
 

 

 

De West-Indische Compagnie 
Een 17e-eeuwse multinational 
 

In de 16e eeuw zijn Portugal en Spanje de grootmachten in de wereld. Ze hebben grote delen van Zuid 

Amerika verovert. De Nederlandse Republiek wil ook meedelen in de macht en de winst van het nieuwe 

continent en richt daarvoor de WIC op. 

 

Spanje en Portugal zijn onze vijanden, maar ook onze voorbeelden. Wij willen hebben wat zij hebben: geld, 

macht en land. Nieuw land. We zetten onze zinnen op het veroveren van Brazilië. De West-Indische 

Compagnie is speciaal opgericht om Spanje en Portugal te bestrijden en gebruikt het geld dan ook om hen in 

Brazilië aan te vallen. In 7 jaar tijd weten ze een deel van de Braziliaanse kust te veroveren. En niet alleen in 

Zuid-Amerika is de West-Indische Compagnie succesvol: in Ghana veroveren ze Fort Elmina op de 

Portugezen. Die gebruiken het fort voor de slavenhandel. Vanaf dat moment nemen de Nederlanders dat over. 

En die handel wordt steeds belangrijker. Zeker als Portugal de gebieden in Zuid-Amerika op de Nederlanders 

herovert. De West-Indische Compagnie concentreert zich nu alleen op de slavenhandel. 

De West-Indische Compagnie wil ook niet meer geld uittrekken om bijvoorbeeld de Nederlandse koloniën in 

Noord-Amerika, Nieuw Nederland hè, het latere New York, adequaat te verdedigen. Dat wordt dan ook door 

de Engelsen veroverd en in de vrede die na de verovering van Nieuw Nederland met de Engelsen wordt 

gesloten, wordt het latere New York uitgeruild tegen Suriname. De Nederlanders hebben de troostprijs 

gekregen van de plantagegebieden in het Caribische gebied. 

Hier in Elmina aan de kust van Ghana stond het Hoofdkantoor van de West-Indische Compagnie in Afrika. 

Vergelijk de WIC met de multinationals zoals Philips en Shell. Een groot internationaal bedrijf met 

aandeelhouders die rendement willen. Dit was het zenuwcentrum van de handel met West-Afrika. Van de 

handel in ivoor, in goud en de handel in slaven. 
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