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De VOC naar Azië
1) “Verenigde Oost-Indische
Compagnie”
VOC staat voor ‘Verenigde Oost-Indische Compagnie.’ Wat betekent dat eigenlijk? Compagnie is een
oud woord voor ‘bedrijf’. Oost-Indisch is een andere naam voor ‘Aziatisch’. In die tijd werd eigenlijk
alles wat ver weg was ‘Indië’ genoemd. Amerika
was ‘West-Indië’ en Azië was ‘Oost-Indië.’
Dus dat was het gebied waar de VOC heenging.
Maar Verenigde? Waar slaat dat nou weer op?

Verenigde
De VOC was een ‘Verenigde’ Compagnie omdat
ze was ontstaan uit allerlei losse bedrijfjes. Na de
Eerste Schipvaart probeerden allerlei handelaars
uit alle delen van Nederland zelf met Azië te gaan
handelen. Dat was echter best lastig. Het uitrusten
van een vloot was heel duur, en de Portugezen
werkten overal en altijd tegen. Nadat er al een paar
vloten naar Azië was geweest, bedacht de Nederlandse regering in 1602 hier wat op.
Misschien was het beter als al die bedrijfjes samen gingen werken en één groot bedrijf werden.
Dat was handiger, en dan waren ze ook sterker
tegen de Portugezen en Spanjaarden. Die kleine
bedrijfjes werden dus ‘verenigd’ in één bedrijf.
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Het hele jaar door handel
Vandaar de naam: VOC! De Nederlandse regering
bepaalde dat alleen de VOC in Azië mocht handelen, en andere Nederlanders dat niet mochten. De
VOC kreeg dus een monopolie.

Heren XVII
Doordat de VOC was ontstaan uit een paar losse
bedrijven, had ze ook kantoren in meerdere Nederlandse steden. Die kantoren werden kamers
genoemd. Er waren zes van zulke kamers: Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Die kantoren regelden heel veel dingen zelf.
Twee keer per jaar hadden ze met z’n allen een
vergadering, waar 17 mensen van de hele VOC
bij mochten zijn. Deze mensen heetten de ‘Heren
XVII’. Alle kamers moesten luisteren naar wat die
17 heren samen besloten.

2) In Azië
In de eerste jaren van de VOC hadden de Nederlanders nog geen steden of forten in Azië. Ze
voeren steeds met een vloot naar Azië, kochten
specerijen, voeren weer terug en verkochten in
Nederland hun spullen zo duur mogelijk.

Na een paar jaar begonnen de Nederlanders ook
pakhuizen te bouwen in de Aziatische steden
waar ze hun spullen kochten. Daar lieten ze dan
één of twee Nederlanders achter. Dit was handig.
Zij leerden de taal te spreken. Hierdoor was het
makkelijker contacten te leggen en de Aziatische
handelaars te leren kennen. Ook konden zij nu
het hele jaar door spullen inkopen. Alle inkopen
werden in de pakhuizen bewaard. Wanneer de
schepen uit Nederland aankwamen, hoefde alles
alleen nog maar ingeladen te worden.

Forten
Kort daarna begon de VOC ook forten te bouwen.
Dit was om zich te beschermen tegen bijvoorbeeld
de Portugezen. Maar de forten kwamen ook om
andere handelaars uit bepaalde gebieden weg te
houden. Zo probeerde de VOC de eilanden waar
kruidnagels en nootmuskaat vandaan kwamen,
helemaal voor zichzelf te houden. De Nederlanders schoten op alle Portugezen en Spanjaarden die
in de buurt tegenkwamen. Sommige van de forten
die toen zijn neergezet, bestaan nu nog steeds.
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Delfts blauw - of
Chinees blauw?
Iedereen in Nederland kent Delfts Blauw. Toeristen
die in Nederland op vakantie gaan nemen het vaak
mee als souvenir, want wat is er nu meer oer-Hollands dan Delfts Blauw? Maar eigenlijk is het best
raar dat we Delfts Blauw zo Nederlands vinden.
Delfts blauw hebben we namelijk afgekeken van
de Chinezen!
Eén van de nieuwe producten die de VOC naar
Nederland bracht was porselein uit China. Dit
raakte in Nederland ongelooﬂijk in de mode. Iedereen wilde het hebben, maar het was ongelooﬂijk
duur. De VOC mocht namelijk in het begin niet direct met China handelen van de Chinese keizer,
en moest in Azië dus vreselijk veel moeite doen
om aan porselein te komen. Toen de VOC vanaf
1729 wél in een Chinese haven (Kanton) mocht
komen, zorgden de Chinezen wel dat zij de prijzen
mochten bepalen, en die prijzen waren vreselijk
hoog. Echt Chinees porselein was daardoor in Europa bijna onbetaalbaar.
Doordat Chinees porselein zo vreselijk duur en
zeldzaam was probeerden mensen in Nederland
het dan maar na te maken. In Delft lukte dat al rond
1650. Het was dan weliswaar geen echt porselein
wat ze maakten, maar gewoon rood aardewerk
met een wit-blauwe glazuurlaag, maar je zag het
verschil bijna niet. Zo ontstond het Delfts Blauw.
In het begin versierden de makers van Delfts blauw
hun aardewerk met allemaal Chinese ﬁguurtjes en
versieringen. Zo leek het zo ‘Chinees’ mogelijk. Dat
was namelijk wat rijke Nederlanders mooi vonden,
en waar ze veel geld voor wilden betalen. Pas veel
later ging men op Delfts Blauw ook allemaal Nederlandse taferelen afbeelden, zoals molens, boten
en schaatsende mensen.
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Hoofdkwartier Batavia

3) Steeds meer producten

In 1619 besloot de VOC ook om een hoofdkwartier
in Azië te stichten: Batavia. Deze stad werd gesticht op het eiland Java in Indonesië. Tegenwoordig heet het Jakarta en is het de hoofdstad van
Indonesië. Voor de VOC was het heel onhandig om
alles vanuit Nederland te moeten regelen. Daarom
moesten alle schepen voortaan samenkomen
in Batavia voor ze naar Nederland vertrokken of
verder Azië in gingen. In Batavia regeerde vanaf
toen een gouverneur-generaal, die de baas was
over alles wat de VOC in Azië deed. Batavia was
in het begin niet meer dan een paar pakhuizen,
maar groeide al gauw uit tot een stad: de eerste
Nederlandse stad in Azië.

De VOC was dus oorspronkelijk vooral opgericht om
specerijen te kopen. In de loop van de tijd begon de
VOC in Azië steeds meer producten te kopen waar
in Europa ook wel een markt voor was. Zo begon
men ook al gauw van Chinese handelaars zijde en
porselein te kopen. Chinese zijde was beter dan
die in Europa werd gemaakt. En wat de VOC niet
in Nederland kon verkopen, verkocht ze gewoon in
Azië aan andere landen, zoals Japan.

Kofﬁe en thee
Ook begon men in Europa rond 1650 kofﬁe steeds
lekkerder te vinden. Die werd door de VOC gekocht
in het Midden-Oosten, in de steden Mocha en
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Basra. Soms worden kofﬁebonen ook wel mokkabonen genoemd. Die naam is afgeleid van Mocha,
de plaats waar de VOC de meeste kofﬁe kocht.
Iets later volgde ook thee, wat uit China kwam. Uit
Japan kwam ook wel thee, maar die vonden de
Nederlanders minder lekker. Ook salpeter werd na
een tijdje voor een groot deel door de VOC naar
Europa gebracht. Hiervan werd buskruit gemaakt.
Daarnaast kocht en verkocht de VOC nog allerlei
dure houtsoorten, katoenen stoffen en soms ook
complete meubels.
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Verzamelingen

Boeken over de VOC

Naast eetbare, drinkbare en bruikbare spullen
bracht de VOC ook allerlei dingen naar Nederland
die mensen gewoon interessant of leuk vonden.
Zo legden veel mensen, als ze het konden betalen,
een rariteitenkabinet aan. Dit was een kamer of
kast met een verzameling van rare en zeldzame
spullen van ver weg. Daarin zaten bijvoorbeeld heel
grote of vreemde schelpen, tijgervellen, samuraizwaarden, opgezette dieren, slagtanden of soms
zelfs een hele olifantenschedel. Rembrandt was
één van de mensen die zo’n verzameling had.

De VOC was natuurlijk een bedrijf dat geld verdiende. In Nederland vond men het echter wel heel
erg interessant wat de VOC deed. Net als wij nu
nog steeds, was men dol op al die verhalen over
avonturen, vreemde volkeren en rare planten en
dieren. Veel rijke Nederlanders kochten en lazen
allemaal boeken over de VOC. Eén van die boeken
was bijvoorbeeld het scheepsjournaal van Bontekoe. Dit boek was al vanaf 1646 als boek te
koop. Het bleef zo populair dat het 70(!) keer werd
herdrukt.
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