BASTION ARNEMUIDEN OP TAIWAN
Jaco Simons Siereveld

Fort Zeelandia. Johannes Vingboons (1665‐1670), naar het origineel uit ca. 1644. (bron: Atlas
Blaeu‐Van der Hem) De originele aquarel hangt in het Zeeuws Museum in Middelburg. De maker
van dit werk is onbekend.

Verrassing
Omdat de Zeeuwen in de zeventiende eeuw
actief waren in grote delen van de wereld,
vinden we heel wat Walcherse plaatsnamen
in het buitenland. Soms dichtbij huis, maar
meestal ver weg, zoals in Azië en Amerika. De
plaatsnamen zijn onder meer gegeven aan
dorpen, steden, forten en eilanden. Natuurlijk
komen we Middelburg het vaakst tegen. Vlis‐
singen is een goede tweede en er zijn enkele
voorbeelden te vinden van Domburg, Zoute‐
lande en Veere. 'Arnemuiden komt er karig
vanaf, want vermoedelijk is de in Arneklanken

behandelde Arnemuider Droogte een uniek
geval', schreef ik destijds. Daar kom ik nu op
terug. Aan de zuidwest zijde van het Aziati‐
sche eiland Taiwan vinden we de restanten
van een groot fort. Dit verdedigingswerk werd
door de Verenigde Oostindische Compagnie
(VOC) opgezet. Eén van de vier bastions werd
naar Arnemuiden genoemd. De naam Arne‐
muiden blijkt dus verrassend genoeg nóg een
keer voor te komen in het verre buitenland.
Expansiedrang
De VOC wilde in het begin van de zeventiende
eeuw graag handelsactiviteiten opzetten in
het tot de verbeelding sprekende China, maar
in dat gesloten land kreeg de Nederlandse
handelsmaatschappij keer op keer geen voet
aan de grond. De compagnie besloot om uit
te wijken naar de Pescadores, een groep ei‐
landen gelegen tussen het Chinese vasteland
en Taiwan. Nadat de Nederlanders op het
hoofdeiland van deze archipel een verdedi‐
gingswerk hadden gebouwd, Fort Vlissingen,
haalden zij de woede van de Chinezen op hun
hals. Die zagen deze actie als bezetting van
hun grondgebied. Oorlog was het gevolg,
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In september 2015 schreef Ronald Rijkse in Ar‐
neklanken over de ‘Arnemuider Droogte’. Dit
eilandje of, beter gezegd, deze koraalbank ligt
in de Javazee tussen de enorme Indonesische
eilanden Java en Sumatra, op ongeveer 45 ki‐
lometer ten noorden van Jakarta.
In juni 2016 reageerde ik op Rijkse’s bijdrage.
In dat schrijven ging ik er van uit dat, als we
het hebben over de plaatsnaam Arnemuiden
in het buitenland, Rijkse een uniek geval had
aangestipt. Mijn aanname was iets te voorba‐
rig.
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waarbij de Nederlanders uiteindelijk het on‐
derspit moesten delven na een door de Chi‐
nezen veel efficiënter gevoerde strijd.
Na de nederlaag verplaatste de VOC zijn acti‐
viteiten naar de westkust van Taiwan, dus on‐
geveer 75 kilometer verder oostwaarts. Dit
enorme eiland heette in die tijd Formosa, in
het Portugees het woord voor fraai of mooi.
Formosa viel niet onder het Chinese territo‐
rium. Opnieuw werd er een verdedigingswerk
opgericht waarbij onder meer gebruik werd
gemaakt van het meegenomen afbraakmate‐
riaal van Fort Vlissingen. Niet lang na 1624
kreeg dit fort gestalte. Maar het provisorisch
opgezette bouwwerkje voldeed al snel niet
meer. Er ontwikkelde zich namelijk een stadje
op de landtong waarop het fortje was ge‐
bouwd en dat moest worden verdedigd. Di‐
verse uitbreidingen waren het gevolg. Met
een tweede omwalling meegerekend heeft de
voltooiing tot maar liefs 1643 geduurd. Men

heeft dus bijna 20 jaar over de bouw gedaan.
Een kaart uit 1635 laat mooi zien dat het fort
een nog altijd onvoltooid bastion bevat. Er is
dan wel een nieuw gouvernementshuis in
aanbouw, maar de omwalling ervan, die later
gestalte krijgt, is er nog niet.
Bastion
De opgerichte sterkte op Formosa werd aan‐
vankelijk Fort Oranje genoemd, maar later
herdoopt in Fort Zeelandia. Het werk werd
voorzien van vier bastions. Die werden ge‐
noemd naar vier Walcherse steden: Bastion
Middelburg (of Middleburg), Bastion Vlissin‐
gen, Bastion Camperveer (de vroegere naam
van Veere) en Bastion Arnemuiden. Fort Zee‐
landia was gelegen op het schiereilandje
Taoyuan. Dat lag voor de kust, ter hoogte van
het tegenwoordige Tainan City.
De Nederlandse initiatieven op Formosa leid‐
den, in tegenstelling tot die op de Pescadores,

Gezicht in vogelvlucht op Fort Zeelandia, situatie ca. 1635. Hier is te zien dat één van de vier bas‐
tions nog steeds niet is voltooid. (bron: J. Gommans e.a., Grote atlas van de Verenigde Oostindi‐
sche Compagnie, deel VII, Voorburg 2010)

26

Restanten van Fort Zeelandia.
(bron: Internet)

overigens wel tot succes. De voornamelijk
Chinese handelaren brachten porselein, zijde
en goud naar Formosa en namen vanuit dat
gebied hertenhuiden mee voor de Chinese en
Japanse markt. Het gebied rond Fort Zeelan‐
dia groeide uit tot een welvarende handels‐
stad, van waaruit verdere ontplooiingen op
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Formosa volgden. De voor de VOC
belangrijke kolonie Formosa heeft
tot 1662 bestaan. De Chinezen
maakten toen wederom een einde
aan de Nederlandse droom.
Tegenwoordig liggen het schierei‐
landje Taoyuan en de ruïne van
Fort Zeelandia midden in een
stadswijk van Tainan City. De wijk
is ontstaan door landwinningpro‐
jecten.

