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1. MALDIVEN
SCHELPEN ZOEKENVOOR
DE VOC
Hagelwitte stranden en azuur-

blauwe zeeën, de Maldiven zijn

een paradijs op aarde. Maar toen

Nederlandse handelsreizigers

neerstreken op de eilandengroep,

zochten ze iets heel anders: schel-

pen. De prachtige cowry-schelpen

bleken voor de Verenigde Oost-

Indische Compagnie (VOC) een

uitstekend betaalmiddel voor de

slavenhandel in West-Afrika. Van

1645 tot 1796 kregen de Maldiven

militaire bescherming, als tegen-

prestatie was er een handelsmo-

nopolie voor de VOC.

Omdat de handelscompagnie

eindeloze hoeveelheden van die

cowry’s wilde, werd schelpen zoe-

ken een economische hoofdactivi-

teit op de Maldiven. De invloed

van het schelpengeld leeft voort in

de huidige Ghanese munteenheid:

de cedi. Dezelfde naam die de

West-Afrikanen ooit aan de

schelpjes gaven.

2. SAMOA
HOLLANDSE POSTZEGELS
Ontdekkingsreiziger Jacob Rogge-

veen is in eigen land niet zo be-

kend, maar daarbuiten ligt dat

anders. Boeken zijn er volgeschre-

ven over de man die voor de West-

Indische Compagnie op expeditie

ging en per toeval Paaseiland ont-

dekte. Roggeveen is ook beroemd

op de naar hem genoemde Jacob’s

Eilanden (tegenwoordig Samoa),

waar postzegels met zijn afbeel-

Van Tobago tot Phuket....Nederlandse
handelsreizigers reisden de afgelopen
eeuwen naar demeest uiteenlopende
eilanden. Toeristen kunnen er hun
erfenissen ontdekken.
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ding in omloop zijn. De Neder-

landse erfenis is ook terug te

vinden in de taal van Samoa. Het

fraaiste voorbeeld daarvan is wel

pupa (spreek uit: poepa). Dat

betekent inderdaad poepen, maar

dan in het oud-Hollands: ge-

slachtsgemeenschap hebben.

Begin op Samoa dus niet over

‘poepen’ als je naar de wc moet.

3. KHARG
DERUÏNES VAN FORT
MOSSELSTEIN
Na een eeuw lang de grootste

handelspartner van Perzië te zijn

geweest, leken de hoogtijdagen

voor de Nederlanders voorbij. In

1753 probeerde de VOC het nog

één keer. Ze ‘leaseden’ het eiland

Kareek van de Perzen maar gaven

het na dertien verliesgevende

jaren weer op. Zijn grote bekend-

heid dankt het tegenwoordige

Iraanse eiland Kharg aan de Eer-

ste Golfoorlog, toen Irak de olie-

installaties op het eiland bombar-

deerde. Bezoekers treffen er nu

een merkwaardige mix aan van

enorme olie-installaties, kleine

vissersdorpjes en historische over-

blijfselen van Griekse, Mongoolse,

christelijke en islamitische ori-

gine. Ook de Nederlanders hebben

een souvenir achtergelaten: Fort

Mosselstein, nu een ruïne.

4. TONGA
HET VRIENDELIJKE EILAND
VAN TASMAN
Dankzij Nederlandse handelsreizi-

gers klinkt de naam Amsterdam

op vele plekken. De kolonisten in

Amerika noemden hun nederzet-

ting Nieuw Amsterdam, in de In-

dische Oceaan ligt het eiland Am-

sterdam en ook ontdekkingsreizi-

ger Abel Tasman gaf een eiland in

de Stille Oceaan de naam van

onze hoofdstad. Hij trof hier uiter-

mate vriendelijke bewoners aan

en al snel ontstond rond 1643 een

levendige ruilhandel, gestimuleerd

door de VOC. Voor een stuk Hol-

lands katoen werd een varken

gekocht en elke spijker die de

scheepstimmerman tevoorschijn

haalde, was goed voor een kip. De

vriendschappelijke ontmoeting

met Tasman gebruiken de eiland-

bewoners tegenwoordig ter pro-

motie van hun zonnige, nieuwbe-

noemde eilandenrijk: Tonga, the
friendly islands.

5. MAURITIUS
WIJ, DE DODO-
MOORDENAARS
Schipper Wybrand van Warwijck

ontdekte in 1598 een eiland dat

hij naar prins Maurits noemde.

Pogingen om het te veranderen in

een aantrekkelijke tussenstop

voor VOC-lieden, mislukten jam-

merlijk. Helaas voor de kolonisten

was duiken een paar eeuwen

terug nog geen populaire bezig-

heid. Mauritius bewaart zijn

schat onder de zeespiegel: een

spectaculaire onderwaterwereld,

bekend bij duikers.

Toch zullen ze zich ook op Mauri-

tius de Nederlanders blijven her-

inneren, zij het om een dubieuze

reden: de VOC is verantwoordelijk

voor de uitsterving van de dodo.

De legendarische, enkel op Mauri-

tius voorkomende loopvogel

verdween doordat het beest

elke avond op het bord lag van

de Nederlanders.

6. BLUP BLUP
HET VURIG SPREKENDE
EILAND
Het vulkanische eiland Blup Blup

is genoemd naar de geluiden die

het produceert als gevolg van

thermische activiteiten. Het is een

van de weinige plekken op aarde

die hun eigen naam kunnen uit-

spreken. Iedereen die aansluit bij

een lokale vulkaantour kan zich-

zelf hiervan overtuigen.

Varend met de Eendracht ont-

dekte de 17de-eeuwse zeevaarder

Willem Schouten Blup Blup tij-

dens een legendarische reis die de

westelijke route naar de specerij-
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