gebied
de afgelopen eeuwen allerlei verschillende constructies
zijn opgetrokken. Op de detailtekening van Orange
is de citadel afgebeeld en op de satellietfoto zijn de
twee linies van het fort ingeschetst naar het vierkante
greppel- of grachtsysteem dat we hebben herkend
op de punt van Saint-Louis. Het betreft drie droge
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greppels van ongeveer drie meter breed en twee meter
diep die samen een U vormen. De hoogte van de
grachten is geaccentueerd met een aarden ophoging
aan de binnenkant. Verder naar de punt toe was het
niet mogelijk greppels of archeologisch materiaal te
kunnen ontwaren, maar aan de zuidelijke kant, met
ook een aanlegplaats, is het jaar daarvoor wel veel
archeologisch materiaal gevonden (weliswaar veel
Frans) op de plaats waar ook een waterput aanwezig is.
Het moge duidelijk zijn, dat verder veldonderzoek
hoogst noodzakelijk is om meer zekerheid over de
locatie van het fort en de datering van de greppels
te verschaffen, maar ook om het gebied in kaart te
brengen. Het is namelijk ook best mogelijk dat
de boven beschreven droge grachten aan het fort
Nassau van Jan van Ryen toebehoren dat in 1627 is
opgetrokken.468

Franse vestiging
Nadat de Nederlandse nederzetting was ontruimd
door de Fransen, heeft de Oyapock pas weer vanaf
het tweede kwart van de 17e eeuw Franse interesse
gewekt. In 1723 of 1724, dus 50 jaar na dato,
werd er door de toenmalige gouverneur Claude
d’Orvilliers opdracht gegeven om een fort te bouwen
aan de benedenloop van de Oyapock. De uitvoering
hiervan werd toevertrouwd aan kapitein Gabaret de
l’Hierondière. Op de plek van het fort Saint-Louis
werd later (1734) ook de Jezuïetenmissie van SaintLouis gesticht door père Elzéar Fauque die daar de
Indiaanse gemeenschappen uit het gebied tussen de

Afb. 9. Kaart van de Wiapoca met daarop fort Orange. (vrij naar Gerardus de Myst, Verloren arbeyt ofte Klaar en kortbondigh
vertoogh van de colonie in de lantstreke Guiana, aan de vaste kuste van America, ca. 1678).

Araguari- en de Oyapock- (Amapá-)rivier aan zijn
missie probeerde te binden, hetgeen uiteindelijk
drastische gevolgen heeft gehad voor de Indiaanse
bevolking van dit gebied.
Er wordt verondersteld dat de Fransen het fort
Saint-Louis op het fort Oranje hebben gebouwd,
alhoewel dit fort nooit helemaal is afgebouwd, net
als zijn Nederlandse voorganger. In 1744 werd deze
versterking vernield door de Engelse piraat Potter en
pas in de 19e eeuw werd er weer aanstalten gemaakt,
na de Portugese bezetting van Cayenne, om een fort
op de Oyapock te bouwen. Het huidige dorpje SaintGeorges de l’Oyapock is in 1853 gesticht ongeveer
20 kilometer stroomopwaarts vanaf Saint-Louis,
samen met een strafkolonie, die 10 jaar later weer
werd verlaten vanwege de doffe ellende in dit kamp.
Sinds 2006 is Saint-Georges met de auto bereikbaar

en wordt er binnenkort een brug over de Oyapock
voor het publiek opengesteld.
Tot slot: de constructie van deze vestingwerken is
interessant, omdat er betrekkelijk weinig bekend is
over de forten die door Nederlanders in de 17e eeuw
zijn gebouwd langs de Wilde Kust. De bouw van de
Nederlandse fortificaties verder oostelijk in de delta
van de Amazone en bij de Xingu is nog nauwelijks
onderzocht. De beperkte historische bronnen die
beschikbaar zijn, suggereren dat deze vestingwerken
vooral werden gebouwd met materialen die ter
plaatse aanwezig waren, voornamelijk hout en aarde.
De ontwikkeling van de Nederlandse vestingbouw
langs de Wilde Kust in de 17e eeuw, blijft vooralsnog
vooral een ongeschreven bladzijde in de Nederlandse
geschiedschrijving.
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Remire/Boa Vista 2012
Transcriptie van een Engelse vertaling van een brief van Johan Pimpelfort uit fort Orange gedateerd 16 maart 1677
(UK-TNA_PRO_CO 1/67, No 36C 16770316)g
To the Colledge of the Admiralty at Amsterdam
My Lords
Our voyage from our Natherland to Goeiana has been very quicke and according to wish her haveing sailed out of the
Texell the 13 december, the 25 of the same month wee arrived at the Madera Islands on the 6 of January 1677, at the
Isle de Mey, and the morning following, in the Bay of St Jago, where was our rendevous, but our admiral, on bord of
which was the heier Aprisius being some way behind, stood in to the Isle de Mey, with the frigate called the Princes
Armes, where they bought some cattle at cheap rates, and a good quantity of salt, and on the third day come to us at St
Jago, where little was to be had, and hardly good fresh water, only wee gott some hogs: The 13 wee sailed againe from St
Jago, and that evening passing by the Isle de Fogo, wee continued our course with a brisk easterly wind, and on the 1 of
February had sight of the coast of Gujana, which appeared to us low and full of wood in 3 ½ degrees;
wee sailed two days long the coast, takeing our course Westerly, in four fathom water, which was very thicke the ground
being muddy, till we came in 4 degrees and 8 minutes, when the land appeared to up very mounttanous; all the shipps,
according to the direction of the card maker Brandeveen would have sailed below the hill to Aprowacq, but that the Heer
Apricius seconded by the captain of the frigate who had a written journal of the River of Wyapoco, had not taught the
contrary, and that they ought not to keep the hill on the larboard but starboard side, which the severall [p 140] Masters
could not at first believe, yet they found it so, and then declared that Brandeveens Card or Maps were good for nought
save to be burnt, for if wee had followed them in stead of the River of Wyapoco wee should have arrived in the River of
Aprowacke.
On the 4 February wee came before the River of Wyapoca about 3 miles from the coast, the next day with the tide of
flood and a spring tide all the shipps sailed in to the River, keeping the hill or mountaine on our starboard, and come to
an anker under the hill of Caripote, which is very stony, high and steep: the 6 wee went with severall shaloups on shore,
to look for some Indians, and to visit the said hill, but before wee came to the said hill, wee discovered severall Indians
at the foot of the same, who were very well disposed towards us, and led [us] up the hill by very steepy and stony ways.
Being come to the top, wee found there 7 or 8 hutten with Indians, and a small plantation of Cassavie Milie &a they
told us that there were more Indians lived upon the hill, as wee likewise found, after wee had given them some small
presents, wee told them wee would come and live by them, which they would not permit.
They are good natured people both man and weomen goe naked; being returned on bord againe, wee resolved to saile
farther up the River with 2 Chaloups, to view the country, for which I with 3 others were appointed; having passed
about 4 miles up the River, wee found a very good and convenient place, on the River side being in the figure of a
Triangel; wee could see that people had formerly lived there, being [140r] being a very pleasant place, which wit little
change might be made very strong.
The 9 wee returned to our shipps and made repost of what wee had discovered, upon which wee resolved to take possession
of that place, and accordingly sailed thither with 6 boats well manned, provided with picaxes and other materials, and
having againe viewed the place wee possessed our selfes of it, every one falling to worke, where wee have hitherto passed
our time in continuall raines, and being very much wearied in receiving our goods which notwithstanding the raines,
the shippers brought on there day and night, by which much was damnified.
g

Het origineel is gepubliceerd in het Nederlands en bevindt zich in de collectie Ten Hove van het Nationaal Archief te Den Haag
(NL-HaNA_1.11.03_69_1-3).
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While wee were busied here about sitting up some sommer hutts, the Indians came to us from the hill casipole, and
desired they might come and live by us, which wee granted them, and immediately they sett a summer hutt after their
manner, in which 10 or 12 Indians with their Wifes and Children come & lodged, bringing us now & then some fish,
crabs, as likewise a sea cow, with which the whole Colonie was refresht; as likewise some wilde deere. Hitherto we have
not been able to make any farther discovery up in the Country, but some Indians, comeing down the River in a great
Cano, came and visited us, bringing us a great many broyled fish and other things, who by our Interpreter asked us why
wee did not come & live by them, there being land enough, where upon the next day wee sent up the River a boat with
the Interpreter, who sailed about 5 miles, found no Indians, but much convenient land, so that it is to be hoped, that
living here in peace wee shall have several good oppertunityes [140v] of advantage.
I have caused an orchard or garden to be made here with 14 beds in it, besetting it with Palissadoes, in which have
sowed Salade, Redich, Melons, Pompons, Coukombers, Endife, beens &a which in Natherland remains 8 or 10 days in
the earth before it comes up, which here shoots out the 3 & 4th day, a signe of fruitfullnesse. Wee found here 7 or 8 very
good fruits, growing wild, as, annanas, Piement, small & great, severall trees of Cassau, Lemons, Bacovas, Cotton, the
wsss fine color of Rouco, Gutta Gamba or Gitte Gom [rubber]; and severall other very good spelling [smelling?] gums.
It is likewise a healthfull and well temperate climate, not by much so warme, as some have written; the pleasant winds
which blow continually out of the East doe very much quicken and enliven the people; wee are not troubled with any
Muskitas. Wee are now busyed about fortifying our selfes which place by its situation may be made very strong, for on
two sides it is secured by a strong courant, and on the land side may be secured by walls and Palissados; and this place
shall be called Orangen in Goujana.
We find here green Ebbeny, Cedar and other blacke wood, and a great many very fine gums and orange colors, and it is
said, that is liken gold to be found, wee known not yet what time may discover. Wee want at present nothing, but desire
wee may from time to time be furniched with the necessary provisions, and wee hope by the blessing of God to make
this Colony fitt to be a comfort to many thousands of people [141r] Wee are in very good health, except some few; but it
pleased God to send a great mortality on board the ship Laurentius, where above 40 have dyed.
remaine &a
Actum in the Citty of Johan Pimpelfort
Orange in the River of Wiapoco the 16 March 1677

Noten
436 Conditie, de welcke by de Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt, toegestaen werden aen een yeder, die
genegentheydt mochte hebben om een aensienelijcke
Colonie uyt te setten op een seer bequame ende welgelegene plaetse, op de vaste kuste van America [gedagt.
20 juli 1675, Simon van Beaumont]. UBL: Thysiana
9964; Een kort en bondigh Vertoogh van de considerabele
Colonie die de …Staten van Hollandt..hebben goedtgevonden ende geresolveert..uyt te setten op de vaste
Kuste van America, vervattende het fundament tot beter
etablissement, bevolckinghe en bescherminge van dien; de
favorabele conditien (1676) s’Gravenhage: J. Scheltus.
UBL: Thysiana 10109; Beschrijvinge van Guiana;

des selfs Cituatie, Gesontheyt, Vruchtbaerheyt ende
ongemeene Proijten en Voordelen boven andere landen.
Discourerender wijse voorgestelt tusschen Een Boer…
Een Burger…Een Schipper…en een Haeghsche Bode
(1676) Hoorn, Stoffel Jansz Kortingh. UBA: UBM O
90-22. UBL: Thysiana 10164; Pertinente beschrijvinge
van Guiana. Gelegen aen de vaste kust van America:
Waer in kortelijck verhaelt wordt […] de limiten, het
klimaet en de stoffen der landen […] nevens der selver
inwoonderen aldaer. Hier is bygevoeght Der participanten
uytschot ende profijten, die daer uyt te volgen staen. Als
oock de Conditien van […] de Staten van Hollandt en
West-Vrieslandt, voor die gene die nae Guiana begeeren
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te varen (1676) Amsterdam, Jan Claesz. ten Hoorn.
Knuttel 11389; Tiele (Bibl.) 113; Van der Wulp 5545.
Muller, Kim Isolde (2001) Elisabeth van der Woude:
memorije van ’t geen bij mijn tijt is voorgevallen: met het
opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust
1676-1677, Amsterdam: Terra Incognita.
Myst, Gerardus de (1678) Verloren Arbeyt ofte Klaar
en kortbondigh vertoogh van de Colonie in de Lantstreke
Guiana, aan de vaste kust van America Op de Revier
Wiapoca, UBL: Thysiana 10329, Pieter Timmers,
Amsterdam.
Hulsman, L.A.H.C. (2009) Nederlands Amazonia,
handel met indianen 1580-1680, PhD UVA,
Amsterdam, p. 374.
Cabeliau spelde de naam als Wyapoco; Goslinga, C.
(1971) The Dutch in the Caribbean and on the Wild
Coast, 1580-1680, Assen, p. 485-488.
Hulsman, L.A.H.C. (2010) ‘De Guiaansche
Compagnie; Hollanders in Suriname; 1604-1617.’
OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch
gebied, jrg. 29, nr. 2, Leiden.
De kolonisten van Van Ryen bouwden hun nederzetting
bij Wacogenive (zie afbeelding 1). Zij vonden drie
overlevenden van de expeditie van Oudaen die in 1625
een vesting in de Amazonedelta hadden gebouwd en
daarvandaan na een Portugese aanval naar de Oyapock
waren gevlucht, waar zij een nederzetting hadden
gesticht die door oneenigheid was uiteengevallen en
daarna door Indianen werd vernietigd (Laet, Johannes
de (1932) uitg. door S.P. L’Honoré Naber en J.C.M.
Warnsinck, Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der
Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien
boecken, deel 2, Nijhoff, Den Haag, p. 16-18).
Goslinga 1971. Harlow 1925, 200, 203. Harlow, V.
T. (ed.), 1925, ‘Colonising expeditions to the WestIndies and Guiana, 1623-1667’. In: Works issued by
The Hakluyt Society, Second Series 56. London: The
Hakluyt Society. Abraham Crynssen, die in 1667
Suriname veroverde, schreef in 1669 dat een aantal van
de kolonisten uit de Apperwack, zoals de Hollanders
de Approuage rivier toen noemden naar Suriname
waren gereisd. Crynssen schreef dat deze Amsterdamse
kolonie met steun vanuit Suriname in stand werd
gehouden (Hulsman 2009, p. 154).
Muller 2001, p. 90.
Zie noot 436 voor de pamfletten.
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Hilary (1998) ‘Plantation, Production and White

284

verre forten, vreemde kusten

447
448
449
450
451
452
453

454
455
456
457
458
459

460
461
462
463
464
465
466
467
468

‘Proto-Slavery’, in Jovce Lorimer (ed.), Settlement
Patterns in Early Modern Colonization, 16th-18th
Centuries, Aldershot.
Myst 1678, p. 8.
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Ibidem, p. 38-45.
Ibidem, p. 46. Zie de paragraaf over het fort voor een
gedetailleerde beschrijving.
Ibidem, p. 49-55.
Anonyme, (1678) Relation de la prise des Ifles de
Gorée au Cap-Vert & de Tabago, dans l’Amérique, sur
les Hollandois, par l’Escadre des Vaisseaux du Roy,
commandée par le Comte d’Estrées, Vice-Amiral de France
[…], p. 141-151.
Myst 1678, p. 56-57.
Ibidem, p. 57.
Ibidem, p. 57-60.
Ibidem, p. 58-60.
Ibidem, p. 37.
Ibidem, p. 46.
Myst 1678, p. 46.
Ibidem, p. 55.
De auteurs hebben niet alleen een survey uitgevoerd
op de linker oever van de Oyapoc, maar hebben ook
in 2012 het Nederlandse fort uit de zeventiende eeuw
op de Approuague terug kunnen vinden. Zie M. van
den Bel en L. Hulsman, ‘Une colonie néerlandaise sur
l’Approuague au début de la deuxième moitié du XVIIe
siècle’, Bulletin de la Société historique de la Guadeloupe
164, 2013. In augustus 2016 heeft een archeologische
verkenning van dit punt kunnen vaststellen dat het een
linie met twee of drie redans betreft. Hierbij is dank op
zijn plaats voor de Association Aimara die dit onderzoek
heeft mogelijk gemaakt. In 2017 kan hopelijk verder
worden gegaan met onderzoek.

Fig. 1. Dutch fortresses in North-America. (drawing: Sjouke Elgersma).
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Anders dan veel boeken over de VOC en de WIC is dit geen typisch verhaal
over avontuurlijke ontdekkingsreizen, handel drijven, slavernij en gemakkelijk
veel geld verdienen. Wel is het een boek over de vaak moeizame manier waarop
Nederlanders voet aan vreemde wal hebben gezet. Regelmatig dienden daar
eerst de Portugezen te worden verslagen, waarna relaties met de lokale bevolking
werden opgebouwd. Die had meestal eigen vorsten, waardoor Nederlanders in
regionale politieke intriges verzeild raakten, niet zelden door andere westerse
landen gevoed. Daarnaast kwam men te wonen in gebieden met een ander
klimaat en gevaarlijke ziekten.
In twee overzichtsartikelen en 12 meer specifieke bijdragen gaan deskundige
auteurs uitvoerig in op ontwerp, bouw en bewapening van forten in alle
werelddelen. Vaak zijn dit geen succesverhalen, maar reconstructies van de
moeizame omstandigheden waaronder gemotiveerde militairen en avonturiers
met een te klein budget er het beste van poogden te maken. Ook komt een
Nederlandse ingenieur aan bod die met zijn kennis over verdedigingswerken in
buitenlandse dienst kwam, evenals buitenlandse ingenieurs die voor de VOC
werkten.

VERRE FORTEN, VREEMDE KUSTEN

Nederlanders hebben door de eeuwen heen forten en andere verdedigingswerken
op vele locaties ver van Nederland gebouwd. Meestal dienden deze ter
bescherming van Nederlandse belangen. Denk hierbij aan de Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) die
van de Staten Generaal een geweldsmandaat kregen om oorlog te voeren met
rivaliserende Europese mogendheden. En ook aan de koloniale aanwezigheid in
Nederlands Indië.

VERRE FORTEN,
VREEMDE KUSTEN
Nederlandse verdedigingswerken overzee

Door deze verhalen is steeds de werkelijkheid geweven dat de VOC en WIC
geen koloniale ambitie hadden, maar slechts het doel om winst te maken. Deze
realistische analyses maken dit boek tot een unieke toevoeging aan wat er reeds
op dit gebied is verschenen.

Onder redactie van

Sidestone Press
ISBN: 978-90-8890-449-3

Stichting
Menno van Coehoorn

9 789088 904493

Sidestone

ISBN 978-90-8890-449-3

Kees Ampt, Ad Littel en Edwin Paar

