
RuuD Plnsrn (1956) studeerde enige jaren politicologie en geneeskunde aan de Uni-
versiteit Nijmegen. Tussen 1991 en 1994 was hij als medewerker van de Afdeling
Archeologie Onderwater betrokken bij een onderzoek naar een laat-Romeinse brug in
de Maas bij Cuijk. InlggT lokaliseerde hij het in1726 gestrande Zeeuwse VOC-schip
Ravesteyn in Maldiven en publiceerde daar over. In 2008 promoveerde hij aan de

Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op

West-Afrika tijdens het handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. Als
research fellow is hij momenteel verbonden aan het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Hij publiceert over uiteenlopende maritiem-his-
torische onderwerpen.

Corresponderen om te overleven
Het economísche belang vdn persoonlíjke bríeven uít
z ev entíende - e euw s S ur íname*

Suzn Zr-rr,s:rne

Weinig bewoners van Suriname hadden het eind 167l zo goed als dominee Johan
Basseliers en zijn vrouw Sarah van Scharphuisen. Sarah schreef naar huis over het
leven dat zij en haar man leidden op zijn plantage. Afgezien van de dieren die ze

hielden voor vlees - schapen, geiten, varkens, kalkoenen, hoenders en eenden - lieten
ze regelmatig een slaaf op vis uitgaan. Daarnaast verbouwden ze eeî aantal groen-

ten, zoals kool, andijvie, peentjes, radijsjes en peterselie, en rum werd op de plantage

gemaakt van suikersiroop. Andere provisie, zoals boter, meel, wijn, koren en spece-

rijen, kreeg Johan van contacten in Zeeland. Het beeld dat de vrouw van Basseliers

schetste is idyllisch, maar berichten van anderen wijzen erop dat haar leven eerder

uitzondering dan regel was. Zelf zag ze dat ook, want ze kon zeggen dat zij "nefens
de beste in [het] lant leeven".'FIet gros van degenen die in het laat zeventiende-

eeuwse Suriname woonden leefde een zwaar bestaan, en ook hun familie die achter-
bleef in de Republiek had het niet makkelijk. In dit artikel wordt gekeken naar de

banden tussen kolonisten en thuisblijvers, waarbij met name aandacht is voor de

noodzaak van briefuerkeer tussen beide partijen in de strijd om te overleven.

Dit artikel is een bewerking van de scriptie die ik heb geschreven voor de onderzoeksmaster

Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam in2oo9:'Om te síen of íck eenwíjf kan krijge,

want hebbe deselve seer nootsaeckelíjck vandoen'. Migratie, kolonísatíe en genderverhoudíngen

tíjdens de Zeeuwse overheersingyan Suríname (1667-1682). Voor deze scriptie heb ik de J.R.

Bruijn-prijs 2011 mogen ontvangen van de Nederlandse Verenigingvoor Zeegeschiedenis. Ik
ben de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland erkentelijk voor haar financiële bijdrage aan mijn
scriptieonderzoek.

Sarah van Scharphuisen aan haar moeder Elsie Jans Munnick, 6-I-1672 en idem âan Metta vân
Scharphuisen, 8-l-1672, The National Archives (TNA), High Court of Admiralty (HCA) 30, inv.

nr.227/2; J. Vernooy, 'Godt niet meer Engels maar geheel Zeeuws. Jan Basseliers, kerk en sla-

vernij' in: Zeeland. Tijdschríft van het Konínklíjk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 14

Qoos) 7-8.
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De kolonie waarin het echtpaar Basseliers woonde was in 1651 gesticht door de

Engelsen. Tijdens de Tweede Engelse oorlog (1665-1667) Iustten de Zeeuwen een

expeditievloot uit onder leiding van Abraham Crijnsens, die de Engelse kolonie ver-

or,lrd" in 1667.'In datzelfde jaar werd de Vrede van Breda gesloten, waarbij werd

afgesproken dat alle tijdens de oorlog veroverde gebieden in het bezit van de verove-

raar bleven. Dit betekende dat Nieuw-Nederland in Engelse handen bleef, terwijl de

Zeeuwen Suriname mochten behouden. Aangezien Suriname door een geheel Zeeuwse

vloot was veroverd, hield Zeeland vast aan het recht deze kolonie te bezitten' De

bestuurders van Holland vonden juist dat Suriname onder het gezag van de West-

Indische Compagnie (WiC) hoorde te komen, aangezien de kolonie binnen het

octrooigebie.l ,run d"r" Compagnie lag. Pas in 1682 erkenden de Staten van Zeeland

dat het bewind over Suriname financieel te zwaar was om als provincie te dragen,

waarop zij de kolonie verkochten aan de wIC. Deze deed suriname al snel over aan

de Sociëteit van Suriname, die werd bestuurd door de stad Amsterdam, de WIC en

de familie Van Sommelsdijck.'
Voor de periode dat Suriname in bezit van Zeeland was, is weinig aandacht

geweest in de historiografie, mede vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare

bronnen. De ontdekking en ontsluiting van de Sailing Letters in de Engels e Natíonal

Archives heeft nieuwe mogelijkheden geopend voor het onderzoek naar vroeg-

modern Suriname. De Sailing Letters zijnbrieven die door Nederlanders in de zeven-

tiende en achttiende eeuw zijn geschreven, maar die nooit hun bestemmingbereik-

ten, omdat Engelsen de schepen die de brieven vervoerden kaapten. Het materiaal

wordt bewaard in het archief van de Hígh Court of Admiralty. In 1980 publiceerde

historicus Braunius als eerste aan de hand van deze brieven. Door de verkennende

studie van Roelof van Gelder naar de 38.000 Nederlandse brieven en papieren wer-

den de SaíIíng Letters werkelijk bekend'n

2 Zieovel. cle speili¡g van de naarn Crijnsens Ruud Paesie, 'Niettwe inzichten over het leven van

Abraham Crijnsens' in: Den Spiegel2g'3 (2oll) 16-18'

3 J.C.M. Warnsilck, Ab raham Crijnssen. De yerovering varL Suríname en zíjn aanslag op Virgírtíë

in 1667 (Amsterdam 1936); D.Roos, Zeeuwen en de Westindísche Compagnie (Hulst f992) 78-84;

Henk den Heijer, De geschíedenis van de WIC (¡e druk; Zutphen 2oo7) 137-139; G.W van der

Meiclen, Betwís t bestuur. Een eeuw strijd om de macht ín Suríname. 1651-1753 (Amsterclam r98ó),

18-23; J.WC. Ort, Surínaams verhaal. Vestíging van de hervormde kerk ín Suríname (løøZ-lsoO)

(Zutphen 2000) 53-55.

4 S.W.C.p. Braunius, 'Het leven van de zeventiencle-eeuwse zeeman: valse romantiek of werke-

lijklreid?, in: Mededelíngen van de Nederlandse Verenigíng voor Zeegeschiedenis 40/41 (1980)

ll-22; R. van Gelcler, Sailíng Letters. Verslag ydn eet'r ínventaríserend onderzoek naar Neder-

landse brieven in het archief van het High Court of Admíralty ín The Natíonal Archíves in Kew,

Groot-Bríttannië (Den Haag 2O06) 30.

De Sailíng Letters zijn voornamelijk brieven van en naar de kolonies. Ze zijnbij-
zonder omdat de collectie veel persoonlijke brieven van mensen uit lagere rnilieus
ornvat.u Door Van Gelder is gesteld dat de meeste zeventiende-eeuwse brieven,
zeker de brieven uit de lagere klassen, vrij eentonig zijn en dat de schrijvers zich
vooral beperkten tot persoonlijk nieuws. De brieven zouden voornamelijk bedoeld
zijn als teken van leven en om enig contact te onderhouden. Dit is echter een te
beperkte blik op rijk bronmateriaal. In verschillende studies is recent aangetoond
dat de brieven - zeker indien er meer brieven uit een bepaalde samenleving naast
elkaar worden gelegd - wel clegelijk waardevolle informatie bieden over de vroeg-
moderne koloniën.u Dat de correspondenten zelf destijds de brieven van grote waarde
achtten vanwege het nieuws dat ze overbrachten, is ontegenzeggelijk. Dat de per-
soonlijke brieven voor hen ook van groot materieel belang waren, heeft in de litera-
tuur minder aandacht gekregen.

De brieven aan de hand waarvan dit artikel is geschreven komen uit Suriname
rond het jaar L672, toen de Derde Engelse Oorlog (t672-I674) werd uitgevochten.'
Door te richten op het economische aspect van deze correspondentie zal in cleze

bijdrage worden geïllustreerd dat de persoonlijke brieven uit de jonge kolonie meer
waren dan een simpel teken van leven: ze waren voor zowel kolonisten als thuisblij-
vers letterlijk van levensbelang. Hiertoe zal eerst worclen besproken hoe de kolo-
nisten via correspondentie probeerden hun schaarse goederen aan te vullen en hoe
zij brieven veelvuldig inzetten om hun netwerk te versterken en uit te buiten. Ver-
volgens zal worden belicht hoe noodzakelijk post was voor de achterblijvers in de
Republiek in de strijd om te overleven.

5 Voor een uitgebreider historiografisch overzicht: Suze Zijlstra,'Om te sien of íck een wíjfkan
kríjge, want hebbe deselve seer nootsaeckelijck vandoen'. Migratíe, kolonisatíe en genderverhou-
díngen tíjdens de Zeeuwse overheersing van Suriname (1667-1682) (Onclerzoeksrnasterscriptie

Unive|siteit van Amsterdam 2OO9) 9-IO.

6 Roelof van Gelcler, Zeepost. Nooít bezorgde brieven uít de lTde en 18de eeuw (Amsterdam 20O8)

34-35,38-42,48-49. Latere studies schrijven uitgebreider over koloniale samenlevingen aan de

hancl van de SaíIíng Letters. Zijlstra,'Om te síen of íck een wijf kan kríjge';'lomWetelings, Ramp-
jaar aan de Rívier. Zeeuws Suriname ín brieven van kolonisten, december 1671-september 1672

(Masterscriptie Universiteit van Amsterdam 2009); Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J.

Tang (eds.), De smeekbede vdn een oude slavín en andere yerhalen uit de West. Sailing Letters
Journaal II (Zutphen 2009); Tom Weterings, 'Zeeuws Suriname, 1667-1683'in: OSQ Tíjdschríft
voor Surinamístiek ZO /Z (2011) 338-355.

7 Intercepted mails and papers - Surinam, TNA, HCA 3O, inv. nr.223 eninv.nr.227.

t,
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ScrraensnGOEDEREN:HBtBcoIvoMTscHEBELANGvANBRTEVENvooRDE
KOLONISTEN

Zodrade brief van Sarah van Scharphuisen met andere brieven uit Suriname wordt

vergeleken, blijkt snel genoeg hoe iitzonderlijk haar positie was' Het clichébeeld

van welvarende surinaamse planters die aan een rijk gevulde tafel de maaltijd geno-

ten, kan zeker niet op de zeventiende eeuw worden toegepast. De levensstijl die men

zich in de kolonie kon aanmeten was meestal juist ronduit arm. Dit had enigszins te

maken met de financiële omstandigheden waarin kolonisten verkeerden, maal. was

vooral te wijten aan de gebrekkige aanvoer van goederen uit het vaderland' De

behoefte aan voedsel *aJg.oot, maar Zeeland kon niet aan de vraag voldoen' Zelfs

de voedselvoorziening van soldaten, waalvoor de Staten direct verantwoordelijk

waren, schoot tekort Ã ging in de loop der jaren alleen maar achteruit'' De kolonis-

ten waren dus voor levensmiddelen en goederen voornamelijk op hun persoonlijke

netwerk aangewezen'

Het tekort aan voedsel werd niet alleen veroorzaakt door de beperkte aanvoer

van levensmiddelen, maar ook door de monocultuur in Suriname zelf' De planters

concentreerden zich op het verbouwen van suiker. Er waren kostgronden, maar deze

waren er duidelijk ,ri"ì g"no"g om in de behoefte te voorzien.n Al voordat de oorlog

uitbrak werd meermulen opg"-erkt dat het beschikbare eten alleen goed was voor

negers of indianen. Oit lijkt een weinigzeggende standaardformulering, maar het

g"ãft -"1 aan dat door velen schaarste werd ervaren. Aan chirurgijn Johan Simon

was een goed rantsoen beloofd, maar hij kreeg al weken "anders niet als wat oud

broot en wat die [g]oet is voor negros maer niet voor chrijsten" en had "met waeter

de buijck vo1, want fer is] tegenwordich en niet een droppel wijn noch brandewijn

int landt".to

In de Republiek was ook niet voor iedereen een ruim bestaan weggelegd. Dege-
nen die moeite hadden rond te kornen, moesten leven op een eentonig dieet van
brood en wat zuivel. Net als in Suriname werd in het vaderland weinig voedsel voor
consumptie verbouwd. Het grote verschil met de kolonie was dat de voedselvoor-
ziening in de Republiek goed was georganiseercl. Het tekort aan graan werd voor-
namelijk door schepen uit de Oostzeelanden aangevuld en de grote veestapels in de

Republiek voorzagen in een ruime hoeveelheid vers vlees en zuivel. Degenen die
werk hadden, konden zelfs in dure tijden genoeg eten kopen om te overleven." Voor
de kolonisten van Suriname, die de overvloed aan voedsel in de Republiek gewend

waren, moet de overgang naar het leven in de kolonie groot zijn geweest."

Toen de Derde Engelse Oorlog eenmaal was uitgebroken, nam de schaarste alleen
maar toe. Koopman Jan van Ruijven was daardoor in staat rottend vlees te verkopen
voor consumptie door blanken, vlees dat normaal alleen gekocht zou worden voor
cle slaven. Dat hij dit slechte vlees toch voor een aarclige prijs kon verkopen was te

danken aan de kleine hoeveelheid leeftocht die met het laatste schip uit de Repu-

bliek was meegestuurd." Sommige producten, zoals boter, waren voor geen geld te
koop. Als de prijzen voor de goederen die wel op de markt waren worden vergeleken
met de prijzen in de Indonesische Archipel op dat moment - waar het leven al twee
keer zo duur was als in de Republiek - blijkt dat voedsel in Suriname exorbitant
duur was: terwijl men in Oost-Indië voor een hoender zes tot acht stuivers betaalde,
moest men hiervoor in Suriname een kleine vijftig stuivers neertellen.'n

Het leven was afzien, helemaal voor de minder rijke kolonisten. De net gearri-
veerde Lieven de Wever zou op een plantage gaan werken, maar kon door een

geschil met de planter niet direct aan de slag. Hij leefde volgens zichzelf als een

vagebond, omdat het eten zo verschrikkelijk duur was. Enkel een maaltijd kostte

volgens De Wever al twee gulden. De bewoners van de kolonie droegen volgens De

Wever geen zorg voor elkaar, want hij kreeg van niemand eten. Dit was een groot
contrast met het goede systeem van armenzorg in de Republiek. Voor planters zelf
was het ook een zwaar bestaan, mede omdat het kostbaar was slaven te onderhou-

ll A. Th. van Deursen, Mensen van kleín vermogen. IIet kopergeld van de Gouden Eeuw (paper-
backeditie, 3e druk; Amsterdam 2006) 16-27; Milja van Tielhof, The'mother of aII trades'. The

Baltíc g'ain trade ín Amsterdam from the late 16th to the early 19th century (Leiden 2002) 91.

L2 Vgl. tekorten in Brazilië, José Antoinio Gonsalves de Mello, Nederlanders inBrazíIíë (1624-1654).

De ínvloed yan de Ilollandse bezettíng op het leven en de cultuur ín Noord-BrazíIíë (Zrtphen
2OOr) 40-43.

13 J. van Ruijven aan Jan van der: Poelen, ultimo augusttts 1672, TNA, HCA 30 , inv. nr. 223.

14 Nicholaes de Zoutte en Elijfsabet] Emerij aan zijn moeder, ongedateerd, TNA, HCA 30, inv. nr.

223; Leonard Blussé, Bitters bruíd. Een koloníaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw (Amers-

foort1997) 74,L93.

8 Ik ben de meclewerkers van het Zeeuws Archief, met name Albert Meijer en .Iosé de Bree,

erkentelijk voor hun hulp bij het thuis raken in de j aarrekeningen en acquitten van de Reken-

kamer van zeeland. Lijst van vivres in het magazijn, 3-10-1667 fot 3I-7-1668, c1e lijst van

r-7-1672 totr-4-t673en de lijst tussen 1-3-167 5 enr-2-1676. Zeeuws Archi ef (z^), Rekenkamer

van Zeeland, .Rekenkamer c' (508), inv. nrs. 1273,13O3-L3O4,1323-1324'L343,1363-1364,1383'

I27O, I3OO, I32O, t34O,1360 en 1380. Lijsten val vivres, ZA, Staten van Zeelancl (2't), inv' nr'

2035; Eiise Ve rdegem, De Zeeuwen in suriname 1667-1682 (Scriptie universiteit van Gent 2005)

86-88.
vgl. de zelfvoorzienende Kaap de Goecle Hoop. Ad Biewenga, De Kaap de Goede Hoop' Eett

Nederlandse vestigír-tgskoloníe, 1680 -17 30 (Amsterdam 1999) 20-21'

Johan Simon aan rnonsieur vande Wiele, ll-l-1672; Golken Ceuvelaers aan haar broer en zus'

I!-I-\672,TN4, HCA 3O, inv. nt.227fI; J. van Ruijven aan Jan van der Poelen, ultimo augustus

1672, TNA, HCA 30, inv. nr.223.
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den. Voor de slaven werd weliswaar eten verbouwd op kostgronden, maar het was

desondanks ptijzigom hen van genoeg eten te voorzien'"

De brieven ,ruu. hrri, hadden een belangrijke functie in deze tijden van schaarste'

Kolonisten probeerden hun tekorten aan te vullen door aan familie, vrienden of

zakenrelaties te vragen voedsel met het volgende schip mee te sturen''u Meestal waren

bestellingen bij familie in de Republiek voor privégebruik en was een lijst opgesteld

aan de hand van dat wat de bewoners van een plantage aan voedsel nodig hadden'

Sommige kooplieden zageîechter een mogelijkheid om grote winsten te maken en

stuurden naar familie en zakenrelaties lijsten van goederen die schaars waren, om

hen aan te moedigen hierin handel te gaan drijven. Deze lijsten zijn voor het beeld

van de behoeften in Suriname zeer informatief. Een koopman die net was gearri-

veerd in de kolonie, berichtte aan zijn zakenpartner:

,de[ze] goederen sijn extraordinaris wel begeert, schoenen, muillen, kaes, boter,

oosen & lijnwaeten, swasse keerse, seep, witt lijnwaet, stoffen haerkemmen, nop-

piens, wijn, brandewijn, voorname op dese goederen is extraordinairise winst te

doen indien ul. ijets comt tesende, weest verseekert dat ick u]' goedt conten-

tem.[ent] sal doen".tt

Zoals naar voren komt in bovenstaand citaat was er naast het voedseltekort een

groot gebrek aan goederen voor dagelijks gebruik. In de kolonie zelf waren er nog

,ru.r-"1i¡k, ambachtslieden, uitgezonderd wat kuipers, timmerlieden en een enkele

kleermaier." De producten uit de Republiek die in de kolonie werden verkocht, waren

daarom kostbaar. De mogelijkheid grote winst te maken op bepaalde goederen bena-

drukte men in brieven aan familie thuis dan ook. De beginnende planter Willem

Blaeu stelde in een brief aan zijn moeder bijvoorbeeld een behoorlijke lijst op van

onbederfelijke goederen die hij indien nodig kon opslaan' maar hij verwachtte deze

eigenlijk directtij de rivier te kunnen verkopen. Hij noemde vooral kledingstukken,

15 Van l)eursen, Mensen yan kleín vermogen,73-82; Simon Schama, The embarrassment of ríches'

An interpretation of Dutch culture in the Golden Age (paperback-editie; New York 1997) 570-579;

Lieven de Wever aan zijn huisvrouw Leintje Frans, 13-1-1672 en idem aan Jacob Pediceur'

|3-|-|672;Lemps aan de heer en meestef van de plantage, |5-t.1672, TNA, HCA 30, inv. nr,

227/t; A1.gt:3tinus Brunsr. aan Josijas AÌl eiin,l2-1-1672,TN4, HCA 30, inv. nr. 227f2'Zietevens

V. Enthoven, ,suriname and Zeeland: fifteen years of Dutch misery on the \Mild Coast, |667-|682,

in: proceedíngs ofthe rnternatíonal Conference on Shipping, Factories and Colonizatíon (Brussel

1996) 249-260, aldaar 256-257.

t6 BoudewijncleWitteaanzijnbroerJeandeWitte,2O-12-l67l,TNA,HCA30,inv'nt'227f2'
17 Jean le Grald aan samuel van westhuijsen ,7-I-1672, TNA, HCA 30,'tnv. nt' 227f|.

18 Betaling aan Pieter Heerense, 13-3-1670, ZA,5O8, inv. r.rr. 1343; Betaling aan Crijn Mangelaer,

23-8-1669, ZA, 5O8, inv. nr. 1323; Betaling aan Laurens Verpoorte, u-1o-166q ZA, 508, inv' nr'

1324; Betaling aan Laurens Verpoorte, ZA,5O8, inv. nr. 1444'

stoffen en gereeclschappen die van pas zouden kunnen komen bij het planten. Hier-
van wilde hij graag grote hoeveelheclen. Zo vroeg hij om honderd bijlen, honderd
kapmessen en honderd houwelen.'n

Anderen die hun contacten in het vaderlancl aanspoorden hanclelswaar te sturen,
stelden vergelijkbare lijsten op. Er werden kledingstukken besteld, maar ook werd er
gevraagd om lappen textiel, waarvan in Suriname kousen, lakens en hemden werden
gemaakt. Net als in de Republiek wilde men in Suriname zijn status uitdrukken in de

kwaliteit van zijn kleding. Zo bestelde commies Nicolas Combe lijnwaad van elf à

twaalf stuivers per el, orn kleding te laten maken "voor de gemeene man".'n Hij be-
stelde daarnaast textiel van zestien à zeventien stuivers, om kousen en hemden voor
hemzelf te laten maken."

Ook schoenen waren in de kolonie moeilijk te krijgen. Bestellingen werden op de

markt afgestemd: sommige gaven bijvoorbeeld aan hoe de verdeling wat betreft
mannen-, vrouwen- en kinclerschoenen zou moeten zijn. Naast dergelijke goederen

voor de Europese markt in Suriname werd ook om artikelen gevraagd clie kooplie-
den voor de ruilhandel met de inheemse bevolking nodig hadden. Met de indianen
werden spiegeltjes en kralen, maar ook hakmessen en bijlen verhandeld."

Afgezien van de grote bestellingen die bedoeld warerl voor de handel, kwam het
regelmatig voor dat kolonisten hun familie vroegen om goederen te sturen die toe-
reikend waren voor henzelf of hun eigen gezin. Hierbij lag duidelijk prioriteit bij
voedsel zoals vlees, erwten, bonen, olie en tarwe. ook werden praktische zaken ge-

vraagcl, zoals klecling tafelgerei en een enkel artikel ter ontspanning, zoals een

pijp." Om goed duidelijk te maken wat men wilde, werden soms hulpmiddelen ge-

bruikt. Zo bestelde Combe zes paar op maat gemaakte schoenen. Schoeisel dat hij
eerder had besteld was te klein, twee paar pasten hem maar. Om op afstand zijn maat

19 Willern Blaeu aan zijn moeder Anna Maria Soetens Huijs, 10-l-1ó72; Idem aan zijn broer,

l}-l-1672; Idem aan koopman Jan van LidI, 10-I-1672; ldem aan Barent Helleman, |O-I-L672;

Idem aan Jacob Gijplant,lO-l-L672, TNA, HCA 30,inv.nr.227fL
20 Nicolas Combe aan David Kempe, 29-12-167l,TNA, HCA 3O, inv. w. 227f2.

2I Ibidem. Vgl. J. van Mildert aan zijn broer Daniel van Mildert, 7-l-1672; Johannes d'Olijslager
aan Josias van de Blocquerij,14-12-1672, TNA, HCA 30, inv. N.227/1.

22 J.vanMildeltaanzijnbloerDanielvanMildert,T-l-l672,TNA,HCA30,inv.nr.227/l.Nicholas
Combe aan David Kempe, 29-12-1671, TNA, HCA 30, inv. nr.227/2; Ablaham de Badt aan zijn
vader Joos de Badt, 7-9-1672; Jean le Grand aan zijn oom Pieter Buteux,6-9-L672; iciem aan

Jean Sandra, 6-9-1672; Gillame Beddeio aan Erasmus Beddelo, ongedateerd, TNA, HCA 30,

inv. rlr. 223.

23 Jear.r de Backer aan Gilliaem de Backer, 29-12-1671; Salomon Maertins aan Martinnis Maertins,
9-l-1672; William Pringell en Rogier Dickenson aan plantage-eigenaars Gaspaert Ingelsen en

Daniel Fanius,12-l-1672, TNA, HCA 3O, inv. nr.227fl; Jan Tinnegietel aan zijn echtgenote

Maeijken Abrahams, 12-1-1672, TNA, HCA 30, inv. nr.227/2.
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,Patroon van d'eerste sole van een ydn míjne paer schoenen om op dese mdet ses pder schoenen

sterck enmoeíj,tegelíevenlaetenmaeckenvoor míj'.Nícolas Combe, ongedateerd,TNA,HCA 30,

ínv. nr. 227/2. Foto auteun

kenbaar te maken, stuurde hij daarom een stukje papier mee van een uitgesneden
¡)4

zool.
Als de bestelde goederen allemaal in grote hoeveelheden de kolonie zouden

bereiken, zou de levensstandaard in Suriname niet slecht zijn' Het feit dat de goe-

deren duur waren en de nadruk die kolonisten in hun brieven op de schaarste leg-

den laten echter zien dat de materiële standaard in Suriname niet hoog was. Er

kwam maar een beperkt aantal schepen naar de kolonie, waardoor er nooit genoeg

goederen konden worden gestuurd om aan de vraag te voldoen. Hoeveel mensen

ãaadwerkelijk kregen waar ze om vroegen is moeilijk te zeggen. Het is wel zeker

dat het in Suriname een stuk lastiger was om aan de dagelijkse levensbehoeften te

komen dan in de Republiek. Om zo veel mogelijk te kunnen profiteren van de sche-

pen die de kolonie wel aandeden, waren persoonlijke contacten belangrijk'"

Naast de directe verzoeken om goederen waren de brieven van groot belang om

het netwerk in het thuisland te onderhouden. Brieven informeerden over de situatie

waarin vrienden en familie zich bevonden en waren een middel voor kolonisten om

de interesse in het welvaren van hun correspondenten te uiten. Dergelijke brieven

gaven de ontvanger kennis over de situatie aan de andere kant van de oceaan, maar

ook waren ze eeîbevestiging en versteviging van het bestaande netwerk. Degenen

die geen of weinig brieven ontvingen, schaamden zich daarvoor of waren hierover
ontstemd.'u

Een sterk netwerk was van groot belang voor het verkrijgen van een goede posi-
tie in de kolonie. Er werd dan ook moeite gedaan om goede relaties te onderhouden.
Zo stuurden kolonisten en handelaars vanuit Suriname een vaatje suiker, limoensap
of een ander koloniaal product om een relatie gunstig te stemmen. Degenen die zon-
der afscheid te hebben genomen naar Suriname waren vertrokken, schreven hun
belangrijke contacten om te verklaren waarom ze nietgedag waren komen zeggen."
In de Republiek waren netwerken onmisbaar om in het leven vooruit te komen,
zoals is gebleken uit onderzoek van Luuc Kooijmans. Voor kolonisten was het min-
stens even belangrijk om de banden met relaties in het vaderland te onderhouden.
De zorg die daartoe werd gedragen is daarom niet verwonderlijk.'*

Promotie kon men vooral krijgen als de juiste mensen om voorspraak werden
aangeschreven en ook voor ontslag ofuitbetalingvan dalaris vroeg men zijn contac-
ten om hulp.'n Er werd letterlijk om aanbevelingen gevraagd en mensen stuurden om
iets gedaan te krijgen een groot aantal brieven aan verschillende belangrijke Zeeuwse

functionarissen. Zo stuurde Johannes d'Olijslager verzoeken om aanbeveling naar
de pensionaris van Zeeland, naar raadsleden van de Staten van Zeeland, de fiscaal en

de secretaris van de Staten van Zeeland, maar ook naar een advocaat, een koopman
en een klerk van de rekenkamer van Zeeland.'o Dergelijke brieven varieerden enigs-
zins, maar de inhoud kwam op hetzelfde neer. Belangrijke punten die een brief-
schrijver voor een bepaalde post kwalificeerden, werden bijvoorbeeld in elk verzoek
om voorspraak genoemd. Zo gebruikten kolonisten hun correspondentie op verschil-
lende vlakken om hun positie in de kolonie te verbeteren. Om schaarse goederen

te verkrijgen, maar ook om felbegeerde functies te veroveren, was briefuerkeer on-
misbaar.

26 Heinderick Stratemaens aan zijn kinderen Grijtje en Marijtje Straetemaens, 7-I-1672, "fNA,
HCA 30, inv.nr.227fI; Elijsabet Emerij aan haar ouders, broers en zusters, [5]-9-1672, TNA,
HCA 30, inv.nr.223.

27 Johannes d'Olijslager aan raadsheer Gaspaer Engelsen, 14-12-1671, TNA, HCA 30, inv. nr.
227/2;Dominicus Potteij aan lG]ermaenus Potteij, |I-9-1672,TN4, HCA30,inv.nr.223.

28 Luuc Kooijmans, Vríendschap en de kunst van het overleven ín de zeventíende en achttíende
eeuw (Amsterdalr'IggT); Irma Thoen, Strategic affectíon? Gíft exchange ín seventeenth-century
IIolland (Amsterdam 2007).

29 Johan Basseliers aan Guiljam de Backer, 10-l-1672, TNA, HCA 227/l; J:N.C. Ort, Surínaams ver-
haal. Vestígíng van de hervormde kerk ín Suríname (1667-1800) (Zutphen 2000) 68.

30 Zoals de brieven van Herman de Huijbert en Johannes d'Olijslager, TNA, HCA 3O, inv. nr.227.
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vgl. Margriet Moelands, 'opdat er geen onzekerheid zal bestaan over de maat. Postorder-

bestellingen vóór het confectietijdperk' in: De dominee met het stenen hart en andere overzeese

briefgeheímen Sailing Letters Journaal I (Zutphen 2008) 98-103'

Dat er weinig schepen naar cle kolonie kwamen, werd elke keer benadrukt. Zelfs in december

1671, toen er heel wat schepen uit de Republiek in de haven lagen, vertelden kolonisten over

het tekort aan allerlei goecleren. Veel van de hiervoor genoemde lijsten komen uit deze

periode.
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EEN THUISFRONT OM TE ONDERHOUDEN: Hnr nCOTOMISCHE BELANG VAN

BRIEVEN VOOR ACHTERBLIJVERS

Veel van de bovengenoemde briefschrijvers vestigden zich voor langere tijd in c1e

kolonie. Degenen die korter in Suriname waren, hadden vaak familie thuis die zij

moesten onderhouden. Ook hierbij speelde briefuerkeer een belangrijke rol. Een

goed voorbeeld zijn de kooplieden die geen plantage hadden. Zij verbleven meestal

korter in cle kolonie, omdat zij slechts enkele maanden met een schip op de rede van

paramaribo lagen om suiker in te slaan. Als plantages in Suriname te weinig suiker

opleverden, deden zij sorns nog andere kolonies aan." Omdat schippers en hande-

laars op tijdelijke basis weg waren van het vaderlancl, lieten zij - als ze getrouwd

warerl - hun echtgenotes meestal in de Republiek achter. Het is waarschijnlijk dat

het zware en soms riskante leven aan boord en het relatief korte verblijf buiten de

Republiek hieraan hebben bijgedragen. Weinig handelaars konden hun vrouwen een

vast bestaan in het buitenlancl bieden."
Kooplieden konden hun echtgenotes met hun brieven wissels meesturen, die de

vrouwen in cle Republiek konden verzilveren. Dergelijke wissels werden bijvoorbeelcl

geschreven als betaling van goederen die de koopman in Suriname had verkocht.

Hiervoor moest de verkoper nog geld ontvangen, en in een wisselbrief verklaarde de

koper dat zijn handelspartner in de Republiek cleze som moest betalen aan de persooll

clie de wisselbrief kwam verzilveren. Andere brieven van handelaars bestonden uit

een begeleidende noot bij wat vaatjes suiker die hun vrouwen konden verkopen. Op

deze manier konden ze hun echtgenote in het vaderland onderhouden en had ook het

persoonlijke briefuerkeer naar de Republiek een belangrijke economische waarde."

3l Niet alle handelaars leidden een dergelijk zwervend bestaân, want er waren ook kooplieden in

Suriname gevestigd die onderdeel uitmaakten van een Nederlancls handelsnetwerk' Alexander

Batij aa¡ Maeijken Cornelisen, de weduwe van Jacob Dimmesen, ongedateerd, TNA, HCA 30'

inv. nr. 227 f 2; Jean le Grand aan Jean Sandra, 6-9-1672, TNA, HCA 30 , it^w' nr' 223'

32 Claes Raes aal zijn echtgenote, ongeclateerd; Jan Andriessen aan zijn echtgenote Anna Jans,

ll-I-1672;Jan Dimmese aan de weduwe van Jacob Dimmese, Maeijke Cornelis Roels, 9-1-1672,

TNA, HCA 30, inv. nr-. 227/2.Vgl. Cornelis Berge aan zijn huisvrouw Elijsabeth Frans, 8-1-1672;

Cornelis Flo¡isz aan zijnhuisvrouw Reijnst Melles, ll-l-1672, TNA, HCA 30, inv' nt.227fl; Jatt

Tinnegieter aan zijnechtgenote Maeijken Abrahams, 12-l-1672, TNA, HCA 30, inv' nr. 227 /2.

33 C. Nachtegael aan zijn zuster SLlsanneke Hals, januari 1672; Abraham Haghens aan Aciriaen

van cler Spoor,26-I2-L67f, TNA, HCA 30, inv. nr. 227fI; Wisselbrief van Nicolas Combe met

geld voor de wecluwe van Bonte, ongedateerd, TNA, HCA 30, inv. nr.223; Betaling van wissel

aar.r phillips van Delft, cloor zijn huisvrouw opgeha ald, 4-6-1671, ZA, 5O8, inv. nr'. 1364; Betaling

van wissel aan Augustinus Bruijn, door zijn huisvrouw opgehaalcl, ordonnantie va:n 28-2-1672;

Betaling van wissel aan Abraharn Pietersen, door Tanneken Jar-rs opgehaald, oldonnantie van

30-8-1672, ZA,5O8, inv. nr. 1383.

Evenzo waren brieven voor vrouwen van werknemers overzee een belangrijk
instrument om te overleven, zelfs als er geen goederen of wissels werden meege-

stuurd. Net als handelaars leidden soldaten en matrozen die in Suriname in dienst
van de Staten van Zeeland waren een ongeregeld bestaan. De militaire dienst was

bovendien niet bepaald een vetpot. Het dieet was slecht, en daarnaast haclden de sol-
daten een laag salaris. Gewoonlijk werd het traktement aan het eind van de dienst-
tijd uitbetaald, als de soldaat weer terug was in cle Republiek. Van de gouverneur van
de kolonie kregen solclaten een verklaring mee waarin stond hoe lang zij hadden
gediend en hoeveel loon al was betaald.'n

Soldaten kregen een voorschot dat hen 'op de hand' werd gegeven door de com-
mandant, die dergelijke voorsclìotten weer cleclareerde bij de Staten van Zeeland.
Met een dergelijk contant voorschot konden soldaten (en matrozen) hun gemaakte
schulden voldoen voor hun vertrek overzee. Ze konden echter ook op een andere
manier aan hun geld komen. Er waren in het vaderland namelijk personen die hen
het geld voorschoten, en later het loon van de betreffende soldaten ophaalden. Vaak

was het minder rooskleurig: tijdens het verblijf in de Republiek maakten soldaten en

matrozen regelmatig hoge schulden en deze konden ze alleen afbetalen door weer in
dienst te gaan. Ze tekenden een zogenaamde transportbrief, die de geldverstrekker
recht gafop (een groot deel van) het nog te verdienen loon."

Voor de echtgenotes thuis bleef er op deze manier weinig over. Ook was het voor
een gezin problematisch als er enkel aan het eind van de dienstperiocle zou worclen
uitbetaald, omdat het om jaren kon gaan. Een gezin moest ondertussen immers zijn
onderhoud bekostigen. Echtgenotes van soldaten en matrozen kwamen daardoor
meestal in geldnood tijdens de afwezigheid van hun man. Van deze vrouwen vinden
we vele verzoeken om uitbetaling van enkele maanden gage, omdat hun echtgenoten
al lange tijd van huis waren en zíjzeffhun kinderen niet meer konclen onderhouden.
Deze verzoeken werden ingediend bij de werkgever, de Staten van Zeeland. De ver-
halen die dergelijke verzoeken vergezellen, geven een indruk van het harde leven
van de vrouw met een echtgenoot overzee. Catelijn Jans' verhaal is exemplarisch
voor cle ingediende rekesten:

"alsoo [...] mijn man over elff weken noch wel te passe was en al het voolck alsoo ijck
eel clorre belate ben en sitte in groote armoecle koome alle dage incle serfn]aern

hebbe niet om mijn selven te behelpen of om mijn toe coomende kindt te decken

oock een coude wintter op handen staet can u rnijn groote noodt niet ut drucke soo

34 Dat het er hierbij niet altijcl eerlijk aan toe ging blijkt uit feit dat gouverneuL Versterre lonen van

gestorver-r solclaten inde. Schuldenoverzicht var-r Pieter Versterre, 30-3-1677, ZA, 2.I, inv. nr. 2035.

35 Marc A. van Alphen, 'The female side of Dutch shipping: financial bonds of seamen ashore in
the lTtr' and 18t1' centuries' in: J.R. Bluijn en WF.J. Mörzer Bruyns ed., Anglo-Dutch mercantile
r elatíons, I 7 0 0 - I I 5 0 (Amsterdam L9 9I) 12 5 -I32.
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doen ijck een ot moedijg versoeck a¡ u hoogmogelde dat gij ove¡ mijn ontfermt en

geve mijn twee rnaenden gaeije van mijn mans verdijende gelt want het bel sulcke

trubbele tijclen claer is niet een du[i]t te winnen"'tu

Verschillende schrijvers (wellicht beroepsschrijvers) schreven verzoeken voor meer

vrouwen. Deze rekesten bevatten bepaalde standaardformuleringen' maar ze weken

meestal wel enigszins van elkaar af, waardoor ze eenindruk geven van een bepaalde

gezinssituatie.tt Vrouwen verwezen naar hun zware bestaan, cle vele kinderen die ze

moesten onderhouden, het feit dat ze net in de kraam waren geweest, de huur die

moest worden betaald en het gebrek aan turf en hout terwijl een winter voor de deur

stond. Ze benadrukten daarbij dat ze door ziekte, zwakte of het grote gezin niet in

staat waren zelf genoeg geld te verdienen."

Het waren echter niet alleen echtgenotes die om betaling van enkele maanden

loon vroegen. Soms waren er moeders van jonge mannen' die als wedu\'ven moeite

hadden de rest van hun kincleren te onderhouden. Eén keer vroeg een vrouw zelfs

om gage van haar broertje, omdat ze de begrafenis van hun moeder niet kon beta-

len.t W"g"ns de beperkte leverantie van kleding kwam het bovendien met enige

regehnaat voor dat de soldaten via privécontacten de nodige kleding probeerden te

krijgen. Daarom vroeg Cornelia Pietersen, de zus van de soldaat Claes Pietersen,

om enkele maanclen uitbetaling van zijn loon, "om bequaem te mogen sijn tot het

toesenden van noodige behouften".no

Niet elke werknemer had een vrouw die om een voorschot vroeg. Dergelijke ver-

zoeken werden vooral ingediend door echtgenotes van de mannen uit lagere rangen'

zoals de soldaten en mâtrozen. Werknemers met een beter betaalde baan hadden

wellicht wel een vrouw thuis, maar één die dergelijke hulp niet nodig had' Dat de

36 BetalingaandehnisvrouwvânJacobAndriessen,ordonnanlievan26-7-1672,2A,508,1380en
1383.

37 Betreffe¡de beroepsschrijvers: Judith Brouwer, AI zeyt ghy uyt den ooge, ghy bent uyt myn

herte níet. Amsterdamse bríeyen uít het Rampjaar 1672 (Onderzoeksmasterscriptie Universiteit

van Amsterdam 2Oo7) 60-66.

38 Zoals de betaling aan de huisvlouw van Willem Keusius, 27-g-1672 en betaling aan Pieter Jas-

persen, 18-10-1672, ZA, 5O8, inv. nr. 1383 en de betaling aan de huisvrouw vâl1 Jan Matthijssen,

5-ll-1676,2A,5O8, inv. nr. 1465.

39 Betaling aan Crijn Laurens, op verzoek van c1e weduwe van kapitein Laurens Crijnsen,

3O-8-1668; Betaling aan Aert Aertsen, op verzoek van Dina Aerts, 2-6-1668, ZA, 5O8,1303-1304'

Vg1. over het zwar-e leven van de zeemansvrouw Daniëlle van den Hetivel, 'Bíj uíjtlandigheíjt van

haar man,: echtgenotes yan VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuízen (1700-1750)

(Amsterdarn 20O5); Annette cle Wit, Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen'

Schiedam, Maassluís en Ter IIeíjde ín de zeyentíende eeuw (Amsterdam 2OO8) 137-178.

40 Betaling aan Claes Pietersen, ontvangen door zijn zuster Col'nelia Pietersen, ordonnantie uit

aplil en oktober 1673,2A,5O8, inv. nr' 1403; 28-10-1672,2A,5O8, inv' nr' 1383'

vrollwen clie om een voorschot vroegen daadwerkelijk tot een lager milieu behoor-
den, valt oncler meer op te maken uit de grote hoeveelheid kruisjes die gezet werden
op cle plaats waar zij hun handtekening moesten zetten als bevestiging van ont-
vangst. Vrouwen die wel hun naam konclen schrijven hadden bovendien een slordig,
onzeker handschrift. Dit cluidt op kort schrijfonderwijs."'

In literatuur over cle Sailing Letters wordt de waarde van brieven uit cle kolonie
voor echtgenotes van zeelieden wel genoemd, orndat het bewijs clat de echtgenoot
nog in leven was een verzoek om uitbetaling van een maandbrief kracht bijzette. Een

maandbrief was een officieel document waarin was vastgelegd dat een echtgenote
van een werknemer op zee recht had op maximaal drie maanden gage per jaar. Dat
veel mannen wel naar huis schreven, maar weinig in hun brieven vermelclclen, wordt
in de historiografie echter wel met enige verbazing geconstateerd en toegeschreven
aan het feit dat er een standaard manier was om een brief te schrijven: men zou hier
weinig persoonlijks aan toe te voegen hebben.n' Dat veel brieven kort waren en enkel

toonclen clat de man nog leefde, valt in combinatie met het Zeeuwse archiefmateriaal
beter te verklaren. Een deel van de brieven hoefde niet meer te doen dan het bewijs
te leveren dat de man nog leefde en dat hij dus al een aantal maanden gage had ver-
diencl: zelfs bij het gebrek aan een maandbrief waren de Staten van Zeeland dan

bereid enkele maanden uit te betalen.
Echtgenotes van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)-zeelieden en

van de werknemers van de Admiraliteit beschikten meestal over een maandbrief."
De hier aangehaalde verzoeken van Zeeuwse vrouwen om salaris van hun mannen
in Suriname tonen echter aan dat de meeste vrouwen niet over een clergelijke over-
eenkomst beschikten. Soms waren er wel duidelijke afspraken gemaakt. In derge-
lijke gevallen was het contract dat de man door een secretaris had laten opstellen, bij
het rekest gevoegd. Gedrukte formulieren waar dergelijke afspraken konclen worden
ingevuld, zoals bij de VOC het geval was, zijn voor de vrouwen van werknemers in
Suriname niet gevonden. Wel stuurden de mannen soms vanuit de kolonie briefjes
waarin expliciet toestemming werd gegeven om hun vrouwen of moeders enkele

maanden gage uit te betalen.nn

De vrouwen die niet over vastgelegde afspraken beschikten, moesten zelf een

verzoek indienen, en afi¡¡achten ofditwerd gehonoreerd. In het archiefvan de Staten

van Zeelancl zijn geen afgewezen verzoeken gevonden. Wel werden meestal minder

4l Vgl. Brouwer, A I zeyt g:lry uyt den ooge, 7-16.

42 Roelof van Gelclel schrijft de oppelvlakkigl.reid van de briever.r toe aan de onwennigheid van
het schrijven. Van Gelder', Zeepost, 38-42, 44-45; Braunius, 'Het leven van de zeventiende-
eeuwse zeeman', 14-15.

43 Van den Heuvel, 'Bíj uijtlandígheijtvanhaar man',20-28.
44 Betaling aar de moecler van Adriaen Stremijn, ordonnantie van 30-5-1669, ZA,5O8,1323; Betaling

aan Matjer-r Willernsen, huisvrouw van Pieter Jacobs, orclonnantie van 6-ll-167O, 2A,5O8,1343.
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maanden uitbetaald dan waar de vrouwen om hadden gevraagd. Dit laat zien dat er

geen sprake was van een standaard overeenkomst, waarbij in een maandbrief was

ufgerp.oken dat vrouwen recht hadden op drie maanden gage per jaar. Een ander

oplallend verschil is dat jongens, met slechts zes à acht gUlden per maand, bij de

VOC geen maandbrief mochten uitschrijven' maar dat zij - of eerder hun moeders

- bij de Staten van Zeeland wel enkele maanden uitbetaald konden krijgen. Bij de

VOC mocht men maximaal drie maanden per jaar vermaken, bij de Staten van Zee-

land werd per verzoek beschikt over de hoogte en konden vrouwen meer verzoeken

per jaar indienen.*'

Regelmatig refereerde een vrouw in haar rekest aan het feit dat zelnad gehoord

dat haar man nog leefde en dat hij dus een bepaald aantal mâanden gage tegoed had'

In het bovenstaande citaat noemde Catelijn bijvoorbeeld dat haar man elf weken

eerder nog gezond was, wat betekent dat ze net post van hem had ontvangen, een

reis van Suriname naar de Republiek duurde minimaal acht weken. Soms werd een

brief uit Suriname als bewijsstuk toegevoegd.nu De brieven waren niet zomaar een

teken van leven: ze waren, zeker bij het ontbreken van een maandbrief, van levens-

belang.
Hiernaast stuurden mannen met de brieven ook goederen aan hun echtgenotes,

die zijkonden verhandelen om in hun levensonderhoud te voorzien. De brieven die

met deze producten werden gestuurd waren kort en dienden vooral ter begeleiding

van de goederen. Zelfs d,eze brieven waren voor vrouwen die thuis bleven onmis-

baar.

Cowcr,usrn

Het leven overzee was zwaar en onvoorspelbaar, net zoals het leven van veel thuis-

blijvers. Het feit dat wij tegenwoord ig de Saíting Letters tot onze beschikking heb-

ben, laat op zichzelf a\ zienhoe onzeker het bestaan was voor beide partijen' Aan

de hand van deze waardevolle collectie bronnen is licht geworpen op de aard van

de contacten tussen vaderland en de jonge overzeese gebieden. Het is duidelijk dat

er een grote wederzijdse afhankelijkheid bestond tussen kolonisten en zeelieden

aan de ene, en thuisblijvers (vooral degenen die niet welvarend waren) aan de andere

45 Acquitten betreffende afrekeningen gage 1667-1684, ZA, 5O8, inv. nrs. 1273, L303, I3O4,1323'

1324, t343,1363, 1364,1383, 1403, 1424,1444,1465, 1483,15O\ 1523,1544,1'584. Johan van

Melckebeecke aan ziln moeder en zuster, 9-l-1672; idem aan zijn neef Cornelis 'Ianszoon Ver-

hulst, 14-12-1671; Bastiaen Jansen Verhooren aan zijn moeder Adriana Jans LasI,12-l-1672; Jan

Janszoon l{ooijmaeyer aan zijn vrouw Blijsabeth Pieters,9-l-1672,TNA, HCA 30, inv.nr.227fl'

Betaling aan Matjen lMillems, huisvrouw van Pieter Jacobs, ordonnantie van 26-7-1669, ZA,

508, 1323.
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kant. Zonder elkaar konden de partijen niet overleven. Persoonlijke corresponden-
tie was een belangrijke manier om behoud te bewerkstelligen. Poststukken uit het
vaderland, of juist brieven van overzee, boden niet alleen hoop op nieuws, maar

ook uitzicht op de verbetering van de materiële situatie. Al was het maar vanwege
de mogelijkheid enkele maanden gage van een echtgenoot overzee te kunnen ont-
vangen. Brieven van en naar huis waren dus zeker niet alleen bedoeld als teken van
leven om de ontvanger gerust te stellen. Dat tijdens de oversteek brieven verloren
gingen, zij het door kaping of door schipbreuk, maakte de post die wel aankwam
des te waardevoller.
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