
Walvisvaarders

eilanden (Indonesië) openlegde.

Schouten noemde de eilanden-

groep waar Blup Blup deel van

uitmaakt heel bescheiden naar

zichzelf. Naast het eiland ligt ove-

rigens nog een vulkaaneiland dat

zijn eigen naam kan uitspreken,

zij het slechts af en toe: Bam.

7. JAN MAYEN
HOLLANDSE POORT
VANDEHEL
De Ierse monnik Brendan kwam

terug van een reis met verhalen

over een in brand staand, kabaal

makend eiland. Hij durfde niet

aan land te gaan want volgens

hem was dit niets minder dan

de poort van de hel. Nederlandse

walvisvaarders hadden meer

moed. Ze gebruikten het naar

hun Nederlandse kapitein Jan

May genoemde eiland jarenlang

om gevangen walvissen te verwer-

ken. Nog steeds struikel je op Jan

Mayen over halfvergane walvis-

botten uit die tijd. Het eiland

heeft nu de status van Noorse vrij-

handelszone, maar er vindt geen

enkele economische activiteit

plaats. Misschien een ideetje voor

een handige jongen?

8. TOBAGO
ROBINSONCRUSOEOP
ZEEUWSEBODEM
Aan het einde van de Eerste En-

gels-Nederlandse Oorlog in 1654

verwierf een groep Zeeuwen de

rechten op een Caribisch eiland

dat ze Nieuw Walcheren noem-

den. De Nederlanders begonnen

er plantages onder de vlag van de

VOC. Volgens een aardige maar

oncontroleerbare theorie ont-

snapte één slaaf uit de klauwen

van de handelscompagnie en

kwam hij een schipbreukeling

tegen. Vervolgens zwierven ze

samen verder…Robinson Crusoe

en diens maatje Vrijdag.

Wat wél zeker heeft plaatsgevon-

den, zijn de bittere gevechten tus-

sen Nederlanders, Engelsen en

Fransen. Heel wat plaatsen op het

relaxte eiland Tobago, zoals Nieuw

Walcheren nu heet, getuigen van

dat roerige verleden. Eén keer

raden waar Bloody Bay, Dead Bay

en Man O’ War Bay naar verwij-

zen.

9. JOST VAN DYKE
VANPIRATENEILANDNAAR
TROPISCHRESORT
Naamgever van het Caribische ei-

land Jost van Dyke is de 17de-

eeuwse Nederlandse piraat Joost

van Dyk, ooit een machtig man in

de Cariben. Van Dyk schopte het

zelfs tot privateer: in dienst van

de West-Indische Compagnie

knapte hij als ‘gedoogpiraat’ vuile

zaakjes op in het Caribisch gebied.

Nu wordt het eiland van Van Dyk

beheerst door serene rust. Alles

wat je van een tropisch paradijs

mag verwachten, vind je er. En

het beste nieuws: Jost van Dyke is

bij gebrek aan luxe geen hangplek

voor de rich and famous gewor-
den.

10. PHUKET
HOLLANDSEHANDELOP
THAIS FEESTEILAND
Nu luieren Nederlanders er graag

aan het strand om daarna de

lange nachten weg te dansen in

disco’s. 17-eeuwse landgenoten

verdienden hier liever geld met de

handel in tin, rubber en ivoor.

Phuket heette vroeger Junkseilon,

een verbastering van Tanjung Sa-

lang, de lokale benaming voor het

zuidelijke eilanddeel. Uit Hol-

landse kelen klonk dat als Junk-

seilon en dus werd dat als naam

op de landkaart geschreven. In

1667 werden de Nederlanders van

het eiland verdreven. Nu eens niet

door Spanjaarden, Portugezen of

Engelsen, maar als gevolg van een

lokale revolte. §

Land in
zicht
Ook aan vaste wal hebben
Nederlanders op veel plekken
sporen achtergelaten.Wat te
denken van sjoelen in Canada
en de Hollandse stranden van
Brazilië?

DUSTOFF YOURSJOELBAK
De vele Nederlandse afstam-
melingen van kolonisten heb-
ben het Canadese Ottawa een
touch of Dutch gegeven. Je
kuntmeedoen aanNeder-
landse ‘Spreek jemoerstaal’-
cursussen, dust off your
sjoelbak-evenementen en
André Hazes-tributes. Op 30
april is het Koninginnedag en
op 5 december pakjesavond.

BAKKIE PLEUR INHET
MIDDEN-OOSTEN
De opmars van koie begon
in de 17de eeuw in de stad
Mocka (Jemen). De VOCwerd
daar de eerste grootschalige
koiehandelaar ter wereld.
Wie achter de bekende naam
een bruisende havenstad
verwacht staat wel even te
kijken; Mocka is nu een vrien-
delijk vissersdorp. De koie
smaakt er evenwel ongeëven-
aard.

FAMILIE VROOMWOONT
AANDEGOUDKUST
Een aantal Nederlandse
forten aan de Ghanese kust
vanwaar slavenwerden ver-
scheept, heeft het tot toeristi-
sche trekpleister geschopt.

In de buurt van die forten vind
je ook heel wat Ghanese fami-
lies die al eeuwenlang Bartels,
Van Dijk en Vroomheten,
want het bleef niet bij handel-
drijven alleen.

DEALENBIJDE TAJ
MAHAL
India’s beroemdstemonu-
ment, de Taj Mahal, bevindt
zich in Agra, de plaats waar de
VOC in de verfstof indigo han-
delde. ‘Wie niet rijk uit Agra
komt, zal nergens rijk worden’
was een gevleugeld gezegde
onder handelaren. In deze
afgelegen handelspost vond
namelijk hoogstzelden con-
trole plaats door autoriteiten.

HOLLANDSESTRANDEN
INBRAZILIË
Rond 1640was Nederland
heer enmeester aan de Bra-
ziliaanse kusten. De trotse
hoofdstad van een uitge-
strekt gebied dat NieuwHol-
land heette, wasMauritsstad,
het tegenwoordige Recife.
Samenmet de plaatsen For-
taleza en Salvador da Bahia,
ook deeluitmakend van het
toenmalige NieuwHolland,
is Recife nu populair als va-
kantieplek.

Kharg

Mauritius
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Phuket

Blup Blup

Tonga
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Blup Blup Tobago Phuket
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