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SUMMARY IN DUTCH 

 
Atlantische Lobby-alliantie: Politieke besluitvorming en economische belangen in de 

geschiedenis van Nederlands Brazilië, 1621-1656. 

 

De zeventiende-eeuwse geschiedenis van de West-Indische Compagnie (WIC) en de 

Nederlandse kolonie in Brazilië is er een van lobbyen. Vanaf het eerste moment dat er sprake 

was van de oprichting van een WIC (1621) tot de terugkeer van soldaten na het verlies van 

Brazilië (1656) die probeerden hun salaris te krijgen, speelden lobbyende belangen een 

belangrijke rol bij de politieke besluitvorming. Immers, individuen in zowel de kolonie als in 

Europa stonden vanzelfsprekend niet passief aan de zijlijn terwijl reguleringen over hen 

werden uitgestort, maar probeerden actief de besluitvorming te beïnvloeden. De lobbyende 

individuen werkten vaak samen met anderen om hun belangen veilig te stellen en hadden zo 

veel invloed op het succes en mislukken van de Nederlandse kolonie in Brazilië. Deze 

invloed van samenwerkende individuen stelt het belang van grote organisaties in de 

Europese metropool ter discussie voor het creëren, vormgeven, en onderhouden koloniale 

instituties. Met andere woorden, via lobbyen hadden individuen veel handelingsvermogen 

en invloed op de koloniale ervaring van de Republiek in het zeventiende-eeuwse Atlantisch 

gebied.  

Dit proefschrift heeft een chronologische ordening waarbij elk hoofdstuk bovendien 

verschillende thema’s behandelt. Hoofdstuk 1 begint met een overzicht van de verschillende 

politieke instellingen in de Republiek en de ordening van de WIC. Hieruit blijkt al dat de 

gedecentraliseerde structuur van de Republiek zich uitermate goed leende voor 

beïnvloeding, maar tegelijkertijd kennis en kunde vereiste. Immers, de ene week was 

persoon x een provincie vertegenwoordigen in de Staten-Generaal, terwijl de volgende week 

persoon y zitting had in de vergaderingen. Als voorbeeld van lobbyen voor de creatie van de 

WIC wordt Willem Usselincx (1567-1647) geïntroduceerd. Hoewel Usselincx wel enige 

bekendheid geniet als eerste pleitbezorger van de oprichting van een WIC, heeft de literatuur 

meer aandacht voor zijn utopische koloniale visie, dan voor zijn lobbypraktijken. Het 

voorbeeld van Usselincx laat bovendien goed zien hoe onderliggende structuren in de 

Republiek de bewegingsvrijheid voor een individu konden beperken. De rivaliteit tussen 
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Orangisten en Staatsgezinden beperkte de mogelijkheid voor Usselincx om succesvolle 

lobby-allianties te smeden. Doordat Usselincx zich formeel had gelieerd met Stadhouder 

Maurits, beperkte dit als vanzelf zijn lobbymogelijkheden, en werd hij actief tegen gewerkt 

door Van Oldenbarnevelt. Ondanks de steun van de Stadhouder, slaagde Usselincx er niet in 

steun van edellieden te verwerven door zijn pleidooi voor verregaande inspraak voor de 

aandeelhouders in het benoemen van de Compagnie’s functionarissen. Bovendien was zijn 

standpunt voor vreedzame kolonisatie in tegenspraak met de verbindende steun voor 

oorlogsvoering in het Atlantisch gebied tegen Habsburgse erfvijand. Usselincx kon of wilde 

de beperkingen voor zijn utopische visie niet accepteren en als gevolg daarvan was zijn 

handelingsvermogen beperkt door de bestaande structuren zoals partijen en facties.  

Nadat de Staten-Generaal in 1621 het octrooi voor de West-Indische Compagnie 

verleenden, waarin relatief weinig over was gebleven van Usselincx’ visie, maakte de WIC 

een eerste poging de Portugese kolonie in Brazilië in te lijven in 1624. Het kortstondige 

succes van enkele maanden in Bahia zorgde ervoor dat de Compagnie niet veel financiële 

slagkracht over had om nieuwe, kostbare, risicovolle, pogingen te ondernemen om de 

territoriale bezittingen van de Spaanse koning te veroveren. Als vanzelf zorgde dit ervoor 

dat de WIC een veredelde Atlantische kaapvaartcompagnie werd die het met name had 

voorzien op volgeladen retourvloten. In 1628 zorgde een succesvolle maritieme 

onderneming in de Slag in de Baai van Matanzas, beter bekend als de verovering van de 

zilvervloot, onder leiding van Piet Heyn ervoor dat de oorlogskas van de Compagnie weer 

goed gevuld was. De uitreding van een nieuwe vloot met Brazilië als bestemming, slaagde er 

in 1630 in meer vaste voet aan de grond te krijgen in Recife. Aanvankelijk werd het koloniale 

bestuur vooral gekenmerkt door ad hoc oplossingen, maar met name met de komst van 

Johan-Maurits van Nassau-Siegen als eerste (en laatste) Gouverneur-Generaal in 1637, kreeg 

het koloniale bestuur in Brazilië meer concrete vormen en terugkerende patronen. De 

invulling van politieke verantwoordelijkheid bouwde voort op bestaande Portugese 

patronen (zoals câmaras als lokale vertegenwoordiging), maar had ook Hollandse kenmerken 

zoals de functies van schouten en schepenen. Het lokale bestuur in Brazilië was dus een 

hybride vorm tussen Portugese en Hollandse bestuurlijke tradities. In deze periode breidde 

de territoriale aanspraak van de WIC in Brazilië zich uit naar de kapiteinschappen ten 

noorden van de Rio Grande. 
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In Hoofdstuk 2 verschuift het perspectief van de Republiek naar Brazilië, om lobbyen 

“op de grond” in de kolonie te bestuderen. Het hoofdstuk bevestigt grotendeels de visie in 

de bestaande literatuur over andere koloniale rijken dan de Nederlandse; de ‘periferie’ had 

verregaande autonomie ten opzichte van het Europese centrum en er was ‘speelruimte’ 

(Middle Ground) waarin interactie tussen koloniaal bestuur en koloniale inwoners plaatsvond. 

De van oorsprong Portugese bevolking in de WIC-kolonie in Brazilië krijgt in het bijzonder 

aandacht in dit hoofdstuk. In augustus 1640 organiseerde het hoogste koloniale bestuur in 

Brazilië, onder leiding van Gouverneur-Generaal Johan Maurits, een Landdag waarin 

Portugese afgevaardigden hun verzoeken konden indienen. De verschillende câmaras en 

gemeentes dienden in totaal 81 petities in over diverse onderwerpen. Met name de petities 

om nieuwe reguleringen verdienden speciale aandacht. Zo slaagden de indieners van 

petities er onder andere in om de regelgeving omtrent het brandmerken van suikerkisten te 

veranderen met als doel fraude te beperken, en leidde het verder tot bijvoorbeeld een verbod 

op het ’s nachts buiten opslaan van suiker met als doel de kwaliteit te waarborgen. Ook werd 

naar aanleiding van petities regelgeving geïntroduceerd die de aansprakelijkheid van 

suikerproducenten voor hun schulden moest beperken. Andere petities gingen over de rol 

van (publieke) religie en de kerk.  

Een petitie met verregaande gevolgen was het verzoek om de oorspronkelijke bevolking 

in Brazilië te mogen gebruiken voor slavenarbeid. Dit lag gevoelig aangezien de WIC het 

idee om Brazilië te veroveren deels legitimeerden als bevrijding van de inheemse bevolking 

van het juk der Portugezen. Niet alleen omdat de Portugezen deels tot slaaf gemaakte 

Amerindianen gebruikte, maar ook om de bevolking te ontdoen van de last van 

katholicisme. Men was er weliswaar van overtuigd dat het beter zou zijn als de suikermolens 

door ‘blanck mensen’ zou worden bediend, maar aangezien de aankomst van arbeiders uit 

Europa niet viel te verwachten, was een bezwaar tegen het gebruik van slavenarbeid uit sub-

Sahara Afrika ‘onnodige scrupuleusheyt’ - aldus een rapport uit 1639. Zowel de 

bewindhebbers van de WIC en de leden van de Staten-Generaal hadden herhaaldelijk 

duidelijk gemaakt dat slavenarbeid door de inheemse bevolking niet toegestaan moest 

worden. Toen, twee jaar nadat het was ingediend in 1640, de petitie op de burelen van de 

bewindhebbers van de WIC terecht was gekomen, veranderde de houding van de 

bestuurders. De volkeren die bevrijd waren van de Portugezen, of die als bondgenoot van de 
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WIC opereerden konden nog steeds niet tot slaaf gemaakt worden, maar de Amerindianen 

die als gevolg van interne oorlogen als slaaf aan de WIC werden aangeboden, konden voor 

de laagst mogelijke prijs worden gekocht en gedurende zeven jaar als slaaf te werk gesteld 

worden. Dit laat zien hoe door middel van petities de Portugese bevolking verregaande 

invloed kon hebben op het beleid van de WIC in Brazilië. Andere niet-Europese inwoners 

van de WIC-kolonie hadden ook toegang tot het bestuur. De Amerindiaanse bondgenoten 

hadden via tussenpersonen (regedores) toegang tot het bestuur. De enige groep die 

ogenschijnlijk geen mogelijkheid hadden om te lobbyen, waren de slaven. 

Het is makkelijk om te zeggen dat op basis van deze voorbeelden de individuen in 

Brazilië verregaande invloed hadden op de implementatie van het koloniale beleid van de 

WIC en dat dus dat heel belangrijk was voor het succes en mislukken van het WIC-beleid. 

Echter, op basis van een voorbeeld over beleid dat in de Republiek werd bepaald, wordt 

duidelijk dat beleid dat in de Republiek werd ontworpen op veel tegenstand kon rekenen. 

Het ging zelfs zo ver dat verschillende functionarissen dreigden op te stappen en effectief in 

staking gingen uit onvrede over het bezuinigende beleid dat door de Heren XIX werd 

opgelegd. Dit maakt duidelijk dat het ook voor de WIC een aantrekkelijke optie was om de 

inwoners in Brazilië te betrekken bij de regelgeving in de kolonie.  

In het derde hoofdstuk verschuift de focus weer wat meer naar de Republiek en in het 

bijzonder het verhitte debat over de regelgeving voor de handel tussen Europa en de kolonie 

in Brazilië. Centraal stond de vraag of de WIC een monopolie op deze handel moet hebben, 

of dat de handel vrijgegeven moest worden voor meer handelaren. De voornaamste 

kemphanen die hier tegenover elkaar stonden waren de WIC-kamer Amsterdam en de WIC-

kamer Zeeland. De Zeelanders waren voorstander van een monopolie, en de 

Amsterdammers waren voorstander van een meer handelaren toelaten in de handel. Hoewel 

dit een binaire tegenstelling lijkt, lag de basis van dit conflict niet primair in principiële 

verschillende opvattingen over economie of economische groei. De Amsterdammers wilden 

een vrijere vorm van handel in een poging meer kolonisten te verleiden zich in Brazilië te 

vestigen. De Zeelanders wilden een monopolie omdat dat aanvankelijk beloofd was aan de 

investeerders. In het lobbyen gingen beide partijen er hard in; er werden grote delegaties 

gestuurd en mensen werden onder druk gezet om verklaringen af te leggen die bepaalde 

belanghebbenden wel goed uit kwamen en anderen niet, en werd geprobeerd de lobby-



321 
 

arena’s te beperken. Bovendien leverde beide partijen gedetailleerde berekeningen aan 

waaruit zou moeten blijken dat hun voorgestelde beleid beter was vanuit een economisch 

perspectief. Het blijkt dan ook dat de handelsregulering vooral bedoeld was om de 

thuismarkt te steunen en dat beide partijen minder geïnteresseerd waren in waar de 

koloniale goederen precies naartoe gingen. Zeeland was met name bang dat een 

ongereguleerde markt zou leiden van het verschuiven van de uitgaande handel naar 

Amsterdam.  

Nadat de stofwolken rond het vrijhandelsdebat waren opgetrokken, brak een relatief 

rustige periode aan waarin de WIC erin slaagde het territorium verder uit te breiden onder 

leiding van Gouverneur-Generaal Johan Maurits van Nassau-Siegen. Na zijn vertrek brak er 

een opstand uit onder een deel van de Portugese bevolking. De WIC had onvoldoende 

slagkracht om de opstand effectief de kop in te drukken, dus het was aan de Staten-Generaal 

om te besluiten óf en hoeveel soldaten er gestuurd zouden moeten worden om de kolonie 

voor de WIC te behouden.  

In het vierde hoofdstuk wordt deze campagne geanalyseerd vanuit het perspectief van 

outside lobbyen. Bij outside lobbyen gaat het niet om het overtuigen van de personen die het 

besluit nemen, maar om het druk uit oefenen op het besluitvormingsproces. In dit hoofdstuk 

gaat het om druk uitoefenen door middel van de publieke opinie, en worden collectieve 

petities gebruikt om de participatie in de publieke sfeer in beeld te brengen. Hoewel de focus 

specifiek 1 petitie is, wordt dit gecontextualiseerd met andere groepspetities en gezamenlijke 

petities naar de Staten-Generaal. De petitie die centraal staat was ondertekent door 92 

individuen. Doordat verschillende soorten inkt zijn gebruikt, evenals verschillende soorten 

veren, is het duidelijk dat de petitie niet op één plek is gebleven. Immers, wie gaat overal 

naartoe met zijn eigen inkt? Door de namen op de petitie te volgen en deze te linken aan 

beschikbare informatie over woonadressen in de zeventiende eeuw, is het mogelijk het spoor 

van de petitie door Amsterdam te volgen. Via onder andere de Herengracht en de Breestraat 

werden ook handtekeningen verzameld in de buurt waar een paar jaar later de Portugese 

Synagoge gebouwd zou worden. De inhoud van de petitie bevatte geen nieuwe informatie of 

argumenten, maar toch besloten de Burgemeesters van Amsterdam hun mening te 

veranderen naar aanleiding van deze petitie en werd een reddingsmissie voor Brazilië 

ondersteund. Kortom, ze werden niet overtuigd, maar door de publieke sfeer onder druk 
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gezet om hun mening te veranderen. Een tweede voorbeeld van een ‘Atlantische’ petitie met 

meerder handtekeningen gaat over de handel op Guinea die zelfs naar meerdere steden 

reisde. De twee voorbeelden samen laten duidelijk zien dat Joden samen met Christenen 

ondertekenden, dat mannen samen met vrouwen ondertekenden, en dat de publieke sfeer 

niet beperkt was tot de muren van een stad. Met andere woorden, deze groepen kwamen 

samen om hun gedeelde belangen, en overstegen zo traditionele grenzen. Bovendien was het 

printen van een petitie geen noodzakelijke stap in het bespelen van de publieke sfeer.  

Ondanks het succes van de petitie duurde het nog enige tijd voordat de reddingsmissie 

daadwerkelijk vertrok. De Hoge Regering in Brazilië was er niet gerust op dat hun brieven 

met verzoeken om meer ondersteuning voldoende resultaat boekten, en besloten daarop om 

een uit hun midden terug naar de Republiek te sturen om te lobbyen. Deze persoon was 

Hendrick Haecxs. Gedurende zijn reis hield Haecxs een dagboek bij waardoor het duidelijk 

wordt hoe hij lobbyde. Zijn, en andere, dagboeken staan centraal in het vijfde hoofdstuk dat 

focust op het belang van persoonlijke relaties.  

De missie van Haecxs werd bemoeilijkt door andere belangen die op de achtergrond 

speelden. De vredesonderhandelingen die uiteindelijk culmineerden in de Vrede van 

Münster in 1648 waren in 1647 in volle gang en verdeelden de vertegenwoordigers in de 

Staten-Generaal. Zeeland wilde de vredesonderhandelingen alleen steunen als er een 

reddingmissie naar Brazilië werd geregeld – iets waar juist de Hollandse 

vertegenwoordigers niet om stonden te springen. Bovendien lag Friesland consequent 

dwars, in het bijzonder omdat ze zich nog altijd gepasseerd voelden doordat ze geen eigen 

WIC-kamer hadden. Mede hierdoor werd het geld voor de reddingsmissie voor Brazilië 

uiteindelijk verbonden met een factiestrijd over wie er Grietman in Baarderadeel kon 

worden.  

Het dagboek van Haecxs legt verder prachtig bloot hoe de informele lobbykanalen 

konden werken. Zo werd hij na aankomst in Den Haag al snel ontboden door een delegatie 

van WIC-functionarissen. Nadat Haecxs hen had verteld wat hij tegen de Staten-Generaal 

wilde vertellen, werd hem duidelijk gemaakt dat hij, in verband met de precaire politieke 

situatie ten aanzien van Münster, zijn rapport af moest zwakken. Een te negatief rapport zou 

de vredesonderhandelingen beschadigen. Bovendien nam deze kleine vergadering het 

rapport niet officieel in ontvangst omdat “het vereiste quorum” niet was behaald voor een 
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officiële vergadering. Nadat Haecxs zijn rapport had afgezwakt werd hij wel ontvangen door 

de commissie voor Westindische Zaken van de Staten-Generaal, waar bleek dat het 

overgrote deel van de vergadering dezelfde personen waren als die de dag daarvoor hem 

onder druk hadden gezet om de toon van zijn rapport af te zwakken. De voorzitter vroeg, 

bijkans smalend, of Haecxs misschien iets had aan te dienen voor de vergadering, en wat de 

reden voor zijn Atlantische overtocht was. Haecxs stak van wal, maar voordat hij zijn 

verhaal af kon maken werd de commissie (zonder Haecxs) ontboden in de plenaire 

vergadering. In het informele deel waarin iedereen opstond, kwam de voorzitter naar 

Haecxs toe met de vraag of 6,000 soldaten genoeg waren. Haecxs benadrukte dat een groot 

deel dood zou gaan of op een andere manier ongeschikt zou zijn, waarop de voorzitter 

antwoordde dat Haecxs’ schatting van een derde wel erg hoog was. Ondersteund door 

Johannes de Laet bezocht Haexcs verder nog de Staten van Holland en de Stadhouder. Wat 

het dagboek bovenal duidelijk naar voren brengt is een uniek inkijkje in het informele deel 

van het lobbyproces.  

Terwijl Haecxs terugkeerde aan boord van de reddingsvloot onder leiding van Witte de 

With, ging het met de kolonie niet voorspoedig. Twee belangrijke slagen werden verloren en 

de moraal zakte dieper en dieper. In 1652 was de bevolking zo ontevreden dat ze collecte 

organiseerden om zelf drie gedelegeerden naar de Republiek te zenden om te lobbyen: 

Jasper van Heussen, Abraham de Azevedo, en Jacob Hamel. De drie hadden het niet 

makkelijk, maar lobbyden enorm hard voor de kolonie. Hoewel ze erin slaagden de 

noodzaak duidelijk te maken, waren ze daarna vooral bezig het proces glad te strijken door 

de communicatie te bespoedigen. Desalniettemin was hun moeite uiteindelijk niet voldoende 

om de kolonie te redden voor de WIC. Begin 1654 bereikte het bericht dat de Portugezen de 

kolonie hadden terugveroverd de Republiek. De voornaamste reden waarom een nieuwe 

reddingsmissie uitbleef was dat het geld er simpelweg niet was om meer schepen uit te 

reden. Zelfs de truc om zes schepen die eigenlijk bedoeld waren voor de eerste Engelse 

Zeeoorlog te gebruiken voor Brazilië leverde niet genoeg op.  

Na het verlies van de kolonie keerden de soldaten arm, mager, en soms zelfs naakt terug 

in de Republiek. Vanaf dat moment waren zij nog lange tijd bezig te lobbyen om hun 

achterstallige salaris te krijgen. Hun petities, die deels gezamenlijke petities waren, laten zien 

hoe ze lobby-allianties vormden die traditionele grenzen overschreden. Het waren onder 
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andere soldaten die met hogere legerfunctionarissen samen petitioneerden; het waren 

Fransen die met Duitsers of Schotten samen petitioneerden; het waren soldaten uit 

verschillende legeronderdelen die samen petitioneerden. Bovendien waren de soldaten het 

eerste voorbeeld dat ik heb kunnen vinden van het gebruik van een geprinte petitie waarop 

alleen de datum ingevuld moest worden. Echter, omdat er geen enkele geprinte petitie terug 

te vinden is in het archief van de Staten-Generaal, is het heel goed mogelijk dat dit vooral 

bedoeld was als een pamflet om de publieke opinie te beïnvloeden.  

De intersectionele verbanden die samen lobby-allianties vormden in de zeventiende 

eeuw, waren van groot belang voor het vormgeven van instituties en regelgeving. Dit laat 

zien dat mensen wel degelijk verschil maakten.  

  


