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Inleiding 
 

De masterproef zal betrekking hebben op het verband tussen het fenomeen piraterij en 

veiligheid met als doel het bestuderen van een evolutie in veiligheid. Als eeuwenoud 

verschijnsel is het denkbaar dat er een evolutie ontstaan is in de manier waarop piraterij zich 

manifesteert in de internationale wateren, alsook in de reactie op piraterij. De studie van de 

historische ontwikkeling van piraterij zal vervolgens gelinkt worden aan de verschillende 

denkwijzen over veiligheid. Er zal bijgevolg vanuit het veiligheidsperspectief naar het 

fenomeen piraterij gekeken worden aan de hand van theoretische inzichten uit de security 

studies. Kortom, in de masterproef zal de link tussen veiligheid en piraterij besproken worden 

en meer specifiek de potentiële evoluties in beide aspecten.  

In deze inleiding zal er eerst uiteengezet worden welke redenering tot deze probleemstelling 

geleid heeft. Vervolgens wordt de aanpak van het onderzoek gepresenteerd in het onderdeel 

rond de onderzoeksstrategie en - materiaal. Aansluitend volgt een verduidelijking over de 

onderzoeksvragen. De inleiding wordt vervolgens afgesloten met een toelichting over de 

opbouw van deze masterproef. 

Probleemstelling 

Piraterij is een complex fenomeen met een rijke geschiedenis dat zich al decennia lang 

manifesteert in de internationale wateren. Daarenboven wordt er heden ten dage in de media 

nog regelmatig bericht over piraten en worden er internationale conferenties gehouden over 

dit verschijnsel. Zo werd er van 17 tot 19 oktober 2011 een internationale conferentie over 

piraterij op zee georganiseerd door de ‘World Maritime University’ in Zweden (World 

Maritime University, 2011). Het fenomeen is duidelijk nog niet van de internationale agenda 

weg te denken en daarom is het maatschappelijk relevant om dieper in te gaan op bepaalde 

aspecten van het verschijnsel.  

Dat het fenomeen op zich veranderingen heeft doorstaan, werd duidelijk bij het lezen van 

verscheidene werken over maritieme piraterij. Bovendien vielen er enkele bijzondere 

kenmerken op in de geschiedenis van het fenomeen. Op bepaalde momenten, zoals de 

oorlogstijd, werden er bijvoorbeeld uitzonderingen gemaakt door onder andere de Britse 

overheid op de strafbaarheid van piraterij. Vroeger was er zelfs sprake van een soort 

respectcultuur ten opzichte van piraten (Johnson, Pladdet & Valencia, 2005). Deze 

bevindingen zijn echter nergens terug te vinden in de beeldvorming die er heerst bij de 



 
 

2 
 

bevolking over piraterij en de piraten. Er heerst eerder een romantisch beeld over het 

verschijnsel en dit weerspiegelt zich voornamelijk in de literatuur (Birnie, 1989) en de 

filmindustrie zoals in de films van ‘Pirates of the Caribbean’ met ‘Jack Sparrow’ als het 

toonbeeld van de ouderwetse piraat (Lansing & Petersen, 2011; Johnson et al., 2005). Hoe 

piraterij er heden ten dage uitziet, komt echter niet voor in dergelijke bronnen. Het lijkt alsof 

de beeldvorming in de publieke opinie blijft stilstaan rond die ene verschijningsvorm en er 

aan de moderne evolutie van het fenomeen wordt voorbijgegaan (van de Bunt & Pladdet, 

2003). In deze voorstelling van de piraat ontbreekt duidelijk een hedendaags en modern 

aspect. Natuurlijk mag dit niet veralgemeend worden en wordt er op de dag van vandaag op 

beleidsvlak aandacht besteed aan de hedendaagse vormen van piraterij (Belgische marine 

trekt volgend jaar opnieuw op piratenjacht, 2011).  

Bovendien kan er afgevraagd worden waarom het fenomeen werd gecriminaliseerd terwijl er 

op gegeven momenten een uitzonderings- en respectcultuur bestond ten aanzien van piraten. 

Uit literatuur blijkt dat de voornaamste reden om piraterij als criminaliteitsvorm te 

beschouwen was en is om de commerciële weg via het water open te houden. Onafhankelijk 

van de uitingsvorm werd het strafbaar stellen van piraterij op verschillende niveaus 

gelegitimeerd met het beschermen van de internationale handel. Het fenomeen piraterij werd 

in het verleden – maar tevens heden ten dage - gezien als een misdrijf dat de veiligheid van 

het zeeverkeer ondermijnt (Dubner, 2011). Het streven naar veiligheid is regelmatig de 

aanleiding tot het criminaliseren van bepaalde gedragingen (Tadros, 2008) en dus eveneens 

bij piraterij. 

Uit dit alles kan afgeleid worden dat de algemene reden waarom piraterij als misdrijf aandacht 

kreeg en krijgt het vrijwaren van veiligheid is. Dit doel of het bereiken van dit belang is in de 

geschiedenis in verschillende aangelegenheden aanwezig. Zo was het begrip ‘nationale 

veiligheid’ in de periode van de Koude Oorlog een alom vertegenwoordigd begrip. Het stond 

in functie van het rechtvaardigen van het beleid en de strategieën van onder andere de 

Amerikanen (Keohane & Nye, 2001).  

Intussen is de notie veiligheid veranderd doorheen de tijd zowel op vlak van politieke 

significantie als op inhoudelijk vlak (Rothschild, 1995).  Haftendorn (1991) heeft tijdens een 

analyse van het concept veiligheid een evolutie in het veiligheidsparadigma ondervonden, 

alsook een verandering van nationale naar internationale en in de toekomst globale veiligheid. 

Paris (2001) onderkent eveneens een verschuiving weg van de conventionele veiligheidszaken 
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naar een internationale ontwikkeling. Deze aandachtsverschuiving beïnvloedde de 

veiligheidsagenda van staten in de periode na de Koude Oorlog en internationale instituties 

kregen een grotere rol toebedeeld (Isiksal, 2004). Op basis van deze informatie wordt de 

volgende vraag afgeleid: zijn er eveneens evoluties merkbaar op vlak van veiligheid bij het 

fenomeen piraterij doorheen de geschiedenis? En betreft het tevens een evolutie van nationale 

naar internationale veiligheid? 

Kortom, in de masterproef zullen enkele opvattingen over veiligheid getoetst worden aan de 

geschiedenis van piraterij. Op deze manier wordt het mogelijk een beeld te schetsen van de 

evolutie van veiligheid. Dit thema zal vervolgens theoretisch gekaderd worden om niet te 

hervallen in een eenvoudig historisch overzicht. Het doel van het onderzoek is derhalve om 

theoretische inzichten te toetsen door na te gaan of de desbetreffende hypothesen toepasbaar 

zijn op piraterij. 

Onderzoeksstrategie en - materiaal 

In de masterproef zal dus voornamelijk een theoretische relevantie aanwezig zijn in plaats van 

een praktische relevantie wegens de theorietoetsende doelstelling. De significantie zal 

betrekking hebben tot het verkrijgen van een diepgaand inzicht op de evoluties van het sterker 

opkomend begrip veiligheid door het in kaart brengen van de verschillende reacties op 

piraterij. Op deze manier kan er mogelijks geconcludeerd worden dat niet enkel piraterij als 

fenomeen veranderd is maar tevens de reactie erop. Aansluitend worden mogelijke evoluties 

onderzocht in het conceptualiseren van veiligheid. Daarenboven kan het voor de praktijk 

interessant zijn om het ontstaan en de evolutie van piraterij op een volledig diverse manier te 

vatten. 

Er werd reeds in de probleemstelling de vraag gesteld of veiligheid geëvolueerd is. Hier ligt 

precies de theoretische relevantie van de masterproef. De notie veiligheid wordt theoretisch 

gevangen in onder meer de ‘security studies’ die een onderdeel kunnen uitmaken van de 

studie omtrent internationale relaties. Vanuit deze subdiscipline van de politieke 

wetenschappen zal veiligheid benaderd worden. Er werd vervolgens gekozen voor de 

stroming van het neoliberaal institutionalisme aangevoerd door de inzichten van Keohane en 

Nye (1977, 1987, 2001). Met hun theoretisch raamwerk over complexe interdependentie 

slagen ze erin om evoluties van onder andere veiligheid te duiden (Isiksal, 2004). In de 

literatuur wordt er vaak gewezen op een evolutie van veiligheid van nationaal naar 
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internationaal niveau (Haftendorn, 1991; Paris, 2001). Aan de hand van een toetsing aan het 

fenomeen piraterij zal er worden nagegaan of deze evolutie aanwezig is. 

Aan de hand van de bespreking van het praktijkgeval piraterij en de reactie op het fenomeen 

zal de evolutie van veiligheid weergegeven worden. Het zal dus noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende criminaliteitsvorm met de reactie in een historisch perspectief te plaatsen en 

een overzicht aan te reiken van hoe piraterij gestalte kreeg op een bepaald ogenblik in de 

geschiedenis en hoe het geëvolueerd is tot de hedendaagse vorm van piraterij. Dit voornemen 

is enkel realiseerbaar indien historische informatie beschikbaar is. Desbetreffende gegevens 

die een behoorlijke tijdspanne beslaan, zijn onmogelijk te verkrijgen via empirisch onderzoek. 

Bovendien is piraterij een fenomeen dat in de huidige tijdspanne voornamelijk in 

internationale en niet meer in Belgische of dichtstbijzijnde wateren voorkomt. De 

onderzoekspopulatie in ons land wordt bijgevolg beperkt tot handelaars, reders en 

beleidsmakers. Daarnaast zijn de daders of piraten als doelgroep ontoegankelijk en is het dus 

onmogelijk om hen te betrekken in een onderzoek. Omwille van de persoonlijke motivatie om 

piraterij volledig in beeld te brengen, met al zijn partijen, werd er gekozen om dit 

onrechtstreeks te verwezenlijken door bureauonderzoek aan de hand van literatuur. 

Overigens is het doel van de masterproef om theorietoetsend onderzoek te voeren. 

Verschillende inzichten over veiligheid zullen dus getoetst worden aan de hand van een 

toepassing op het fenomeen piraterij. Deze hypotheses zijn afkomstig van wetenschappers uit 

verschillende landen en tijdstippen waardoor informatie omtrent deze redeneringen 

voornamelijk terug te vinden is in verschillende naslagwerken. 

Concluderend, de onderzoeksstrategie zal deswege bestaan uit bureauonderzoek. Aan de hand 

van materiaal dat door anderen gecreëerd werd, zal gepoogd worden om tot nieuwe inzichten 

te komen. Deze inzichten hebben dan betrekking tot het in verband brengen van een bepaalde 

case met de evoluties omtrent veiligheid. Bovendien is het de bedoeling om een dieper inzicht 

en een volledig beeld te verwerven omtrent deze evolutie en het fenomeen. Deze 

doelstellingen zijn eerder kwalitatief dan kwantitatief en daarom zal het bureauonderzoek 

vanuit een kwalitatief perspectief benaderd worden (Tavallaei & Abu Talib, 2010). 

Uit de bovenstaande uiteenzetting over de onderzoeksstrategie bleek reeds dat het 

onderzoeksmateriaal berust op literatuur. Het materiaal zal dus enkel bestaan uit 



 
 

5 
 

naslagwerken waarin door anderen verzamelde wetenschappelijke kennis wordt weergegeven. 

De verzamelde literatuur kan opgesplitst worden in twee delen.  

Het eerste deel heeft betrekking tot piraterij en z’n geschiedenis (verleden versus heden). 

Daarnaast is er eveneens informatie nodig over de reactie op piraterij. Op basis van 

verzamelde gegevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van piraterij. Naast 

voornamelijk hedendaagse literatuur zijn enkele oudere teksten aanwezig in de 

literatuurstudie. 

Het tweede deel richt zich op kennisbronnen waarin theoretisch inzichten over veiligheid 

worden beschreven. Deze betreffen specifiek de internationale relatiestudies en de 

neoliberalistische institutionele benadering van Keohane en Nye (1977, 1987, 2001). 

Onderzoeksvragen 

Het doel van de masterproef is het bestuderen van de evoluties in (internationale) veiligheid 

door na te gaan of de evolutie aanwezig is in de studie van een bepaalde case. De gehanteerde 

praktijksituatie is de historische evolutie van de reactie op piraterij. Samengevat kan er 

gesteld worden dat er gepoogd wordt om een diepgaand en integraal inzicht te verwerven op 

de evolutie van (internationale) veiligheid. 

De centrale onderzoeksvraag is bijgevolg ‘Wat is de evolutie van veiligheid in de reactie op 

piraterij?’. Algemeen gezien is de centrale onderzoeksvraag gericht op het begrijpen of 

exploreren van de aanwezigheid van veiligheid in de samenleving en in het fenomeen 

piraterij. Het fenomeen piraterij en het concept veiligheid zullen in een historisch perspectief 

geplaatst worden om zo de evoluties zichtbaar te maken. Deze historische uiteenzetting zal de 

basis vormen voor het toetsen van enkele inzichten omtrent veiligheid. Dit zal verwezenlijkt 

worden door op zoek te gaan naar beschrijvende kennis en deswege zullen de 

onderzoeksvragen beschrijvend van aard zijn. De centrale onderzoeksvraag zet aan tot het 

formuleren van enkele deelvragen over de twee kernbegrippen veiligheid en piraterij. De 

eerste vier deelvragen betreffen het kernbegrip piraterij en de laatste twee omvatten de 

vraagstelling rond veiligheid. 

1) Wat is piraterij? 

Piraterij is in deze masterproef het maatschappelijk strafbaar gesteld verschijnsel dat door 

inzichten omtrent veiligheid zal benaderd worden. Derhalve is het belangrijk om te weten wat 
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het fenomeen precies inhoudt door de verschillende verschijningsvormen en de definitie weer 

te geven.  

2) Wat is de geschiedenis van piraterij? 

Eveneens is het essentieel om de evolutie en het historisch verloop van piraterij te 

onderzoeken omwille van de toetsing met potentiële evoluties van veiligheid. Er zal bijgevolg 

een overzicht worden gegeven over hoe het fenomeen er vroeger uit zag en hoe het veranderd 

is.  

3) Welke actoren spelen een rol in het ontstaan en het in stand houden van het 

fenomeen? 

Piraterij is een fenomeen dat plaatsgrijpt in een samenleving en kan nooit op zichzelf 

beschouwd worden. Alle actoren kunnen op een verschillende wijze het fenomeen 

beïnvloeden. De twee meest voor de hand liggende groepen in een criminaliteitsvorm zijn de 

daders en de slachtoffers, naast de wetgevende en handhavende actoren.  

4) Wat is de reactie op piraterij? 

De wetgevende en handhavende actoren vormen de reactiekant op een criminaliteitsvorm. Er 

zijn verschillende mogelijkheden en redenen om te reageren op criminaliteit en de vraag is 

welke er aanwezig zijn in de geschiedenis van piraterij. 

5) Wat is veiligheid? 

Net zoals bij het eerste kernbegrip piraterij is het belangrijk het begrip veiligheid te 

verduidelijken. Er zijn verschillende aspecten aanwezig in het interpreteren van veiligheid. Er 

kan afgevraagd worden wat het inhoudt en tot welke waarden veiligheid betrekking heeft. 

Daarnaast kunnen er verschillende soorten bedreigingen optreden ten opzichte van veiligheid 

en is de vraag welke bedreigingen er in een bepaalde context voorkomen. Er kan deswege 

afgevraagd worden op welke manier veiligheid zich manifesteert in een bepaalde tijdsperiode. 

Bovendien wordt veiligheid bereikt aan de hand van bepaalde middelen en daarmee 

samenhangende kosten, die eveneens essentieel kunnen zijn in het begrijpen van veiligheid 

(Baldwin, 2011). Het beantwoorden van deze vragen toegepast op piraterij zorgt zodoende 

voor een diepgaande beeldvorming over de relatie tussen veiligheid en piraterij. 
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6) Welke theoretische inzichten hebben zich omtrent veiligheid gemanifesteerd? 

Het kernbegrip veiligheid kadert zich in het theoretisch deel van de masterproef. De 

inbedding van veiligheid binnen de discipline van de politieke wetenschappen en criminologie 

zal uitgediept worden. De verschillende theorieën over veiligheid vormen het projectkader 

van het eindwerk, waaruit een aantal inzichten gekozen worden om te toetsen aan de 

literatuurstudie over piraterij. 

In laatste instantie volgt er een confrontatie tussen de deelvragen over piraterij en veiligheid. 

Zo zullen de veranderingen in het fenomeen piraterij, alsook de veranderende reacties erop, 

gelinkt worden aan veiligheid. Veiligheid wordt gevat in de gekozen theoretische inzichten 

die duiding moeten geven aan de oorsprong van veranderingen of continuïteit. Deze inzichten 

worden getoetst aan de geschiedenis van piraterij. Op deze wijze zal blijken of er al dan niet 

ook bij piraterij een evolutie aanwezig is inzake veiligheid, meer bepaald naar internationale 

veiligheid.  

Opbouw 

Aan de hand van de voorgaande beschouwing werd het inhoudelijke aspect van de 

masterproef reeds duidelijk gemaakt. Er rest enkel nog een verduidelijking omtrent de 

opbouw van de masterproef. 

In het eerste hoofdstuk zal toegelicht worden wat er nu precies onder piraterij en veiligheid 

verstaan wordt. In een onderzoek is het namelijk essentieel om vanaf het begin voor 

afbakening te zorgen. 

Daarna volgen er vier hoofdstukken waarin de volledige geschiedenis van piraterij wordt 

beschreven. Elk hoofdstuk wordt onderverdeeld in enkele subperiodes en sluit af met een 

onderdeel waarin de theorie van Keohane en Nye wordt toegepast op de desbetreffende 

periode. 

Uiteindelijk wordt de masterproef afgesloten met een besluit waarin een beknopt overzicht 

wordt gegeven van de evoluties in piraterij, de reactie op piraterij en veiligheid waarin tevens 

de toepassingen van de theorie aangehaald worden.  



 
 

8 
 

Hoofdstuk 1: Piraterij en veiligheid 
 

In dit hoofdstuk zal verduidelijkt worden wat er precies onder de twee hoofdbegrippen, 

‘piraterij’ en ‘veiligheid’, begrepen wordt. Beide begrippen zijn redelijk omvangrijk en 

conceptueel onduidelijk. Om van bij het begin van dit onderzoek voldoende afbakening te 

bieden omtrent de definitie van zowel piraterij als veiligheid volgt hieronder een uitgebreide 

bespreking over de keuze van de uiteindelijk gebruikte definities. In het onderdeel over 

veiligheid wordt tevens het theoretische aspect aangehaald. Het doel van dit hoofdstuk is het 

aanbieden van voldoende achtergrond om met deze informatie naar de geschiedenis van 

piraterij te kijken. 

1.1. Wat is piraterij? 

Over piraterij moeten er elementair enkele algemene kenmerken aangehaald worden om een 

definitie te kunnen vormen. Ten eerste is het belangrijk te vermelden dat de maritieme vorm 

van piraterij bestudeerd wordt en niet de audiovisuele vorm. Het betreft met andere woorden 

het oude fenomeen piraterij dat zich al eeuwenlang op zee manifesteert. Ten tweede is 

piraterij een historisch fenomeen dat doorheen de geschiedenis waarschijnlijk ook 

veranderingen doorstaan heeft waardoor het op verschillende wijzen kan omschreven worden 

(Johnson et al., 2005). Als derde en laatste aspect mag de reactie op het fenomeen niet 

vergeten worden; de link indachtig met het veiligheidsfenomeen dat in de masterproef zal 

besproken worden. 

In het definiëringproces van piraterij zal de focus voornamelijk liggen op het internationale 

aspect. De begripsomschrijvingen in de wetgevingen van een aantal staten stemmen niet 

overeen met de algemeen aanvaarde minimumdefinitie van piraterij. Vaak zal het fenomeen 

wijder omschreven worden door de plaatselijke wetgeving van een land (Birnie, 1989; 

Clingan Jr., 1989). Daarom zal op vlak van wetgevende definities enkel gefocust worden op 

de algemeen aanvaarde vorm omdat het onmogelijk is de wetgeving van alle landen te 

overlopen.  

Als fenomeen zorgde piraterij voor de eerste significante poging om een criminaliteitsvorm 

onder de internationale wetgeving te plaatsen (de Wijk, Anderson & Haines, 2010). Het 

voornaamste en meest vermelde initiatief op juridisch vlak is het ‘United Nations Convention 

on the Law of  the Sea’ (UNCLOS) van 1982. Het fenomeen piraterij wordt in deel VII 
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besproken aan de hand van verschillende artikels (artikels 100 - 107). In UNCLOS is in 

artikel 101 de volgende definitie van piraterij vastgelegd: 

Piracy consists of any of the following acts: 

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed 

for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private 

aircraft, and directed: 

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or 

property on board such ship or aircraft; 

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction 

of any state; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft 

with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; 

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in 

subparagraph (a) or (b) (United Nations Convention on the Law of  the Sea, 10 

December 1982, art. 101). 

Het minpunt aan deze definitie is dat het enkel betrekking heeft tot piraterij op volle zee en 

buiten de jurisdictie van enige staat valt, waardoor het te beperkt is om de volledige omvang 

van piraterij te vatten. Door deze limitatieve omschrijving vallen de helft van de hedendaagse 

aanvallen buiten het gebied van UNCLOS (Dillon, 2005). Bovendien wordt piraterij in deze 

definitie strikt beschouwd als activiteiten met private doeleinden wat zorgt voor uitsluiting 

van onder andere acties met politieke doeleinden (Birnie, 1989). 

Een andere definitie wordt gehaald bij ‘International Chamber of Commerce – Commercial 

Crime Services (ICC – CCS)’. In het ICC is er een speciale afdeling omtrent maritieme 

criminaliteit namelijk het ‘International Maritime Bureau (IMB)’. Deze dienst is ontstaan in 

1981 en het bestrijden van piraterij is één van hun expertisegebieden (Commercial Crime 

Services, n.d.). Deze organisatie heeft een eigen definitie van piraterij ontwikkeld. 

“an act of boarding (or attempted boarding) any ship with the intent to commit 

theft or any other crime and with the intent or capability to use force in furtherance 

of that act”( Johnson et al., 2005, p. XI). 

Deze definitie is in tegenstelling tot de UNCLOS definitie heel breed. Onafhankelijk van het 

feit of er sprake is van een verankerd, aangelegd of varend schip maakt elke aanval of poging 

tot deel uit van de bovenstaande omschrijving van piraterij (Dillon, 2005). 
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Bij het vergelijken van bovenstaande definities valt het op dat er een hiaat aanwezig is. Dillon 

(2005) stelt voor om de UNCLOS definitie uit te breiden. Deze verruiming betreft het 

toevoegen van aanvallen op schepen in territoriale wateren zodat alle varende schepen die in 

aanraking komen met piraten onder de definitie van internationale piraterij vallen (Dillon, 

2005). 

In de literatuur omtrent piraterij wordt er vaak verwezen naar UNCLOS en IMB met 

betrekking tot het definiëren van het fenomeen (Dillon, 2005; Lansing & Petersen, 2011; 

Huang, 2010). Meestal steekt dezelfde kritiek weer de kop op. De beperking van de UNCLOS 

definitie laat activiteiten in territoriale wateren van een bepaalde staat buiten beschouwing. 

Bovendien is de IMB definitie eerder praktisch dan juridisch. Vragen omtrent de jurisdictie 

hebben geen belang meer bij de omschrijving van IMB. Eveneens is het onbelangrijk in welke 

omstandigheden het schip verkeert (Vagg, 1995). 

Naast de definities door maritieme organisaties, doen tevens enkele individuen een poging tot 

een begripsomschrijving (Huang, 2010). Eén van de meest geciteerde en becommentarieerde 

definities is die van de Engelse criminoloog Vagg. Hij vergelijkt piraterij met roverij. Het 

enige verschil is dat het eerste fenomeen op zee plaatsvindt en niet aan land. De definities van 

zowel UNCLOS als van IMB zijn volgens hem te breed want ze omvatten activiteiten die niet 

tot piraterij behoren (Vagg, 1995). Vervolgens wordt piraterij ook vaak uitgelegd door het 

beschrijven van het proces van het enteren van een schip op zee door daders die zonder 

aarzeling geweld toepassen om geld te roven (van de Bunt & Pladdet, 2003). 

Uit de voorgaande uiteenzetting blijkt dat er heel wat mogelijkheden bestaan om piraterij te 

definiëren. De twee belangrijkste en meest aangehaalde zijn echter de UNCLOS en IMB 

definitie. Uit een algemene lezing van de literatuur omtrent het fenomeen piraterij blijkt dat de 

definitie van het IMB de voorkeur geniet op deze van UNCLOS. Huang (2010) vindt de 

UNCLOS definitie nogal tegenstrijdig omdat het enkel om activiteiten van private doeleinden 

gaat. ‘Politieke’ piraterij zou volgens hem ook tot de definitie moeten behoren (Huang, 2010). 

Bovendien is de omschrijving door het IMB inclusiever dan die van UNCLOS (Johnson et al., 

2005). Voor de masterproef is het belangrijk om de definitie zo breed mogelijk te houden. Het 

is namelijk de bedoeling om in dit werk vanuit een historische invalshoek naar het fenomeen 

te kijken. Transformaties van piraterij moeten dus voldoende in de definitie gevat worden. 

Vandaar zal er gekozen worden voor de IMB definitie (zie pag. 9), ook al is deze 
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omschrijving wettelijk gezien niet aanvaard. Bovendien blijkt dat bij het betrekken van 

veiligheid bij criminaliteitsfenomenen er eerder breed wordt gedefinieerd (Tadros, 2008). 

1.2. Wat is veiligheid? 

1.2.1. Definitie 

Er bestaat heel wat ambiguïteit over veiligheid en de verwante begrippen (Kolodziej, 2005). 

Een eenduidig concept over veiligheid is er namelijk niet. Alle definities moeten namelijk 

gezien worden in een specifieke culturele context. Zo hebben de geïndustrialiseerde en 

democratische westerse landen niet dezelfde definitie van veiligheid als niet-westerse landen. 

De economische, sociale en inheemse dimensies van veiligheid worden bijvoorbeeld door 

ontwikkelende landen meer benadrukt (Haftendorn, 1991). 

Net zoals andere concepten in de sociale wetenschap is veiligheid een betwist begrip waarvan 

er geen neutrale definitie mogelijk is. Alle definitiepogingen zijn afkomstig van bepaalde 

assumpties en benaderingen (Smith, 2006). In de ‘security studies’ ontbreekt er eveneens een 

gemeenschappelijke definitie van veiligheid. Veiligheid wordt door de meeste, maar niet door 

alle auteurs, traditioneel gelijkgesteld aan de bescherming van een natie van externe 

omverwerping/aanvallen of de afwezigheid van een militaire dreiging (Haftendorn, 1991). 

Volgens Buzan (1991) zijn de traditionele concepten van veiligheid te eng. Over een bredere 

constructie van het begrip is er ook geen consensus te vinden. Daarom is het noodzakelijk om 

over veiligheid te denken als een essentieel bestreden concept. Het moeilijkste aan het vinden 

van een algemene definitie ligt precies in de ambigue aard van veiligheid zelf (Buzan, 1991). 

Ondanks verschillende waarschuwingen van Wolfers en Schultze over de ambiguïteit van 

veiligheid, probeerden een aantal auteurs toch een definitie te vormen (Buzan, 1991). Buzan 

(1991) maakte hieromtrent een overzicht en hieruit worden enkele belangrijke pogingen 

uitgelicht. 

József Balázs International security is determined basically by the internal and external 

security of the various social systems, by the extent, in general, to which 

system identity depends on external circumstances. 

Michale H.H. Louw  [National security includes traditional defence policy and also]  the non-

military actions of a state to ensure its total capacity to survive as a 

political entity in order to exert influence and to carry out its internal and 
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international objectives. 

Ole Wæver One can view ‘security’ as that which is in language theory called a 

speech act: … it is the utterance itself that is the act… By saying 

‘security’ a state-representative moves the particular case into a specific 

area; claiming a special right to use the means necessary to block this 

development.  

Arnold Wolfers Security, in any objective sense, measures the absence of threats to 

acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values 

will be attacked. 

 

Een andere perceptie van veiligheid is die van Tadros (2008). Wanneer er volgens hem 

nagedacht wordt over de betekenis van veiligheid, dan zijn er drie mogelijkheden: nationale 

veiligheid, veiligheid in een breed perspectief en de onveiligheidsgevoelens. Onder veiligheid 

in een breed perspectief verstaat hij het creëren van criminaliteitsvormen zodat onze 

veiligheid verhoogt ten opzichte van ‘bad things’. Veiligheid omvat dus alle negatieve dingen 

die er met de mens kunnen gebeuren. Nationale veiligheid kan vervolgens deel uitmaken van 

dit perspectief, maar veiligheid op zich is veel omvangrijker (Tadros, 2008). 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt reeds dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn 

van veiligheid. Eveneens werd het duidelijk dat er over nationale en internationale veiligheid 

kan gesproken worden (Haftendorn, 1991). Deze laatstgenoemde vorm kan gezien worden als 

een uitbreiding en gaat verder dan enkel militaire defensie van staatsbelangen en het 

grondgebied (Paris, 2001). Bovendien bestaat er nog zoiets als globale veiligheid. Elk begrip 

verwijst naar andere aangelegenheden en heeft een eigen historische context (Haftendorn, 

1991). Het meest geschikte begrip dat de hedendaagse evolutie in veiligheid omvat, is volgens 

Haftendorn (1991) internationale veiligheid. Zij verstaat onder internationale veiligheid het 

volgende: 

International security, in contrast to national security, implies that the security of 

one state is closely linked to that of other states, at least of one other state. States are 

interdependent in their security affairs such that the security of one is strongly 

affected by the actions of the other, and vice versa (Haftendorn, 1991, p. 9). 
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Kolodziej (2005) benadert veiligheid eerder vanuit een politieke visie. Veiligheid is namelijk 

het centrale eigendom van politieke twisten wanneer actoren bedreigd zijn of macht gebruiken 

om te krijgen wat ze willen van elkaar. De geschiedenis van humane interactie waarin macht 

en dwingende bedreigingen spelen, hangt samen met de omvang van veiligheidsproblemen. 

Het fenomeen veiligheid is een creatie van menselijke intentie en actie. Bovendien omvat 

veiligheid als speciaal probleem alle uitwisselingen tussen mensen en hun agents (staten, 

internationale organisaties, associaties, verenigingen, …). Het doel van die agents is om de 

gewenste uitkomsten te bekomen, indien nodig met het gebruik van geweld en dwingende 

intimidatie. De partner in een bepaald conflict heeft vervolgens een keuze: naleven van de wil 

van sommige actoren of verwerpen en de prijs hiervoor betalen. Op deze manier kan 

veiligheid gezien worden als een speciaal soort beleid en een onderdeel van internationale 

relaties (Kolodziej, 2005). 

Vanuit deze laatste benadering wordt veiligheid bestudeerd, omwille van de bestaande link 

die er gemaakt kan worden tussen beleid, internationale relaties en de reactiekant bij het 

fenomeen piraterij. 

1.2.2. Theoretisch kader 

Het theoretische aspect heeft betrekking op het begrip veiligheid. In dit onderdeel zal er een 

uiteenzetting volgen over de inhoud van veiligheid, het theoretische projectkader, de gekozen 

theorie en de link met criminologische inzichten. Ten slotte zal er uitgelegd worden hoe de 

toetsing van de theorie in zijn werk zal gaan. 

Veiligheid 

Veiligheid kan gezien worden als de meest fundamentele waarde die de staat kan voorzien 

(Ullman, 1983). In deze bespreking zal veiligheid in de breedste zin opgevat worden als een 

sociaal probleem in de context van alle mogelijke uitwisselingen tussen mensen en hun 

‘agents’ (bv.: staten, internationale organisaties, associaties, …). Alle humane samenlevingen 

worden geconfronteerd met veiligheid. Het vormt dan tevens de centrale bekommernis in 

internationale relaties en is in dit opzicht een speciale vorm van beleid. Alle 

veiligheidsproblemen behoren tot problemen van het beleid. Heel veel beleidsvormen kunnen 

aanschouwd worden als een beleid omtrent veiligheid omwille van het enorme aantal van 

verschillende doelen die tot het concept veiligheid behoren (Kolodziej, 2005). 
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Projectkader 

Het theoretisch projectkader omvat inzichten over veiligheid of ‘security studies’. Deze zullen 

voornamelijk gehanteerd worden in de context van internationale relaties verwijzend naar 

relaties tussen de verschillende regeringen in de wereld. In het studieterrein van internationale 

relaties (IR) staan deze contacten echter altijd in verband met andere actoren, andere sociale 

structuren en geografische en historische invloeden, waardoor internationale relaties niet als 

geïsoleerde interacties mogen beschouwd worden (Goldstein, 2005). 

De discipline waarin IR studies zich voornamelijk bevinden, is de politieke wetenschappen. 

Tot op zekere hoogte is er tevens de mogelijkheid om deze inzichten in verband te brengen 

met andere disciplines zoals economie en rechten waardoor er sprake is van 

interdisciplinariteit. Bovendien wordt de omvang van de IR studies bepaald door de subvelden 

die ze bevat en precies hier ligt de relevantie voor de masterproef. Het meest traditionele 

subveld zijn namelijk de internationale veiligheidsstudies. Het subveld waarin inzichten over 

veiligheid worden gevormd, vindt zijn oorsprong in de Koude Oorlog. Oorspronkelijk lag de 

nadruk in dit onderzoeksdomein op oorlog en vrede (Goldstein, 2005). Het einde van deze 

oorlog en de bipolaire wereld (kapitalisme versus communisme) zorgde er echter voor dat de 

toen heersende inzichten niet in staat waren zich verder te zetten (Smith, 2006). Doorheen de 

tijd is er echter een verbreding van het onderwerp ontstaan (Goldstein, 2005). Bovendien 

veranderde de politieke wereld op dergelijke wijze, namelijk door de globalisering, dat de 

traditionele concepten met betrekking tot internationale relaties niet meer voldeden aan de 

realiteit (Smith, 2006). 

In het subveld internationale veiligheid van de IR studies zijn er verschillende theoretische 

stromingen en benaderingen aanwezig. Een eenduidige indeling is echter moeilijk te vinden. 

Algemeen gezien kan er wel een onderscheid gemaakt worden tussen de traditionele visie van 

het realisme, onderverdeeld in een klassieke en neorealistische benadering, en de 

alternatieven. De traditionele visie kadert zich in de militaire dimensie van interacties die 

tussen staten plaatsgrijpen. Deze stroming zorgt echter voor een gedeeltelijke verklaring en de 

staat neemt een centrale rol in het veiligheidsgebeuren (Smith, 2006). 

Naar aanleiding van kritieken op de realistische stroming ontstonden er heel wat alternatieven 

die twee belangrijke overeenkomsten bevatten: ze verbreden en verdiepen het concept 

veiligheid (Smith, 2006). Rothschild (1995) heeft het over vier uitbreidingen van veiligheid. 

Ten eerste is er een uitstrekking van naties naar groepen en individuen en in tweede instantie 
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een verruiming naar veiligheid van internationale systemen of supranationaliteit. Beide 

behoren tot het verticale aspect van de uitbreiding van het begrip veiligheid. De derde vorm is 

een horizontale verruiming want naast de militaire discipline behoort ook het politieke, 

economische, sociale, milieugerichte en humane domein tot het concept. De laatste en vierde 

expansie is het vergroten van de politieke verantwoordelijkheid in alle mogelijke richtingen 

(Rothschild, 1995). Verschillende alternatieven zijn te vinden in onder andere het marxisme, 

neoliberaal institutionalisme, nieuw liberalisme, kritische stroming, postconstructivisme en 

feminisme (Reus-Smit & Snidal, 2008). 

Uit deze alternatieven wordt het neoliberaal institutionalisme geselecteerd als theoretisch 

kader omwille van de behoorlijke toepasbaarheid op veiligheidsaangelegenheden (Keohane & 

Martin, 1995).  Het neoliberaal institutionalisme probeert tegemoet te komen aan de kritieken 

op het realisme en een conceptueel kader te ontwikkelen waarin het realisme geïntegreerd kan 

worden. Volgens institutionalisten gaat de agenda van een staat verder dan enkel 

veiligheidsissues. Ondanks de verbreding van de omvang van internationale relaties blijft de 

staat zijn centrale positie behouden. Deze staat wordt in zijn beslissingsproces door een groot 

aantal actoren en factoren beïnvloed (Kolodziej, 2005). Er zal in de eerste plaats gepoogd 

worden om samen te werken met de verschillende actoren waarin reciprociteit een belangrijke 

rol speelt maar conflicten blijven mogelijk (Goldstein, 2005). Enkel in situaties van uitlokking 

zal militaire macht gebruikt worden (Kolodziej, 2005). 

Uit deze neoliberale stroming, die inzichten test door het bestuderen van historische en 

hedendaagse cases (Goldstein, 2005), worden de inzichten van Keohane en Nye omtrent 

complexe interdependentie geselecteerd. De voornaamste reden om deze theorie te kiezen ligt 

in de analogie. Keohane en Nye passen in hun boekenreeks ‘Power and Interdependence’ hun 

theorie toe op de politieke situatie van de oceaan. In deze politieke situatie wordt er enkel 

gefocust op de scheepvaart en visserij. Volgens Keohane en Nye (2001) zijn dit de twee 

hoofddoelen voor de mensheid om de oceaan te gebruiken. Uit de voorgaande bespreking 

bleek reeds dat piraterij ook een objectief is om de zee te benutten. Bijgevolg kan er zich 

afgevraagd worden of deze theorie tevens toepasbaar is op de geschiedenis van piraterij. 

Complexe interdependentie 

In hun boekenreeks ‘Power and Interdependence’ ontwikkelen Keohane en Nye een 

theoretisch raamwerk voor hun begrip complexe interdependentie. Volgens hen is er zowel 
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continuïteit als verandering aanwezig in onze samenleving en in hun theoretisch raamwerk 

wordt hiermee rekening gehouden (Keohane & Nye, 2001). 

De inzichten van Keohane en Nye zijn neoliberaal omwille van het bekritiseren van het 

realisme. Tegelijkertijd erkennen ze de relevantie van deze traditionele stroming waarin de 

militaire macht als meest dominante machtsvorm gezien wordt. De staten die wereldzaken 

controleerden, waren tevens diegene met de grootste militaire macht. Het ontstaan van 

complexiteit in onze samenleving heeft er echter voor gezorgd dat er meerdere 

machtsbronnen op de voorgrond kwamen. In het wetenschappelijk onderzoek was deze 

verandering de aanzet tot het ontstaan van theoretische alternatieven op het realisme 

waaronder complexe interdependentie (Keohane & Nye, 2001). 

Interdependentie kan gezien worden als wederzijdse afhankelijkheid, die door Keohane en 

Nye (1977, 2001) heel breed gedefinieerd wordt. Het betreft namelijk niet alleen wederzijds 

voordeel in een afhankelijkheidsrelatie, maar ook nadeel - want er is altijd sprake van kosten. 

Bovendien is het onmogelijk om te voorspellen of de kosten lager zullen zijn dan de 

voordelen. Er zijn verschillende factoren die hierop inspelen zoals de aard van de relatie of de 

waarden die voor de actoren belangrijk zijn. Daarnaast kan het eveneens gaan over zowel 

symmetrische als asymmetrische afhankelijkheid, elk als extreem in een 

afhankelijkheidsrelatie. Een pure symmetrische of asymmetrische vorm komt amper voor 

(Keohane & Nye, 2001). 

In een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie is er tevens sprake van macht. Door Keohane en 

Nye (1977, 2001) worden er twee dimensies aangehaald die in deze context belangrijk zijn: 

gevoeligheid (sensitivity) en kwetsbaarheid (vulnerability). Zowel op sociaal, politiek als 

economisch vlak speelt gevoeligheid een rol in de context van beleid en het heeft vooral 

betrekking op de kosten die veranderingen met zich kunnen meebrengen. Deze veranderingen 

kunnen de aanleiding zijn voor het zoeken naar oplossingen of alternatieven zodat de staat 

zich kan aanpassen. De relatieve beschikbaarheid en kosten van deze alternatieven vormen de 

kwetsbaarheiddimensie die een essentiële rol speelt in het omkaderen en begrijpen van 

interdependentie in relaties in de politieke wereld. Algemeen gezien is kwetsbaarheid 

belangrijker voor de machtsbronnen van actoren dan gevoeligheid (Keohane & Nye, 2001). 

Het complexe politieke raamwerk van verschillende netwerken van regels, normen en 

procedures vormt de context waarin interdependentierelaties voorkomen. Wanneer Keohane 

en Nye (2001) het hebben over internationale regimes, dan verwijzen ze naar dit ensemble 
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van regelingen. Deze regimes kunnen geïntegreerd worden in verdragen en dergelijke 

waardoor ze een belangrijke invloed hebben op wederzijdse afhankelijkheidsrelaties 

(Keohane & Nye, 2001). Bovendien kunnen ze betrokken worden in het analyseren van 

internationale veiligheidsaangelegenheden (Keohane & Nye, 1987). Net zoals de 

internationale processen die in internationale regimes plaatsvinden, doorstaan deze regimes 

eveneens veranderingen. Aan de hand van vier modellen kunnen veranderingen in 

internationale regimes verklaard worden (Keohane & Nye, 2001).  

Het eerste model is een economische procesverklaring waarin bestaande internationale 

regimes in onbruik geraken door evoluties in economische wederzijdse 

afhankelijkheidsrelaties en technologische zaken waardoor nieuwe regimes noodzakelijk zijn 

(Keohane & Nye, 2001). 

Een ‘overall power structure’ verklaring is het tweede model in de uiteenzetting van Keohane 

en Nye (2001). De verklaring voor de verandering van internationale regimes ligt in de 

verandering in de machtsverdeling tussen staten of de structuur (Keohane & Nye, 2001).  

Een derde verklaringswijze is het ‘issue structure’ model. In de diverse probleemgebieden zijn 

verschillende politieke structuren mogelijk die min of meer afhankelijk zijn van de verdeling 

van economische en militaire middelen. Regels omtrent een bepaald probleem worden dan 

gecreëerd door de krachtigste staat in dat probleemgebied. Vervolgens kan er gesteld worden 

dat er een discrepantie is tussen de dominantie van staten op verschillende probleemgebieden 

en dit wordt weggewerkt door het relateren van de problemen aan elkaar. Hierdoor ontstaan er 

onderhandelingen om elkaar te helpen in de tekortkomingen. Wanneer na enige tijd de 

uitkomsten van het uitvoeren van dit proces ontoelaatbaar worden, dan zullen internationale 

regimes veranderen (Keohane & Nye, 2001). 

Het laatste model is het internationale organisatiemodel waar er op verschillende niveaus 

regeringen, normen en instituties met elkaar verbonden worden en in het beslissingsproces 

regimes beïnvloed worden (Keohane & Nye, 2001). 

De vier verschillende modellen sluiten elkaar in principe niet uit. In het verklaren van 

internationale regimes van een bepaalde case kan het belangrijk zijn om ze te combineren om 

veranderingen en instandhoudingen te verklaren (Keohane & Nye, 2001). 

In de theoretische uiteenzetting van hun inzichten plaatsen Keohane en Nye (1977, 2001) hun 

complexe interdependentie meermaals tegenover het realisme. Drie assumpties van de 
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laatstgenoemde benadering worden aangehaald in functie van hun verdere uiteenzetting. Voor 

realisten zijn de staten coherente eenheden en spelen zij een dominante rol in de 

wereldpolitiek. Daarnaast is het krachtige optreden een effectief en bruikbaar instrument voor 

beleid. Als laatste assumptie is er de dominantie van militaire veiligheid in de hiërarchie van 

aangelegenheden in de wereldpolitiek. Deze drie assumpties weerspiegelen het ideale 

realistische beeld van wereldpolitiek waarin er een constante conflictsituatie (of dreiging tot) 

tussen staten aanwezig is. Centraal staat het beschermen van staatsbelangen en – gebied tegen 

bedreigingen. Het nationaal belang overheerst en internationaal gezien zullen het de meest 

machtigste staten zijn die voor deze overheersing zullen zorgen (Keohane & Nye, 1977). 

Tegenover dit ideaalbeeld in het realisme plaatsen Keohane en Nye hun eigen ideaalbeeld 

onder de vorm van complexe interdependentie. Het is voor hen niet de bedoeling om op deze 

manier het realisme te verwerpen maar om een alternatief aan te bieden die een meer accuraat 

beeld zal schetsen van de realiteit. Bijgevolg erkennen ze dat onder bepaalde omstandigheden 

de assumpties van het realisme eerder van toepassing zullen zijn en onder andere 

omstandigheden complexe interdependentie. Beide types kunnen in feite gezien worden als 

uiteinden van een continuüm waarin de meeste reële situaties zich tussen de extremen zullen 

bevinden (Keohane & Nye, 1977). 

Er zijn drie karakteristieken die complexe interdependentie bepalen. Het eerste is het 

verbinden van de samenleving door verschillende kanalen. Samengevat kunnen deze kanalen 

ondergebracht worden onder drie relatievormen: interstatelijk, transgouvernementeel en 

transnationaal. Vooral deze laatste vorm is enorm kenmerkend voor complexe 

interdependentie. Uiteindelijk blijft een staat handelen in functie van een bepaald belang. Zo 

kunnen ze eigenbelang nastreven maar vermomd onder het nationaal belang. Belangen 

veranderen bovendien naargelang aangelegenheden en tijdstippen. De afwezigheid van een 

duidelijke hiërarchie in de verschillende aangelegenheden die de relaties bepalen, is het 

tweede kenmerk. Bijgevolg zal veiligheid niet langer alleen de agenda domineren. Het laatste 

kenmerk is het vermijden van het toepassen van militaire macht tegenover anderen. Het blijft 

weliswaar een belangrijke en centrale component, want overleven is nog steeds het primaire 

doel van staten en in extreme gevallen kan dit enkel gegarandeerd worden door militaire 

machtsuitoefening (Keohane & Nye, 2001). 
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Link criminologisch wetenschapsprogramma 

De inzichten van het theoretische kader bevatten overeenkomsten met het 

conflictcriminologisch wetenschapsprogramma. Beiden aanvaarden geen universele 

éénduidige verklaringen. Wanneer er gekeken wordt naar de relatie tussen mens en 

maatschappij in het conflictcriminologisch wetenschapsprogramma, dan wordt er gesproken 

over 1) processen die veranderingen doorheen de tijd veroorzaken, 2) onvermijdelijke, 

dwangmatige en functionele conflicten die tot samenwerking kunnen leiden, 3) macht die 

ongelijk verdeeld is en 4) sociale acties (Quinney, 1970). Desbetreffende begrippen staan 

eveneens centraal in veiligheidsstudies. 

Toetsing van de theorie op piraterij 

Om de centrale onderzoeksvraag omtrent de evolutie van veiligheid te kunnen beantwoorden 

zal de theorie van Keohane en Nye getoetst worden op de geschiedenis van piraterij. De 

gehanteerde werkwijze in de masterproef zal bestaan uit verschillende hoofdstukken die een 

uitleg van de geschiedenis van piraterij en de reactie erop in een bepaalde tijdsspanne 

omvatten en eindigen met een besluit rond veiligheid. In dit besluit zal telkenmale de 

complexe interdependentietheorie getoetst worden aan de reactie op piraterij. 

Deze toetsing bevat drie verschillende fasen. In de eerste fase wordt er nagegaan of er sprake 

is van wederzijdse afhankelijkheid in een bepaalde periode van de geschiedenis. Enkel indien 

hier positief op geantwoord kan worden, kan er overgegaan worden naar de tweede fase. De 

eerste fase garandeert namelijk de context voor de tweede fase. In deze tweede fase worden 

vervolgens de vier modellen elk afzonderlijk getoetst. Het is niet noodzakelijk dat alle vier de 

modellen toepasbaar zijn op de geschiedenis van piraterij. Ten slotte wordt er in de derde fase 

nagegaan of de drie basiskarakteristieken van complexe interdependentie aanwezig zijn.  
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Hoofdstuk 2: Het ontstaan van piraterij 
 

2.1. Inleiding: Piraterij, oorlogsvoering en handel  

Piraterij als een concept kwam voor het eerst op de voorgrond in de periode tussen 800 en 500 

voor Christus. Hoewel piraten overheersend negatief werden beoordeeld, was er destijds ook 

een positieve kant aan piraterij. Door het plunderen verwierven de piraten een hogere status 

waardoor de activiteiten niet altijd als oneervol werden beschouwd. Globaal gezien werd 

piraterij in de Griekse periode vaak in verband gebracht met twee andere handelingen, 

namelijk oorlogsvoering en handel drijven. De connectie tussen deze activiteiten, die tot op de 

dag van vandaag relatief waarneembaar is, lag voornamelijk in de moeilijkheidsgraad om ze 

van elkaar te onderscheiden maar eveneens in de technieken, resultaten en de motieven (de 

Souza, 1999). 

Hoewel piraterij vanaf 800 v. Chr. als een alleenstaand concept gezien werd, was de 

verwevenheid met oorlogsvoering dus nooit ver te zoeken. Deze wisselwerking ligt 

voornamelijk in de aanwezigheid van zowel het gebruik van geweld als van het verwerven 

van een of andere buit (de Souza, 1999, Rubin 1998). 

Vanaf 500 tot 330 v. Chr. begon de ontwikkeling van burgerstaten met of zonder leger 

bestaande uit huurlingen. Deze op een meer georganiseerde manier van verenigen zorgde voor 

een grootschaligere, meer gesofisticeerde vorm van oorlogsvoering. Hoewel er door deze 

evolutie een bijkomstige motivatie op de voorgrond trad, namelijk politieke beweegredenen, 

bleef het sterke onderlinge verband tussen oorlogsvoering en piraterij aanwezig door het 

plundermotief (de Souza, 1999). 

Een voorbeeld is de oprichting van de ‘Delian League’ in 478 v. Chr., een associatie van 

Griekse staten. Deze League ondernam vaak plundertochten op Perzisch grondgebied. Naast 

hun piraatachtige activiteiten werden ze ook ingezet om grondgebied te veroveren, wat leidde 

tot interstatelijke oorlogsvoering. Na enige tijd werd het veroveren van grondgebied 

belangrijker dan piraterij. Dus hoewel er nog sprake was van enige overlapping tussen 

oorlogsvoering en piraterij in de vijfde eeuw v. Chr., verminderde het raakvlak 

langzamerhand en werden ze makkelijker van elkaar te onderscheiden (de Souza, 1999). 

De Grieken hielden zich tevens bezig met het voeren van expedities om nieuwe steden te 

stichten. Hiervoor gingen ze vaak op zoek naar gebieden waarvoor een overzeese expeditie 
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nodig was. Deze onafhankelijke militaire operaties zorgden voor een ontwikkeling van 

expertise in de scheepvaart en eveneens de oorlogsvoering op zee. De nieuwe hoedanigheid of 

kwaliteiten op dit gebied en de deprivatie dreven velen in de richting van piraterij. Derhalve 

leidde dit andermaal tot een gering verschil tussen oorlogsvoering en piraterij in deze 

tijdsperiode (Bradford, 2007). 

Naast de verwantschap met oorlogsvoering zijn er eveneens enkele raakpunten tussen piraterij 

en handel. Deze twee vormen van economische bedrijvigheid hebben dezelfde uitkomsten en 

drijfveer. Het over een lange afstand transporteren van goederen, waaronder ook personen, is 

zowel aanwezig bij het handel drijven als bij piraterij. De motivatie ligt in beide gevallen in 

de accumulatie van welvaart. Echter, de twee activiteiten kunnen niet volledig gelijkgesteld 

worden. Het gebruik van geweld in al z’n vormen op zich of tijdens het verschaffen of 

overbrengen van goederen zorgt voor het onderscheid tussen piraterij en handel. Mettertijd 

werd het onderscheid belangrijker omwille van het uitbreiden van handelsverbanden en het 

koloniseren. Het graduele distinctieproces zorgde voor een hogere en moreelwaardige status 

voor de handelaar in tegenstelling tot de immorele piraat (de Souza, 1999). 

Een voorbeeld van de verwantschap tussen handel en piraterij ligt bij de slavenhandel. Deze 

verwantschap kwam het sterkst op de voorgrond in Hellenistische periode. Net zoals bij het 

handelsverkeer is het primaire motief voor piraterij het buitmaken van rijkdom onder 

verschillende vormen. De belangrijkste vorm van rijkdom werd volgens de Grieken gevonden 

in de mens zelf. Eenmaal gevangengenomen door de piraten werden de slachtoffers 

aanschouwd als handelswaar; ze werden als slaven verkocht. Piraten waren dus soms meer 

dan enkel piraten. Met de sterke partijen werd aan slavenhandel gedaan en waren piraten 

handelaars, terwijl de zwakkere en onoplettende partijen slachtoffers werden van 

plunderingen (Bradford, 2007). 

 2.2. Griekse periode 

2.2.1.  Het begin van de strijd tegen piraterij 

Een reactie op land of zee tegen piraterij was in de beginperiode beperkt door onmacht van de 

toenmalige naties. Geen enkel van hen was sterk genoeg, terwijl piraterij verder bloeide. De 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een individu of onafhankelijke staat lag bij 

henzelf. De grootsteden werden uit voorzorg meer inlands gebouwd omwille van de 

veiligheid. Toch werd er rekening mee gehouden dat de steden zich nog dicht genoeg bij de 

kust bevonden om de zee te benutten. Eveneens richtten steden verschillende wachttorens op 
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om op tijd verwittigd te worden en acties te kunnen ondernemen tegen piraten (Bradford, 

2007). 

Aansluitend op deze periode van machtsonbekwaamheid was er rond de vijfde eeuw v.Chr. de 

opkomst van de belangrijkste zeemacht, de Atheners. Zij waren één van de eersten die een 

actieve rol speelden in het controleren en onderdrukken van piraterij. Een toonbeeld van deze 

intenties kan gevonden worden in het tot stand komen van de ‘Delian League’. De Grieken 

geloofden tevens dat de heerschappij over zee enkel toebehoorde aan de staten en dus niet aan 

de piraten (de Souza, 1999). Derhalve ontstonden er stilaan samenwerkingverbanden tussen 

verschillende aristocraten die gericht waren op de genese van uitgestrekte veiligheid. Deze 

coalities ontstonden voornamelijk in functie van het beschermen van hun eigen belangen en 

het overheersen van hun concurrenten (Bradford, 2007). 

Hierbij dwongen de Atheners elke andere zeemacht in gezamenlijke acties om vijandige 

zeemachten te verdrijven (Bradford, 2007). Sommige ondernemingen werden vastgelegd in 

verdragen, bijvoorbeeld in 427 v.Chr. tussen Athene en Mytilene of in 424 v.Chr. tussen 

Halieis en Athene (de Souza, 1999). Deze acties zorgden voor veiligere havens of doelen 

waardoor piraten minder kwetsbare objectieven ter beschikking hadden. Piraten hadden 

bovendien steeds minder plaatsen om tijdelijk te logeren of kregen steeds minder middelen. 

Sponsor- of herbergsteden liepen namelijk het risico om aangevallen te worden indien ze 

piraten hun diensten aanboden. De strijd van de Atheners om hun eigen macht te beschermen 

en hun economie te bevorderen leidde tot een onderdrukking van piraterij (Bradford, 2007).  

Naast de acties van de Atheners waren tevens het Korinthische en Minoïsche volk 

verantwoordelijk voor de vermindering van piraterij als een bedreiging. De strijd tegen 

piraterij bracht al deze beschavingen macht en inkomsten op. Het grote verschil tussen de 

Atheners en andere beschavingen lag in de afhankelijkheidsgraad die zij hadden ten aanzien 

van de onderdrukking van piraterij. Andere beschavingen haalden hun macht uit hun strijd 

tegen piraterij, terwijl dit bij de Atheners minder het geval was wegens hun welgestelde 

economische status. Daarenboven steunden de Atheners meer op de producten van eigen land 

en de inbreng van hun bondgenoten in plaats van de maritieme handel (de Souza, 1999). 

Omstreeks 448-447 v. Chr. waren er geruchten over een congres tussen verschillende Griekse 

staten dat zou plaatsvinden in Athene. Eén van de agendapunten zou de veiligheid op zee 

geweest zijn. Of dit congres effectief heeft plaatsgevonden, valt moeilijk te bepalen (de 

Souza, 1999). 
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Uit al deze gebeurtenissen groeide stilaan het besef dat een democratische marine een nieuwe 

en bijkomstige vorm van macht was (Bradford, 2007). Een staat die zich niet kon verdedigen 

tegen plunderingen was namelijk een zwakke staat. Indien een staat machtig wou zijn, dan 

waren verdedigingsmaatregelen tegen piraten uiterst noodzakelijk. Versterkingen op land of 

van handelsschepen, maar ook de opbouw van een marine, waren hiervoor uitermate geschikt. 

Niettemin kan er uit deze losstaande feiten of acties tegen piraterij geen algemeen 

onderdrukkingsbeleid gevonden worden (de Souza, 1999). Alhoewel er niet echt sprake was 

van een algemeen beleid, was er wel sprake van controle door de Atheense machthebber. 

2.2.2. Piraterij en politieke machtsverschuiving 

De geschiedenis toont aan dat de grootste machthebber zijn machtspositie niet eeuwig kan 

blijven waarmaken. Ook bij de Atheners was dit het geval, waardoor de machtsverhouding 

door elkaar gehaald werden. Na het verminderen van de controle van de Atheners grepen de 

piraten in de Egeïsche zee opnieuw volop hun kansen en pleegden lukraak verschillende 

aanvallen. Bovendien werd er door een tekort aan publieke aanklagers en politiemachten in 

die tijd groot belang gehecht aan het nemen van revanche. Om het geleden verlies te 

compenseren, maakte het gewone volk vaak gebruik van piraterij (Bradford, 2007). Wanhopig 

op zoek naar extra middelen om elke strijd tegen wie dan ook aan te gaan, werden ook de 

Atheners in de richting van piraterij geduwd. Bijgevolg bleven piratenmethoden evenzeer 

voor een lange tijd in gebruik onder de legermachten (de Souza, 1999). 

Het veelvuldig gebruik van piraterij, als overlevingsvorm en als middel van revanche, zorgde 

voor de opkomst van heel specifieke en gelimiteerde antipiraterij wetgeving tussen staten die 

gezamenlijk overeenstemden in de bescherming van hun burgers. Zo was het mogelijk 

goederen te confisceren zonder bijkomende straf en werden staten gestraft die piraten op 

welke manier dan ook hielpen. Uiteindelijk bleek deze wetgeving niets meer te zijn dan een 

moedige poging, want er was toen geen enkele macht sterk genoeg om het te bekrachtigen 

(Bradford, 2007). 

Tijdens de periode van herstel van de Atheense macht en na een periode van oorlogsvoering 

tussen de verschillende steden in Griekenland kwam er in de jaren 350 v. Chr. een machtige 

vijand, de Macedoniërs, opgezet die de politieke balans in de Griekse wereld veranderde. In 

de machtstrijd tussen Atheners en Macedoniërs ontstonden heel wat complexe situaties door 

het aanmoedigen van piraten om elkaar aan te vallen en door zelf piraterij te plegen in functie 

van geldwinning (Bradford, 2007; de Souza, 1999). 
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De Macedoniërs en Atheners beschuldigden elkaar van piraterij, terwijl ze hun eigen onschuld 

uitriepen. Het onderdrukken van piraterij werd in deze periode een belangrijk politiek 

onderwerp en beide machten waren overtuigd dat zij het recht bezaten om in functie van de 

Griekse belangen de zee veilig te maken voor allen en dus piraten en hun activiteiten te 

vernietigen. Hun agressieve marine en militaristisch beleid werd op deze manier 

gerechtvaardigd. Aan handelaars werd onder andere de garantie van bescherming tegen 

piraterij aangeboden. Uiteindelijk was hun enige bekommernis het tentoonspreiden van hun 

meesterschap in de constante rivaliteit met elkaar, zeker in het geval van de Atheners. Het 

draaide met andere woorden om een politiek voordeel op korte termijn, niet om een 

onderdrukking van piraterij op lange termijn (de Souza, 1999). 

Hoewel de strijd tegen piraterij werd aangegaan door de machtige beschavingen bleef piraterij 

onder hen een aanvaardbare methode en zeker tijdens oorlogen met hun aartsvijanden. Een 

volledige onderdrukking zou namelijk hun eigen militaire macht aantasten. Bovendien zou het 

een aanzienlijke investering betekend hebben om op een effectieve manier piraterij aan te 

pakken. Het ontzeggen van grondgebieden waar piraten konden functioneren werd als 

belangrijkste aanpak aanschouwd. Daarom werd er door de Atheners en Macedoniërs vaak 

ingezet op het controleren of eigen maken van kustgebieden en eilanden (de Souza, 1999). 

Uiteindelijk volgde er een vredesverdrag tussen de Griekse staten en waren piratenmethoden 

niet langer een noodzaak in hun beleidsvoering (Bradford, 2007). Dit verdrag dat op 

aansturing van Alexander De Grote tot stand kwam, had de intentie om piraterij af te raden en 

varen op zee veilig te maken (de Souza, 1999). Toch betekende dit niet het einde van piraterij 

in deze Griekse periode aangezien Griekse en Macedonische schepen slachtoffers bleven van 

door piraten georganiseerde aanvallen (Bradford, 2007). Bovendien hield het vredesverdrag 

niet lang stand, want Macedoniërs vielen spoedig opnieuw Atheense schepen aan en namen ze 

in beslag. Bijgevolg waren staten elk op zich verantwoordelijk voor het verdedigen van hun 

maritieme belangen (de Souza, 1999). 

2.2.3. Hellenistische periode 

Wederom was er een keerpunt in de inspanningen om piraterij te onderdrukken en ditmaal in 

de Hellenistische periode die ingezet werd met het overlijden van Alexander De Grote en 

eindigde in 146 v. Chr. met de overname van de Griekse staat door de Romeinen. Alexander 

De Grote was de meest succesvolle in het bestrijden van piraterij wegens het beveiligen van 

alle havens waaruit piraten konden handelen. Deze overheerser zorgde echter met zijn dood in 
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323 v. Chr. voor een enorme machtstrijd tussen belanghebbenden om zijn rijk over te nemen. 

Net zoals in de strijd tussen de Atheense en Macedonische grootmachten werd er nuttig 

gebruik gemaakt van het inzetten van piraten door van hen bondgenoten te maken (Bradford, 

2007; de Souza, 1999). 

De tekortkomingen op vlak van de zeemacht werden in de Hellenistische periode eveneens 

gecompenseerd door, naast handelaars, piraten aan te stellen. In deze periode waren het 

voornamelijk de leiders van Rhodos die een strijd aangingen tegen de piraten. Dit volk stond 

bekend voor hun aardewerk en vertrouwde dermate op maritieme handel dat hun aandeel in 

de bestrijding begrijpelijk was (de Souza, 1999). 

Rhodos en eveneens andere staten in de Hellenistische periode waren bereid om een beleid op 

te stellen en toe te passen op diegene die zij als piraten beschouwden. Eén van die andere 

staten was het Byzantijnse Rijk dat net zoals Rhodos het zeeverkeer wilde stimuleren door 

piraterij te bedwingen. Hoewel beide een antipiraterij beleid voerden, was het aandeel van 

Rhodos groter in de algemene strijd, want het beschikte over een goed georganiseerde 

zeemacht die garant stond voor acties tegen piraten (de Souza, 1999). 

Vooral de Tyrreense piraten, die in eerste instantie geïnteresseerd waren in de slavenhandel, 

werden in de late vierde en vroege derde eeuw v. Chr. als een noemenswaardig groot 

probleem gezien. In deze periode werd de intensiteit van activiteiten op zee door maritieme 

handel en militaire expedities ook steeds intenser. Hierdoor bleef piraterij evengoed niet 

langer beperkt tot de Egeïsche zee en het oostelijke deel van de Middellandse Zee, maar het 

breidde zich uit. Overal waar er schepen of mensen waren, konden piraten buit maken (de 

Souza, 1999). Eveneens de groeiende slavenmarkt droeg bij in de stijging van het aantal 

piraten (Bradford, 2007). 

De grootste slavenmarkten werden gevonden in Rhodos, Delos en Kreta. Deze 

laatstgenoemde heeft ook een geschiedenis van beruchte piraten. Bepaalde plaatsen, zoals 

Kreta, bezorgden piraten faciliteiten om handel te drijven en samenlevingen werkten dus ook 

samen met piraten. Doch werden er tevens tegen deze piraten en hun slavenhandel acties 

ondernomen en werden verdragen tussen bepaalde steden opgesteld. Daarin stond dat burgers 

van een verdragsstad vrijgelaten moesten worden en indien de gevangenen al slaven waren, 

moesten ze teruggebracht worden naar hun meester. Op deze manier wilden de steden hun 

burgers toch van enige veiligheid voorzien door de effecten van gevangenschap door piraten 

te controleren (de Souza, 1999). 
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Er werd dus veel ondernomen om de effecten van piraterij op te vangen, maar de aanpak had 

geen enkel preventief effect. In deze periode was het eveneens moeilijk om de illegale 

slavenhandel onder leiding van piraten te voorkomen, enkel het ondermijnen van de 

effectiviteit van de praktijk was mogelijk. Piraten waren namelijk de grootste aanbieder van 

het meest gevraagde goed in de Grieks Hellenistische periode (de Souza, 1999). 

Naast het verkopen van gevangenen als slaven, werden slaven ook vrijgelaten na het 

ontvangen van losgeld, wat voordelen inhield in vergelijking met andere vormen. Eerst en 

vooral ging het om een meer directe manier om winst te maken. Immers het zoeken naar een 

geschikte markt, zoals bij de slavenhandel, werd overbodig en de opbrengst was hoger, 

wegens de betaling door familieleden in plaats van het ontvangen van de marktprijs. 

Hiertegen werd er evengoed opgetreden door de verklaring van onschendbaarheid of ‘asylia’. 

Deze overeenkomst verbood het wegnemen van personen afkomstig uit de partijstaten en was 

vooral belangrijk voor de zwakkere staten. Zij zochten bescherming bij de sterkere die 

uiteindelijk de keuze hadden tussen het verbreken of het eerbiedigen van de overeenkomst. 

Indien de verklaring geschonden werd, konden de zwakkeren hiertegen weinig inbrengen 

waardoor er dus geen garantie voor immuniteit was (de Souza, 1999). 

De verwantschap tussen piraterij en handel en oorlogsvoering werd reeds aangehaald. Naar 

het einde van de Griekse periode toe werd een andere verwantschap, de politieke variant, 

aanschouwelijk. Vooral de Aetolianen wilden hun politieke macht verhogen door toegevingen 

af te dwingen via piraterij of de angst ervoor (de Souza, 1999). 

De Illyrianen gebruikten eveneens piraten als machtsmiddel. Dit leidde tot de eerste 

Illyriaanse oorlog in 229 v. Chr. waarin de Romeinen zich voor het eerst profileerden als 

machtige staat op het Griekse grondgebied. Bescherming voor de Grieken en de Italiaanse 

handelaars was de voornaamste motivatie voor de Romeinse interventie. Naast de Illyriaanse 

oorlog waren er tevens andere oorlogen, zoals de Kretaanse oorlog van 206 tot 203 v. Chr., 

die in teken stonden van het bestrijden van piraterij of de verwantschap ermee (de Souza, 

1999). 

In 155-153 v. Chr. was er sprake van een oorlog tussen Rhodos en Kreta. Rhodos was niet 

meer de sterke maritieme macht die ze vroeger was en kon het conflict enkel winnen door 

haar alliantie met de Romeinen. Stilaan verzwakten de grote en eens machtige Griekse staten 

en werden de Romeinen de aanvoerders in het Middellandse Zeegebied. Dit was tevens 

zichtbaar in de strijd tegen piraterij (de Souza, 1999).  
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 2.3. Romeinse periode 

Uit de Griekse periode bleek reeds dat geen enkele van de toen relatief machtige staten 

genoeg weerstand kon bieden om de piraten te onderdrukken. Tegelijkertijd werd de hulpkreet 

van handelaars groter om actie te ondernemen, maar van een effectief antibeleid was er geen 

sprake. Koningen, zoals bijvoorbeeld de Illyrische, bleven piraten aanwenden als nuttige 

beleidsinstrumenten, voornamelijk door de enorm voordelige samenwerking en handel met 

piraten. Echter, van zodra deze situatie niet meer voordelig was, werden piraten als 

geallieerden afgewezen (Bradford, 2007). 

Er kwam echter een verandering in de strijd tegen piraten dankzij de Romeinen. Een 

voorbeeld van die strijd is het inzetten van het Romeinse leger reeds vanaf 197 v. Chr.. Eén 

van de activiteiten van dit Romeinse leger was het voeren van campagnes tegen de Liguriërs, 

een volk met een reputatie als piraten. Het einde van de tweede eeuw v. Chr. was bijgevolg 

het startpunt van de Romeinse verantwoordelijkheid voor de algemene veiligheid in de regio 

(de Souza, 1999). Hoewel de Romeinen dus reeds actief bezig waren met het onderdrukken 

van piraterij tijdens de derde en tweede eeuw v. Chr., kan gesteld worden dat de strijd pas 

echt geopend werd door Julius Caesar, die zelf gevangen werd genomen door piraten in 75 à 

74 v. Chr. (Bradford, 2007; Gosse, 1978).  

2.3.1. Start van samenwerking en wetgevende aanpak 

Algemeen gezien werd er in het begin van de Romeinse periode weinig hulp geboden aan 

slachtoffers van piraterij. Indien er toch enige hulp kwam, kwam die meestal te laat. Stilaan 

leken de Romeinen meer en meer bereid om actie te ondernemen. Ze wilden vechten voor het 

vooruitzicht om veilig op zee te varen maar het eindigde uiteindelijk in een onderlinge strijd 

in plaats van een strijd tegen piraterij. De Romeinse zeemacht was namelijk op bepaalde 

tijdstippen minimaal, waardoor het voor hen belangrijk was om in de strijd tegen piraterij te 

kunnen rekenen op hun ‘cliëntstaten’. Van deze staten werd verwacht dat zij de nodige 

middelen aanleverden zoals schepen en crewleden en bovendien alle kosten op hen namen 

ondanks het feit dat zij in opdracht van de Romeinen werkten (Bradford, 2007). De strijd 

tegen piraterij was dus niet enkel de bekommernis van de Romeinen maar ook van hun 

bondgenoten op alle mogelijke manieren en gebieden (de Souza, 1999).  

Een voorbeeld van deze gedeelde bekommernis kan gevonden worden in de strijd tegen de 

Sicilianen. In de beginperiode waren zij de meest gevreesde onder de piraten (Bradford, 

2007). Marcus Antonius was de eerste die een militaire actie tegen de Siciliaanse piraten 
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leidde. Opnieuw werd er heel wat ingezet om piraten hun veilige havens te ontzeggen. Met de 

acties van Marcus Antonius in 102 v. Chr. toonden de Romeinen bereidheid om piraterij in 

samenwerking met hun bondgenoten effectief aan te pakken. Hoewel de Romeinen hulp 

kregen van hun geallieerde staten, waren zij de enige met voldoende invloed en autoriteit om 

Siciliaanse piraten of anderen op een georganiseerde manier aan te vallen (de Souza, 1999). 

Naast de samenwerkingsverbanden kan in de start van de Romeinse strijd tegen piraterij de 

Romeinse wetgeving aangehaald worden. Romeinen stonden bekend voor hun wetgeving en 

hierin zijn tevens enkele secties omtrent antipiraterij terug te vinden. Piraten werden 

gelijkgesteld aan vijanden van Rome (Rubin, 1998) en bijgevolg waren de verbodsbepalingen 

geldig voor vijanden ook toepasbaar op piraten. Bij uitbreiding werden de piraten eveneens 

vijanden van de vrienden en bondgenoten van Rome en van hen werd dan eveneens volledige 

samenwerking verwacht. Op deze manier kreeg de vraag om samenwerking een wettelijke 

basis (Battersby, Ripiloski & Siracusa, 2011; de Souza, 1999). 

Om de bedreiging van piraten te counteren, werden er in de wetgeving enkel agressieve en 

imperialistische maatregelen als waardevol en efficiënt voorgesteld. Vaak werden die 

agressieve militaire acties echter onterecht gebruikt in naam van de strijd tegen piraterij. Veel 

Romeinse commandanten waren ten aanzien van hun tegenstanders te agressief waardoor er 

nieuwe conflictsituaties konden ontstaan. Om vervolgens oorlog in de toekomst te vermijden 

werd de strijd tegen piraterij ingeroepen als verklaring voor de daden van de Romeinse 

commandanten. Enkele van de bestrijdingsmethoden die wel in functie van de strijd tegen 

piraterij werden gebruikt, waren het aanvallen van piraten op land en het ontkennen van een 

operatiebasis. Het imperialistische onderdeel van de maatregelen sloeg op het feit dat volgens 

de Romeinen piraterij enkel door het beheersen van regio’s met piratenbasissen kon 

gecontroleerd worden. Het veroveren van grondgebied werd dus heel belangrijk in de strijd 

tegen piraterij. Dit element zal gedurende zo goed als de hele Romeinse periode toegepast 

worden met een piek in de eerste eeuw v. Chr. (de Souza, 1999). 

Aansluitend op de agressieve maatregelen vonden de heersende Romeinen dat de wreedheid 

van de straffen ten opzichte van piraten de enige manier was om piraterij in te tomen. Piraten 

werden gekruisigd of onthoofd. Nochtans zorgde deze aanpak voor onduidelijke redenen niet 

voor het gewenste effect. Integendeel, er was eerder een toename van piraten en die nam zelfs 

zo’n proporties aan dat piraterij niet meer als een lokaal probleem kon aanschouwd worden. 

Bovendien kwam de bevolking in steden zienderogen in een moreel conflicterende situatie 
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terecht. Ofwel hielpen ze de piraten waardoor hun welvaart steeg, ofwel weigerden ze hulp 

waardoor ze slachtoffer werden van piraterij (Bradford, 2007). 

2.3.2. Een exceptionele aanpak voor een groeiende dreiging 

De toename in piraterij in het begin van de Romeinse periode werd onder meer duidelijk 

wanneer er tijdens de strijd tegen piraterij sprake was van een voortdurende vernieuwing van 

piratengroepen. Wanneer een bepaalde groep verslaan werd, was de opvolging onmiddellijk 

gegarandeerd (Bradford, 2007). De reden van deze ongelooflijke groei in piraterij was de 

eerder wat verwarde politieke situatie die er in het Middellandse Zeegebied heerste van 120 

tot 63 v. Chr. (de Souza, 1999). Hierdoor groeide het besef bij de Romeinen dat het probleem 

piraterij niet zomaar kon opgelost worden en exceptionele middelen nodig waren (Bradford, 

2007). 

Deze exceptionele aanpak bestond uit een grootschalige samenwerking tussen alle dynastieën, 

koningen en steden onder leiding van Pompey de Grote (Bradford, 2007; Rubin, 1998). 

Het was pas met de campagne van Pompey in 67 v. Chr. dat de instelling van de Romeinen 

ten opzichte van de bestrijding van piraterij veranderde, aangezien enorme hoeveelheden 

middelen en een breed vermogen ter beschikking werden gesteld. Voorafgaand aan deze 

campagne personifieerden de Romeinen zich reeds als ‘de onderdrukkers van piraterij’, maar 

dit was toch eerder in beperkte mate en was enkel om zichzelf als machtige weldoeners te 

promoten. Uiteindelijk waren het vooral hun bondgenoten die de strijd aangingen en er leed 

van ondervonden. De Romeinen grepen enkel in wanneer de situatie onhoudbaar werd (de 

Souza, 1999). 

Uiteindelijk werden de Romeinen onder druk gezet door hun vrienden en geallieerden om hun 

woorden in daden om te zetten. In de vroege jaren 60 v. Chr. werd dit gerealiseerd met onder 

andere de campagne van Pompey. Rome begon derhalve de groeiende en grote dreiging die 

van piraterij uitging te erkennen. Eveneens erkenden ze dat het niet langer adequaat was om 

de geallieerden de grote verantwoordelijkheid van de strijd tegen piraterij alleen te laten 

dragen (de Souza, 1999). 

Hoewel deze acties in teken stonden van het verdedigen van hun bondgenoten, hun eer en 

natuurlijk het vrijwaren van veiligheid, was het imperialistische motief nooit ver te zoeken. 

Bovendien was de bedreiging voor de graanbevoorrading waarschijnlijk de voornaamste 

reden waarom Pompey op expeditie werd gezonden en pas bijkomstig de voorgenoemde 
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motieven. Dit bleek voornamelijk uit de activiteiten van Pompey. De interesse en inzet 

verzwakte enorm eenmaal de aanlevering van graan veilig gesteld was. Pompey ging snel te 

werk en vermeed lange veldslagen. Piraten werden eerder behandeld als politieke vijanden 

dan als gewone vijanden en kregen vrijgevige condities aangeboden zoals een nieuw leven als 

landbouwer ver van de kust (de Souza, 1999). 

Toch waren voorbeelden van een exceptionele aanpak in de lijn van de campagne van 

Pompey geen constante wegens de onderlinge strijd tussen de Romeinse aristocraten in 

functie van militaire glorie, politieke en economische beloningen. Romeinse senatoren waren 

namelijk bezorgd over het machtsvertoon, want hun grootste angst was een aristocraat die zo 

machtig werd dat de anderen hem niet meer konden controleren. Daarom werden vaak enkel 

occasionele en kortstondige legerbewegingen onder leiding van deze aristocraten toegestaan 

door de Romeinse autoriteiten. Nochtans waren grote legers en uitgebreide autoriteit voor een 

lange periode noodzakelijk om piraterij te bestrijden op een gecoördineerde manier (de Souza, 

1999). 

2.3.3. Pax Romana en de opkomst van de Marine 

Vanaf 31 v. Chr. tot de jaren 300 veranderde de aanwezigheid van piraterij. In contrast met de 

voorgaande jaren was piraterij in deze periode slechts op een heel laag niveau aanwezig. 

Grotendeels lag dit aan de enkelvoudige politieke eenheid in het Middellandse zeegebied 

gedurende twee eeuwen onder de Romeinse vrede of ‘Pax Romana’. Deze stabiele politieke 

omgeving werd verzekerd door de gewapende troepen die bovendien op ieder moment en 

iedere plaats konden worden ingezet tegen piraterij. Hoewel er heel wat bescherming en 

middelen konden ingezet worden tegen piraterij, waren er tevens minder mensen die zich 

engageerden in deze praktijken. De huidige inwoners van het Romeinse Rijk waren 

welvarender en vredevolle activiteiten boden eveneens grotere mogelijkheden voor 

welvarendheid. Bijgevolg kozen steeds minder mensen voor piraterij en zorgde dit voor een 

daling in piraterij (de Souza, 1999). 

Alhoewel piraterij een serieuze daling kende in de periode van 31 v. Chr. tot 300 was er geen 

sprake van een piraatvrije samenleving. De opwinding en de risico’s gepaard gaande met 

piraterij waren misschien wel de belangrijkste redenen in een welvarende samenleving. Doch 

was welvaart niet verspreid over het ganse rijk en waren er nog steeds mensen die van de 

rijken plunderden in een wanhopige poging tot welvaart. Het leger was echter in die periode 
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zo imposant dat vele zogenaamde piraten geen enkele kans hadden om hun praktijken verder 

te zetten (de Souza, 1999). 

In deze periode was het leger dus een belangrijk component in de strijd tegen piraterij. 

Aanvullend speelde een nieuwe verwezenlijking een rol, namelijk een Marine van het 

Romeinse Keizerrijk. Naast maritieme hoofdtaken in oorlogssituaties zorgde de Marine voor 

het overbrengen van troepen, het voorkomen van vijandige indringers, het beschermen van 

kustgebieden en het verzekeren van vrijheid van verkeer. Omwille van een vredevolle periode 

waren zeeslagen zeldzaam en werd er eerder gefocust op de andere taken. Deze taken 

omsloten de onderdrukking van piraterij omwille van de verstoring van de maritieme 

veiligheid op vlak van vrijheid van verkeer en vijandige indringers. De werkzaamheden van 

de Marine op dit vlak waren aanzienlijk in de eerste, tweede en derde eeuw na Christus (de 

Souza, 1999). 

2.3.4. Van machtsverzwakking naar het einde van het Romeinse Rijk 

Na een periode van marginale aanwezigheid werd piraterij wederom een serieus probleem in 

de Middellandse Zee gedurende de vroege jaren van de derde eeuw met een hoogtepunt in de 

periode van 250 tot 270. Grotendeels was dit te wijten aan verschillende grote groepen 

‘Gotische’ barbaren. Het plotselinge succes van piraten in het algemeen en meer specifiek van 

de Goten lag hoofdzakelijk in de verzwakking van de Romeinse Zeemacht die 

verantwoordelijk was voor de verdringing van piraterij in de eerste en tweede eeuw. 

Bijgevolg namen de Romeinse autoriteiten in functie van de onderdrukking heel wat 

extraordinaire maatregelen (de Souza, 1999). 

Daarnaast brachten de raids afkomstig van de Herulen en hun geallieerden in 267 eveneens 

heel wat schade toe, voornamelijk in het oostelijke deel van het Rijk. Hoewel er mede om die 

reden breuken in de Romeinse vrede zichtbaar werden, was die nog niet helemaal vernietigd 

en behielden de Romeinen een relatieve controle. Doch was er sprake van een minieme 

politieke instabiliteit waardoor de militaire autoriteiten en de Marine zich gingen focussen op 

de politieke situatie en amper op de strijd tegen piraterij. Gaandeweg kwamen er echter meer 

vernietigende invasies van piraten die de Romeinse controle helemaal ten onder deed gaan (de 

Souza, 1999). 

Na de val van het Romeinse rijk kregen de piraten opnieuw volledig vrij spel in de 

Middellandse Zee (Bradford, 2007). Vooral het conflict tussen Christenen en Moslims zal 
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voor een lange periode, tot zelfs in de ‘Gouden Eeuw van de piraterij’, de grootste 

voortbrenger van piraterij zijn in en rond de Middellandse Zee. Deze geïnstitutionaliseerde 

vorm van piraterij onder leiding van de Moslims zal actief blijven tot diep in de 

Middeleeuwse periode (de Souza, 1999). Toch was er niet echt sprake van een explosie van 

piratenactiviteiten. Dit kwam voornamelijk door een verzwakking van de handel die voor de 

buit van piraten moet zorgen (Bradford, 2007). 

Bijgevolg werd door de geleidelijke eliminatie van Romeinse autoriteiten in verschillende 

delen van het westelijke deel van het Rijk, waaronder ook Engeland, de verantwoordelijkheid 

van de strijd tegen piraterij aan anderen overgelaten. In de vijfde en zesde eeuw waren dit de 

Visigoten en de Merovingers (de Souza, 1999) 

Gedurende de vijfde eeuw was piraterij vooral afkomstig van het noorden en het oosten van 

het rijk en evenwel vanuit Noord-Afrika waren piraten in optocht. De Visigoten probeerden 

hun rol als beschermer te vervullen maar deden dit echter in beperkte mate. Er werden 

marinevestigingen opgericht in de slachtoffergebieden maar er werd niet langer ingezet in het 

vernietigen van de piratenbasissen zoals in de voorgaande eeuwen wel werd gedaan. 

Bovendien konden de overgebleven Romeinse autoriteiten niet langer met volle kracht 

meegaan in de strijd tegen piraterij omwille van hun geslonken middelen en eerder 

gefragmenteerde organisatie (de Souza, 1999). 

De eenheid in het Middellandse Zeegebied was zodoende volledig verdwenen door de 

politieke veranderingen in de periode van 634 tot 698 na Christus. Dit gegeven bracht met 

zich mee dat piraterij, met onder andere de Arabieren als belanghebbenden, wederom 

opbloeide. Het grote aantal piratenbasissen maakte het vervolgens zelfs onmogelijk voor grote 

zee- en landmachten om piraterij te verdringen (de Souza, 1999). 

 2.4. Vikingen 

Na een fase van relatieve stabiliteit omtrent de gedaante van piraterij zorgden de Vikingen 

voor een nieuwe ontwikkeling. 793 na Christus vormt het beginjaar van de Vikingenperiode 

die eindigt in 1066 (Bradford, 2007). Deze Vikingen, een naam die ze zichzelf gaven, hadden 

heel wat overeenkomsten met de piraten uit de Griekse en Romeinse periode (Rubin, 1998). 

Echter, het zijn de verschillen met de voorgaande piraten die hen interessant maken. In 

principe vormen zij de geschikte overgang van de ontstaansperiode naar de ‘Gouden Eeuw’ 

die in het volgende hoofdstuk wordt besproken. 
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Vooreerst ontwikkelden de Vikingen strategische aanvallen en gingen ze van geïsoleerde 

doelwitten naar grootschalige veroveringen (Bradford, 2007). De eerste slachtoffers waren 

Ierland, Schotland en Engeland. Maar het bleef niet bij deze grondgebieden, want de 

Vikingen waren op zoek naar rijkere gebieden om te veroveren. Hun activiteiten breidden uit 

naar de Seine, de Somme, de Schelde en de Rijn (Gosse, 1978). De enige constante in het 

verhaal van de Vikingen is de hulpeloosheid van de welgestelde slachtoffers. Enkel Karel de 

Grote was gedurende de ganse Vikingenperiode in staat om deze vijanden af te weren. 

Waterwegen werden beschermd door het opvoeren van patrouilles en op het land werden 

forten gebouwd (Bradford, 2007). 

Een andere manier om zich te beschermen tegen de Vikingen was het betalen van een 

geldsom in ruil voor een aanvalvrije periode. Tijdens deze periode grepen sommige de kans 

om zich voor te bereiden op nieuwe aanvallen door een leger op te bouwen. Anderen deden  

dit niet, wat resulteerde in het andermaal betalen van een geldsom. Gaandeweg werd deze 

kostenlast te groot waardoor er onvoldoende middelen beschikbaar waren om de Vikingen te 

betalen. Zonder enige andere bescherming werden zij een gemakkelijke prooi (Bradford, 

2007). 

De Vikingen worden regelmatig in verband gebracht met piraterij vanwege hun harde en 

agressieve aanpak. Doch was dit volk meer dan enkel de verschijningsvorm van piraterij want 

niet alle Vikingen waren piraten. Echter, diegene die wel piraterij pleegden, vormden het 

begin van een omwenteling in het fenomeen piraterij. De voornaamste aanleiding lag in de 

discrepantie van de efficiëntie van de piraten in de voorgaande perioden en de Vikingen. De 

laatstgenoemde waren veel efficiënter wegens de technologische vooruitgang in de 

schepenbouwkunde. Hun schepen waren wendbaarder, sneller en kleiner (Bradford, 2007). 

Daarnaast waren de Vikingen de eerste in de geschiedenis die georganiseerd te werk gingen 

en hun leden straften voor verraad of desertie. Alles werd vastgelegd in een strikte 

gedragscode. Bovendien waren zij tevens de eerste om buiten het Middellandse Zeegebied 

aan piraterij te doen. Ze maakten lange tochten waaronder ook naar de kust van Amerika 

(Gosse, 1978). 

2.5. Besluit 

Na de uitvoerige beschrijving van de ontstaansperiode van piraterij wordt het mogelijk om te 

toesten of de theoretische inzichten van Keohane en Nye toepasbaar zijn op de 

ontstaansperiode van piraterij. Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende 
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ondernemingen van de Grieken in de strijd tegen piraterij, kan er gesteld worden dat er amper 

sprake was van wederzijdse afhankelijkheid. De toen heersende volkeren gingen eerder 

afzonderlijk te werk in de strijd tegen piraterij. Zo schiep Rhodos een eigen antipiraterij beleid 

zonder hulp van enige andere staat. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid lag bij de 

individuen en de onafhankelijke staten. Bijgevolg ontstonden er enkel lokale inspanningen 

omtrent het verdrijven van piraten uit havens en dergelijke (de Souza, 1999).  

Wegens de non-existentie van wederzijdse afhankelijkheidsrelaties is het moeilijk om de vier 

modellen in verband met internationale regimes toe te passen op de Griekse periode. De vier 

modellen weerspiegelen namelijk de context van de interdependentierelaties en aangezien er 

bij de Grieken hieraan geen uiting werd gegeven, kan er besloten worden dat de complexe 

interdependentietheorie niet toepasbaar is. 

Bij de Romeinen is er integendeel wel sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie, die 

echter eerder asymmetrisch is. Als georganiseerde macht waren het de Romeinen die vanwege 

hun machtspositie de wederzijdse afhankelijkheidsrelatie bepaalden en leidden. Dit was 

tevens zichtbaar in de strijd tegen piraterij. Het waren vooral de bondgenoten die zich bezig 

hielden met het intomen van de piraten. Enkel wanneer de Romeinen zich rechtstreeks 

geschonden voelden in hun eigen belangen gingen ze optreden. Niettemin vaardigden de 

Romeinen enkele verdragen, wetgevende en punitieve maatregelen uit. Er werden ook veel 

militaire expedities gerealiseerd en nooit eerder werden er zoveel marine en militaire troepen 

ingezet (de Souza, 1999). 

Gegeven de context van een interdependentierelatie is het mogelijk om de modellen in 

verband met internationale regimes toe te passen. Het eerste model rond de economische 

procesverklaring is niet hanteerbaar. Gedurende de Romeinse periode was er niet echt sprake 

van economische of technologische veranderingen die het antipiraterij beleid vorm gaven. De 

enige economische fluctuatie in de Romeinse periode leidde tot een grotere welvaart voor het 

Romeinse volk zelf. Deze fluctuatie zorgde echter niet voor een verandering in het 

onderdrukkingsbeleid van de Romeinen. 

Het tweede model of het ‘overall power structure’ model is wel toepasbaar. In dit model 

verandert een beleid naarmate de machtsverdeling tussen staten of de structuur verandert 

(Keohane & Nye, 2001). In de Romeinse periode is dit waarneembaar na het einde van de 

‘Pax Romana’, waardoor de politieke situatie veranderde van een stabiele naar onstabiele 

structuur. Uiteindelijk resulteerde dit in een gebrek aan politieke eenheid en vrede en ontbrak 
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enig beleid inzake de strijd tegen piraterij (de Souza, 1999). De veranderende structuur leidde 

dus tot een verandering in het regime, namelijk het einde van het onderdrukkingsbeleid 

tijdens de ‘Pax Romana’. 

Het derde model, het ‘issue structure’ model, betreft onderhandelingen over de verdeling van 

middelen om tegemoet te komen aan elkaars tekortkomingen (Keohane & Nye, 2001). In de 

Romeinse periode werd dit model echter niet aangewend. De onderhandelingen waren 

redelijk unilateraal. De Romeinen dwongen hun bondgenoten om hen te helpen in de strijd 

tegen piraterij. Alles draaide om machtsvertoon en de Romeinen boden amper iets in ruil aan 

voor de hulp van hun bondgenoten (de Souza, 1999). 

Als laatste model is er het ‘internationale organisatiemodel’ waarin de verschillende niveaus 

in regeringen, normen en instituties een rol spelen (Keohane & Nye, 2001). Tijdens de 

machtsoverheersing van de Romeinen was er in de strijd tegen de piraten enkel sprake van de 

aristocraten en de Romeinse Senaat (de Souza, 1999). Het was deze laatstgenoemde die de 

hoofdrol speelde in het bepalen van een beleid. Bijgevolg is er niet echt sprake van 

verschillende niveaus die van belang zijn. 

Concluderend kan er gesteld worden dat uit de vier modellen betreffende internationale 

regimes enkel het ‘overall power structure’ model teruggevonden wordt in de Romeinse 

periode. Er was dus wel sprake van enige interdependentie maar indien complexe 

interdependentie zich volledig wil manifesteren, zijn er nog enkele basisvoorwaarden die ook 

aanwezig moeten zijn. Deze basisvoorwaarden zijn de verschillende belangen op de agenda, 

de verschillende verbonden kanalen van de samenleving en het vermijden van militaire macht 

(Keohane & Nye, 2001).  

Echter, tijdens de Romeinse periode kwamen er geen verbonden kanalen voor en de 

verschillende belangen waren eveneens beperkt. Het was voornamelijk het vrijwaren van de 

handel die op de agenda stond. Een voorbeeld hiervan is de expeditie van Pompey waarin 

enkel het veiligstellen van de graanhandel van primordiaal belang was (de Souza, 1999). 

Bovendien werd het gebruik van de militaire macht niet vermeden. Integendeel, er was nog 

nooit eerder in de ontstaansperiode dermate gebruik gemaakt van militaire troepen (de Souza, 

1999). 

Het laatste onderdeel van de ontstaansperiode betreft de Vikingenperiode. Over deze periode 

is er dermate weinig bekend rond de strijd tegen piraterij. Bijgevolg is het onmogelijk om de 
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theoretische inzichten toe te passen. De Vikingen werden aangehaald om de overgang naar de 

volgende periode omtrent van piraterij in te leiden en is dusdanig minder belangrijk voor het 

theoretische deel dat kadert rond de acties tegen piraterij. 

Uit deze analyse van de ontstaansperiode blijkt dat enkel tijdens de Romeinse periode enkele 

elementen van de theoretische inzichten aangewend kunnen worden maar absoluut niet de 

volledige theorie. De gebeurtenissen uit deze periode corresponderen echter eerder met de 

standpunten van het realisme, waarin wordt aangenomen dat de nationale belangen primeren 

en dat de meest machtige staat overheerst in de beleidsvoering (Keohane & Nye, 2001). 

Daarnaast is in het realisme de dominantie van het militaire een belangrijk element (Keohane 

& Nye, 2001) wat duidelijk waarneembaar is in de Romeinse periode. Algemeen kan dus 

gesteld worden dat er niet echt sprake was van internationale maar van nationale veiligheid. 
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Hoofdstuk 3: Piraterij als wereldwijd probleem en oplossing 
 

De piraten actief gedurende hun ‘Gouden Eeuw’, van ongeveer 1570 tot 1730, verschillen met 

hun voorgangers. De voorgaande periode bevatte voornamelijk individuele piraten die zich 

tijdelijk verzamelden om zwakke handelsschepen aan te vallen (Gosse, 1978). Echter, de 

piraten gingen zich steeds meer gaan organiseren. De organisatiestructuren namen de meesten 

over van hun verleden als kapers, een activiteit die gedijde in de aanloop naar de ‘Gouden 

Eeuw van piraterij’ (Thomson, 1994). Bovendien maakten velen van piraterij hun beroep 

(Gosse, 1978) en werd het meer dan zomaar een lokale uiting. Piraterij werd een wereldwijd 

verschijnsel tijdens zijn ‘Gouden Eeuw’ (Greene, 2010). 

3.1. Inleiding 

Het grote tijdperk voor de piraterij reikte ongeveer vanaf 1570 tot 1730. Gedurende deze 

periode werd piraterij een uiterst bedreigende en economische activiteit ten aanzien van de 

wereldmachten (Lunsford, 2005). Vooral tijdens de periode van 1692 tot ongeveer 1725 

werden piraten gezien als de vijand van de mensheid omwille van het gevaar en de 

tegenwerking die ze boden in de progressie van zowel de economie als ontwikkeling van het 

imperialisme (Sherry, 1987).  

In deze periode heerste er een algemene onderlinge strijd tussen de verschillende staten om de 

dominantie in de ‘Nieuwe Wereld’ (Bradford, 2007) met als gevolg dat geweld op zee in 

stijgende mate optrad (Greene, 2010). Landen gingen allianties aan met elkaar tegen hun 

grootste concurrent. Gedurende de hele periode veranderden de allianties en vijanden, 

beginnend met de alliantie tussen Engeland en Frankrijk in de strijd tegen Spanje en 

vervolgens in een strijd tegen elkaar (Bradford, 2007). Door de vele oorlogen in deze periode 

ontstond er een wisselwerking tussen de verschillende grootmachten omtrent de macht in 

Europa en de controle van gebieden buiten Europa. Bovendien konden ze op deze manier een 

uitgebreid rijk uitbouwen. Zo groeide Engeland bijvoorbeeld uit tot een wereldmacht in de 

periode van 1550 tot 1800. Haar macht bleef niet beperkt tot Europa, maar vond zijn weg naar 

gebieden in en rond Afrika, Azië, Amerika en de Stille Oceaan (Ogborn, 2008). Door de 

constante focus op dominantie en oorlogsvoering werd de gewone handel verwaarloosd, 

terwijl de handel met piraten welvarend was. Bijgevolg ontstond er een zekere tolerantie 

tegenover de piraten. Soms ging het zo ver dat piraten genade konden kopen voor hun 

criminele activiteiten (Bradford, 2007). Uit deze algemene schets blijkt reeds dat 
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machtstwisten, die uitmonden in oorlogen, een overheersende factor zullen zijn in de 

ontwikkeling van piraterij gedurende de ‘Golden Age of Piracy’. 

Het grootste probleem om piraterij te herkennen in deze periode is dat staten deze misdaad 

vaak niet erkenden als een crimineel feit wanneer hun eigen onderdanen erbij betrokken 

waren. Hoewel er door hen ook schadelijke feiten werden gepleegd, werden gelijkaardige 

feiten meestal piraterij genoemd wanneer hun eigen onderdanen er onder leden (Lunsford, 

2005). Uiteindelijk waren diegene met voldoende macht in staat om in functie van hun eigen 

belangen te bepalen wat piraterij was en wat niet. Er was destijds geen organisatie tot 

internationale wetgeving die deze activiteiten effectief eenduidig vastlegde. Zelfs al zou er 

zo’n internationale wetgeving geweest zijn, er was geen enkele macht die het kon afdwingen 

(Ogborn, 2008). Deze afwezigheid van dominantie van een welbepaalde macht kan deels 

verklaren waarom er een ‘Gouden Eeuw’ tot stand kwam. Er was geen enkele van deze 

‘minder machtige staten’ in staat om veiligheid te verwezenlijken (Greene, 2010). 

Naties gebruikten vervolgens hun eigen definities omtrent piraterij, want vaak was hun handel 

zo gewelddadig dat het verschil weleens gering was tussen de handelaars en de piraten. 

Bovendien konden ze door het opleggen van hun eigen definitie piraten omvormen tot kapers 

en omgekeerd, in functie van hun eigen belangen (Ogborn, 2008). De activiteiten van kapers 

en piraten waren namelijk gelijkaardig; ze bevonden zich met hun activiteiten op een 

continuüm van volledig illegaal tot volledig geautoriseerd (Ritchie, 1997). Het enige verschil 

lag in het al dan niet fungeren onder staatsgezag. Wanneer er gehandeld werd buiten de 

autoriteit van een staat, dan werden de activiteiten gelabeld als piraterij. De eerste staat die dit 

deed was Engeland (Rubin, 1998; Thomson, 1994). 

Vervolgens werden piraten in de loop van de 17
e
 en 18

e
 eeuw op economisch en politiek vlak 

in de marginaliteit geduwd door deze naties. Dit leidde tot een verandering in de sociale status 

van de mannen aan boord. In de 16
e
 eeuw waren er edellieden aan boord te vinden. Deze 

populaties veranderde naar groepen van commerciële boekaniers in de 17
e
 eeuw en 

uiteindelijk naar gewone zeemannen in de 18
e
 eeuw (Ogborn, 2008; Rediker, 1997). 

Piraterij in de ‘Gouden Eeuw’ heeft in vergelijking met zijn ontstaansperiode heel wat 

verandering doorstaan. Vooral de invloed van de machtige zeestaten veroorzaakte de 

gedaantewisseling in piraterij. 
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In de onderstaande paragraaf zal de aanloop naar het hoogtepunt van piraterij uiteengezet 

worden. Daarna volgt de ‘Gouden Eeuw’ zelf om te eindigen met de relatieve ondergang van 

piraterij. 

3.2. Aanloop naar de ‘Gouden Eeuw’  

Tussen 1582 en 1629 verdubbelde de Engelse maritieme handel (Hebb, 1994). Met de groei 

van de kennis omtrent de wereld was deze ontwikkeling niet enkel in de Engelse handel 

merkbaar maar tevens in die van andere grootmachten (Lunsford, 2005). Samen met de 

ontwikkeling van Middellandse en Atlantische handelsroutes werd de groeiende maritieme 

handel een uitstekend doelwit voor piraterij (Hebb, 1994) en kwamen bepaalde gebieden in de 

vroege 16
e
 eeuw, zoals de Caraïben, Noord- en Zuid-Amerika, de Afrikaanse kustgebieden en 

de Indische Oceaan met piraterij in aanraking. De Europese grootmachten gingen in veel 

gebieden bovendien kolonies vestigen waardoor ze naast de strijd in hun eigen wateren ook 

stilaan geconfronteerd werden met een strijd in hun koloniale gebieden (Lunsford, 2005). In 

de zeegebieden rond de grote naties was er derhalve evenzeer sprake van piraterij, zoals in 

Engeland. Dit land werd vaak zelf als een piratennatie gezien in de periode van 1558 tot 1603 

met Elizabeth I als koningin (Hebb, 1994; Ritchie, 1997).  

Tijdens deze periode veranderde tevens de organisatie van de Engelse marine. De 

middeleeuwse toestanden omtrent decentrale organisatie en het tijdelijk voorkomen werden 

onvoldoende houdbaar in een zeventiende eeuwse evoluerende wereld (Hebb, 1994). In deze 

publiekprivate onderneming werden er vaak handelsschepen gebruikt in tijden van oorlog  

(Ogborn, 2008) maar met de technologische veranderingen werden kannonen het hoofdwapen 

van de marine en niet meer zwaarden en pijl en boog. Bijgevolg moesten er gespecialiseerde 

schepen gebouwd worden om dit nieuwe wapen te dragen en werden handelaarschepen steeds 

minder bruikbaar (Hebb, 1994). In de vroege 17
e
 eeuw werd de staatsmarine dus een 

permanent deel van de Europese maritieme machten, zoals Engeland (Starkey, 1997). 

In de vroege 17
e
 eeuw daalde de Engelse piraterij abrupt. De Engelse Koning James I, de 

opvolger van Elizabeth I, gebruikte vanaf het begin van zijn regeringsperiode zijn macht om 

piraterij in Engelse wateren en door Engelsen te verminderen. Om dit te bereiken richtte hij 

Koninklijke commissies op en werd de wetgeving bekrachtigd door enkele verklaringen (in 

1603, 1604 en 1609), zodoende de effectiviteit te verhogen. De nadruk lag voornamelijk op de 

Engelse piraten of hun aanhangers. Maar na ongeveer 10 jaar moest James I het hoofd bieden 
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aan een nieuwe dreiging die niet van zijn eigen onderdanen kwam. Engelse schepen werden 

steeds meer aangevallen door piraten afkomstig uit Noord – Afrika (Hebb, 1994). 

In 1617 kwam er aan de hand van een petitie een noodkreet van Engelse handelaars om actie 

te ondernemen tegen piraten en meer specifiek Algerijnse piraten. Zij stelden voor om samen 

te werken met de Nederlanders, want ondersteuning van andere naties was noodzakelijk 

volgens adviseurs en handelaars. Het was dus de bedoeling om van de Algerijnse expeditie 

geen Engels maar een internationaal avontuur te maken, in samenwerking met onder andere 

Nederland en Spanje. Maar de vele politieke, strategische, religieuze en economische 

aangelegenheden stonden de samenwerking tussen de belangrijkste zeemachten in de weg, 

ondanks hun gemeenschappelijke en eigen belangen bij deze expeditie (Hebb, 1994).  

De Nederlanders waren onder andere geïnteresseerd in de expeditie om piraterij te 

onderdrukken, zeker omwille van hun verlangen naar veiligheid, wat merkbaar was in al hun 

beleidsinitiatieven. Spanje kon door deze regeling dan weer veel kosten vermijden op vlak 

van begeleiding van handelsschepen door de marine. Maar Nederland weigerde om samen te 

werken met Spanje en wou eerder een anti-Spaanse coalitie. Door de zwakke diplomatiek van 

Nederland ontaardde hun eigen relatie met Engeland en Engeland en Spanje groeiden dichter 

naar elkaar toe, maar toch zorgde het diepe wantrouwen tussen deze laatste twee eveneens 

voor moeizame onderhandelingen. Niettemin leidden de gezamenlijke politieke en 

economische belangen voor het besef dat ze elk enkele voordelen zouden ondervinden van de 

samenwerking. Met de toenadering wou James I de groeiende macht van Nederland en 

Frankrijk intomen. Bovendien stond Spanje er op vlak van zijn zeemacht heel zwak voor. Het 

onderdrukken van piraterij in deze periode was volgens diplomaten enkel mogelijk indien de 

maritieme machten hun krachten bundelden. Maar de verdeeldheid onder hen, bijvoorbeeld 

over de wijze waarop er actie moest ondernomen worden, was veel te diep om een verenigd 

front te vormen (Hebb, 1994). 

Daarnaast begon de dreiging van piraterij meer en meer vanuit andere gebieden te komen. Zo 

gingen vanaf het tweede decennium in de 17
e
 eeuw de Barbarijse piraten, legale kapers voor 

de Noord – Afrikaanse staten of piraten voor de Europese naties wegens het niet volgen van 

de Europese standaarden, hun activiteiten spreiden en trokken ze naar het Atlantisch 

zeegebied in plaats van zich te beperken tot het Middellandse zeegebied (Hebb, 1994; 

Lunsford, 2005). Deze piraterij was trouwens indirect ondersteund door Engeland. De kapers 

die Engeland gebruikte tijdens oorlogsperioden werd in tijden van vrede aan hun lot 
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overgelaten en werden verwezen naar een leven in de illegaliteit. Bovendien werden de 

Engelse piraten hun basissen ontzegd door Engeland. Vervolgens trokken sommige piraten en 

kapers naar Noord – Afrika  (Hebb, 1994). 

Engeland was echter niet de enige staat die op deze wijze betrokken werd met de Barbarijse 

piraterij, want ook Nederlandse zeelui waren betrokken bij de plunderactiviteiten van deze 

rovers gedurende de volledige 17
e
 eeuw en mogelijk erna. Maar Nederland had ook 

problemen met eigen landgenoten die in piratenactiviteiten engageerden. De bekendste zijn de 

Duinkerkse piraten. Eigenlijk waren zij in eerste instantie kapers die voor de Nederlandse 

overheid werkten, maar stilaan werden ze weerspannig en gingen ze de richting uit van 

piraterij. Tegen het midden van de jaren 1620 voelden de Nederlandse autoriteiten de nood 

om zich te beschermen tegen de Duinkerkse piraten. Scheepslui werden aangemoedigd om 

maatregelen te ondernemen zoals het bewapenen van hun schepen met wapens en kannonen 

en tevens door een deel van de bemanning te vervangen door soldaten (Lunsford, 2005). 

Zoals reeds werd aangehaald, voerde James I een beleid tegen piraten door zijn onderdanen, 

die op om het even welke manier in aanraking kwamen met piraterij, streng te straffen. 

Daarnaast moedigde hij buitenlandse vorsten op diplomatische wijze aan om hun eigen 

onderdanen op dezelfde manier onder controle te houden (Hebb, 1994). Sommige landen 

hadden deze aanmoediging niet nodig zoals Nederland. De Nederlandse autoriteiten stelden 

voor om de opstandelingen te veroordelen op een even onverbiddelijke wijze als de Engelsen. 

Niettemin blijkt uit oude Nederlandse strafregisters dat er vaak werd afgeweken van de 

straffen in de wetgeving. Zo werden er lichtere straffen opgelegd of moesten bepaalde piraten 

verplicht in dienst werken van het land of werden hun daden hen volledig vergeven 

(Lunsford, 2005).  

Hoewel er veel acties ondernomen werden om piraterij in te tomen, werden schepen steeds 

vaker aangevallen vanaf 1631. Daarnaast werd de gevangen genomen crew vaak verkocht als 

slaven. De vele klachten over deze overlast zorgden voor een commissievoorstel om een 

handelsembargo op te zetten. Naast het volledig afbreken van de handel met Turkije werden 

tevens alle handelsactiviteiten die toch doorgingen aangevallen. Een nieuwe commissie 

herbekeek na vier jaar de vorige inspanningen en stelde een nieuw beleid voor. Dit beleid 

focuste zich voornamelijk op het financieren van de strijd tegen piraterij maar het had een 

eerder zwak resultaat. De vrijwilligheid zorgde ervoor dat diegene die konden financieren de 

noodzaak er niet van inzagen, terwijl diegene die het zwaarst getroffen waren door piraterij 
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het zich niet konden veroorloven. Wederzijdse afhankelijkheid en belangeninteresse waren 

zodoende soms ver te zoeken in het realiseren van een beleid (Hebb, 1994). 

Uiteindelijk voerde Engeland veelvoudig een eenzijdige strijd tegen de piraten, waaronder de 

Sallee piraten. Ze vormden de grootste bedreiging voor Engelse schepen en werden met 

succes, weliswaar tijdelijk, onderdrukt tegen het einde van de jaren 1630. De expeditievorm, 

namelijk het sturen van een vloot, die gebruikt werd tegen de Sallee piraten werd vervolgens 

door de Engelse overheid doorgetrokken naar andere piraten zoals de Algerijnen (Hebb, 

1994). 

Naast het opzetten van expedities werd er tevens in 1642 een wet opgesteld. Deze wet stond 

in teken van het financieren van langdurige expedities. Echter, door de opkomst van rebellie 

in eigen land waren de beleidsactiviteiten van de Engelse Koning en het parlement vanaf 1642 

voor enkele jaren niet meer gericht op piraterij. Hoewel buitenlandse piraten een probleem 

bleven, werden de plaatselijke moeilijkheden als een groter gevaar beschouwd (Hebb, 1994). 

Samengevat was piraterij in de wateren rond het Europese grondgebied de voornaamste 

prioriteit voor de nieuwe staten en de groeiende marines. Dit ging gepaard met succes, want er 

was een algemene daling van piraterij in deze gebieden. Toch bleef piraterij bloeien op 

plaatsen buiten het Europese zeegebied vanaf het midden van de 17e eeuw (Ritchie, 1997). 

De bovenstaande feiten vormden allen een aanloop naar het uitgroeien van piraterij tot een 

wereldwijd fenomeen, een fenomeen dat het lokale niveau oversteeg. Deze evolutie ging 

gepaard met de evoluties die ontstonden op vlak van oorlogsvoering en handel op zee. 

Bijgevolg bouwden maritieme grootmachten speciaal oorlogsschepen om zich te verweren 

(Hebb, 1994). Hun vijanden, de piraten, gingen namelijk voordeliger te werk en waren tevens 

sneller dan de grote en zware schepen van de maritieme grootmachten. Naast het bouwen van 

nieuwe schepen en het bewapenen van schepen met kanonnen en soldaten werden in de strijd 

tegen piraterij ook handelsmaatschappijen ingezet. Deze compagnies waren in de eerste plaats 

opgericht voor economische activiteiten, maar werden langzamerhand ook ingezet om 

piraterij in de verre gebieden aan te pakken (Ogborn, 2008). Enkele van die compagnies zijn 

de Nederlandse Verenigde Oost Indische en West Indische Compagnie (Lunsford, 2005), de 

Britse Oost-Indische Compagnie, de Koninklijke Afrikaanse Compagnie en de Virginia 

Compagnie (Ogborn, 2008). 
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3.3. Golden Age of Piracy 

Gedurende de aanloopperiode naar de ‘Gouden Eeuw’ bleek geen enkel land in staat om 

piraterij tegen te gaan voor een lange periode. Op vlak van financiële draagkracht, militaire 

macht en zeeoverheersing schoten alle naties tekort, zeker in vergelijking met de macht van 

de piraten (Hebb, 1994). Hoewel er dus in het begin van de periode nog geen sprake was van 

zorgvuldig gevestigde Europese machten was dit wel het geval tegen het midden van de 18
e
 

eeuw. Het leger, de marine, de economie met betrekking tot plantage en trans-Atlantische 

expedities lagen aan de basis van deze machtsontwikkeling. Piraterij had met deze factoren 

een nauwe verwantschap, want piraten werden vaak ingezet door de naties die aan de macht 

waren. Ondertussen ontwikkelde piraterij zich ook verder en bereikte het zijn hoogtepunt in 

de geschiedenis (Ogborn, 2008). Het fenomeen slaagde er zelf in om de handel van de naties 

zodanig te belemmeren dat de situatie economisch onhoudbaar werd (Peterson, 1989). 

Daarenboven werden piraten stilaan overbodig in de verdere machtsontwikkeling van de 

naties waardoor ze als problematisch aanschouwd werden. Bijgevolg werd alles in werking 

gesteld om het fenomeen tegen te gaan (Ogborn, 2008). 

3.3.1. Politieke situatie 

Vanaf het midden van de 17
e
 eeuw was Frankrijk één van de machtigste staten op de wereld. 

Op een gegeven moment was het zelfs de enige met zoveel welvaart en militaire sterkte dat 

geen enkele ander staat er iets kon tegen inbrengen. De andere staten leken zwak 

georganiseerd, zowel op militair als op politiek vlak. Stilaan kreeg Frankrijk weerstand van 

een nieuwe rijzende macht, Engeland (Sherry, 1987). 

Vooral op maritiem vlak breidde Engeland zijn macht uit. In 1600 werd er reeds een 

maritieme compagnie, East Indian Company, opgericht die private oorlogen vocht in de naam 

van Engeland. Met deze aanpak kon Engeland zijn macht en prestige duidelijk maken in veraf 

gelegen gebieden zoals Azië. Deze compagnie werd in 1688 vernieuwd en kreeg de naam 

‘English East Indian Company’. Door het vertegenwoordigen van de Engelse macht kwam de 

Compagnie in gebieden terecht waar piraten actief waren (Sherry, 1987). 

Daarnaast ontstond er door de Engelse machtsuitbreiding ook een militaire en commerciële 

strijd met het toenmalige Nederland, dat in de jaren 1690 hoogtij vierde op commercieel 

gebied. Met de grootmacht Frankrijk ging Engeland aan de andere kant elke confrontatie uit 

de weg. Vervolgens werd er onder James II wel enige toenadering gezocht in het licht van het 

ondersteunen van het Franse beleid (Sherry, 1987). 



 
 

44 
 

Uiteindelijk werd het Engelse beleid radicaal veranderd door de komst van Willem van 

Oranje als soeverein van Engeland. Bijgevolg werden twee van de wereldmachten, Holland 

en Engeland, met elkaar verenigd en werd Frankrijk vijand nummer één (Sherry, 1987). 

Tegen 1713 was de machtstrijd tussen Frankrijk en Engeland beslist in het voordeel van 

Engeland. Europa had nu één dominante macht met een militair en economisch gebroken 

Frankrijk als resultaat. Een ander gevolg van het einde van de oorlog was het einde van de 

behoefte aan kapers die voor zichzelf een andere toekomst moesten vinden (Ogborn, 2008; 

Sherry, 1987). Velen vonden deze toekomst in het leven als piraat. Ze gebruikten hun 

opgedane kennis als kapers en gingen terug naar de gebieden, de Caraïben en de Bahamas, 

waar ze vroeger in functie van de naties opereerden (Sherry, 1987). 

3.3.2. Kapers 

In de politieke situatie en in de inleiding werd het bestaan van kapers reeds aangehaald. Het 

gebruik van kapers door overheden begon rond ongeveer de dertiende eeuw maar werd echter 

vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw een algemeen verschijnsel (Lunsford, 2005; 

Rubin, 1998; Sherry, 1987; Thomson, 1994). Oorspronkelijk werden ze ingezet om de 

kustgrenzen te beschermen en te beveiligen. Doch deze activiteiten werden uitgebreid en de 

nood voor kapers groeide toen het imperialisme en de handel opkwamen. De basisactiviteit 

van de kapers werd vervolgens het verhinderen van de koloniserende en de handelgerichte 

pogingen van concurrenten (Ventura, 2005). 

Omwille van de grote kost van het onderhouden en opbouwen van een gewapende marine 

werden er door Engeland gewapende handelaarschepen en burgers ingezet om haar marine 

aan te vullen. Zij waren niet de enige die zulke ondernemingen gebruikten als aanvullend 

machtsmiddel (Peterson, 1989; Sherry, 1987). Door de bijna constante oorlogsvoering tussen 

de verschillende grootmachten werd bovendien het inzetten van kapers in de 17
e
 eeuw 

geïntensifieerd en zelfs bijna geïnstitutionaliseerd (Lunsford, 2005). Zo goed als alle 

maritieme staten versterkten hun marine op deze manier gedurende dit tijdsperk (Sherry, 

1987; Lunsford, 2005). 

In het begin van haar ontwikkeling tot een wereldmacht was Engeland bijna onophoudelijk in 

oorlog met Spanje en Holland. In deze oorlogen speelden Amerikaanse en Engelse kapers een 

fundamentele rol (Sherry, 1987). Onder hen waren vooral de zogenaamde boekaniers de 

meest gedreven kapers en zeker tegen de Spanjaarden die hen hun thuisland hadden 
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ontnomen. Deze kapers vestigden zich in het welbekende Tortuga (Sherry, 1987; Thomson, 

1994). 

Na de strijd tegen Spanje startte Engeland een oorlog met Frankrijk. Hierbij kreeg ze hulp van 

haar voormalige vijand Spanje. Het talrijke aantal kapers aan beide zijden werden, omwille 

van de beperkte maar snelle zeemacht van Frankrijk, nutteloos en steeds minder winstgevend 

in deze nieuwe oorlog. Met als gevolg dat de investeringen ten aanzien van kapers stilaan 

wegvielen en ex-kapers andere alternatieven moesten opzoeken om te overleven. Sommigen 

voegden zich bij de Koninklijke Marine of zochten tewerkstelling aan land. Maar de 

wanhopigste onder hen kozen resoluut voor piraterij en kwamen zo in de illegaliteit terecht. 

Naast ex-kapers bestonden piraten uit gedeserteerde mariniers van de Koninklijke Marine, 

muitenaars of personen die werden gevangen genomen door piraten en vervolgens ‘vrijwillig’ 

de piratencrew vergezelden (Sherry, 1987). 

Staten hadden bijgevolg een groot aandeel in het ontstaan van de ‘Gouden Eeuw’ van 

piraterij. Ze legaliseerden piraterij in functie van hun eigen staatsbelangen gedurende 

oorlogstijd. Vervolgens werden deze legale piraten of kapers aan de kant geschoven wanneer 

de oorlogen beëindigd waren. Hierdoor gingen heel wat van deze mannen op zoek naar 

vervanging van deze activiteiten en kwamen zo vaak in de piraterij terecht. Deze piraten 

zorgden voor een grote bedreiging voor de staten, waardoor ze een onderdrukkingsbeleid 

ontwikkelden. Maar wanneer er opnieuw oorlog uitbrak, dan werd dit beleid aan de kant 

geschoven om gratie te verlenen aan deze criminelen zodat ze opnieuw in dienst konden 

worden genomen. Deze vicieuze cirkel bleef jarenlang in stand (Thomson, 1994). 

3.3.3. De piratenbasis op Madagascar 

Piraten in het oosten ontdekten het aantrekkelijke eiland Madagascar. Op dit eiland ontstond 

er al snel een piratengroep met eigen regels en wetgevingen die internationaal, onafhankelijk 

en machtig genoeg was om een serieuze bedreiging te vormen voor elke maritieme staat 

(Gosse, 1978; Ogborn, 2008; Sherry, 1987; Thomson, 1994). Handelaars afkomstig van 

Amerika en Europa hielden halt op dit eiland tijdens hun lange tocht naar India (Sherry, 

1987). Sommige van deze handelaars gingen samenwerken met de piraten en deden aan 

ruilhandel; koloniale producten werden geruild voor de luxueuze gestolen goederen van de 

piraten. Daarnaast kregen de piraten ook economische ondersteuning van deze handelaars 

(Thomson, 1994). Een ander voordeel aan het eiland was dat piraten zich beter konden 

verbergen. Niet enkel omwille van de samenstelling van het eiland en zijn verborgen baaien 



 
 

46 
 

maar ook vanwege het omvangrijke zeeverkeer dat plaatsvond op deze handelsroute (Sherry, 

1987). 

De piraten afkomstig van Madagascar begonnen de wereldmachten te bedreigen en 

voornamelijk Engeland met haar East Indian Company. Dit werd dermate ernstig dat extra 

hulp nodig was om zich tegen de piraten te verdedigen. Aanvragen voor hulp van de 

Koninklijke Marine of voor het eigenhandig arresteren en berechten van piraten draaiden uit 

op niets (Sherry, 1987; Thomson, 1994). De schepen van de Koninklijke Marine moesten in 

Europese wateren blijven om Engeland te verdedigen in zijn oorlog met Frankrijk (Sherry, 

1987). 

Het enige wat de Compagnie kon doen, was zich verdedigen tot er eindelijk hulp zou komen. 

Ze konden echter enkel geweld gebruiken, indien piraterij gebruikt werd tegen hen. 

Daarnaast, wanneer ze piraten gevangen genomen hadden, moesten de piraten naar London 

verscheept worden om veroordeeld te worden. Heel dit proces was tijdsintensief en had een 

hoog kostenplaatje. Bijgevolg deed de Compagnie weinig moeite om piraten te vangen en 

gingen ze voornamelijk de confrontatie met de piraten aan (Sherry, 1987). 

De piraten waren echter vaak veel sterker dan de Compagnie. Deze laatstgenoemde was 

zelden volledig gewapend en was met haar handelaarschepen enorm traag (Sherry, 1987). 

Bovendien  was de angst en minimale bereidheid van de crew ten opzichte van de 

onbevreesde piraten vaak voordelig voor de piraten in de tweestrijd. De crew had namelijk 

meer te verliezen dan de piraten. Ze vonden het niet waard om hun leven te riskeren. Hun lage 

lonen zullen hierbij niet echt een extra motivatie geweest zijn (Bradford, 2007; Ogborn, 

2008). De piraten speelden hierop in door terreurtactieken toe te passen zodoende het gebruik 

van geweld grotendeels uit de weg te gaan. Indien geweld toch noodzakelijk was, dan waren 

de piraten bereid om wreed te werk te gaan ten opzichte van hun slachtoffers (Ogborn, 2008). 

3.3.4. Het onderdrukkingsbeleid 

Piraterij werd voor 1690 eerder gezien als een occasioneel misdrijf. Hoewel naast de Caraïben 

en Madagascar tevens de Indische Oceaan en de Rode Zee overspoeld werd door piraten, 

werd het misdrijf amper als een bedreiging gezien door de grote naties voor de maritieme 

handel. Niettemin stonden er wel strenge straffen op, waaronder een mogelijke doodstraf 

(Sherry, 1987) en ook tal van lijfstraffen (Lunsford, 2005). Daarnaast werd er onder de 

verschillende naties overeengekomen om krachtdadig op te treden tegen piraterij en zeker op 
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vlak van vergelding. Deze overeenkomsten werden vastgelegd in verdragen: tussen Nederland 

en Spanje in 1648 en tussen Frankrijk, Nederland en Engeland in 1662 (Lunsford, 2005). 

Tegen het einde van de 17
e
 eeuw beseften de invloedrijke wereldmachten dat zij gedeelde 

redenen hadden om hun havens te sluiten voor piraten. De voornaamste reden was de 

bescherming van hun reguliere handel. De voordelen die ze vroeger haalden uit het 

handeldrijven met piraten werden zo onregelmatig dat de voorkeur meer en meer uitging naar 

een eigen controleerbare handel. Vervolgens werd de nood naar piraten als aanvulling op de 

reguliere marine steeds geringer. De laatste gedeelde reden lag in de bedreiging die de piraten 

vormden ten opzichte van hun heerschappij. Piraten symboliseerden gelijkheid en in geen 

enkel opzicht was er sprake van discriminatie. Op een schip was er vaak een mengeling van 

nationaliteiten en geloofsovertuigingen aanwezig. De waarden die heersten onder piraten 

golden volgens hen voor iedereen in eender welke gemeenschap. Deze realisatie van 

gelijkheid werd door de wereldmachten als bedreigend aanschouwd (Bradford, 2007). 

Het sluiten van de havens voor piraten was de meer algemene aanpak van de grootmachten 

ten aanzien van piraterij. De grootste bedreiging in de ‘Gouden Eeuw’ kwam echter 

voornamelijk uit Madagascar en de focus ging tevens naar dit specifieke geval. Er werd een 

effectieve tegenaanval ten aanzien van de bandietennatie op Madagascar ingezet door de 

ordehandhavingsmachten die in eerste instantie afkomstig waren van Engeland. Deze aanval 

richtte zich op het ontnemen van de piraten van een markt voor hun goederen en de 

bevoorrading ervan, de twee essentiële redenen van hun overleving (Sherry, 1987). Daarnaast 

werd er ook campagne gevoerd in de kolonies. Hoogwaardigheidsbekleders hadden in het 

verleden vaak samengewerkt met piraten en het was dus belangrijk om in de strijd tegen 

piraterij deze corruptie weg te werken door deze ambtenaren te verwijderen (Bradford, 2007; 

Sherry, 1987). 

Naast deze economische maatregelen tegen piraterij en de piratenhandel, die een sterke 

terugslag kende in 1701, werden er wetgevende maatregelen genomen rond 1699 (Gosse, 

1978; Ogborn, 2008; Sherry, 1987). Deze bestonden uit het aanpassen van de huidige 

wetgeving die vooropstelde dat piraten naar Engeland moesten gebracht worden in functie 

van hun veroordeling (Ogborn, 2008; Sherry, 1987). Dit systeem, ontstaan in 1563, was 

echter niet meer van toepassing onder de nieuwe wetgeving, want het proces kon uitgevoerd 

worden in de kolonies (Ogborn, 2008; Ritchie, 1997; Sherry, 1987; Thomson, 1994). Deze 

kolonies werden onder druk gezet om mee te werken aan de veroordelingen van piraten. 
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Indien ze dit niet deden, verloren ze hun statuut (Thomson, 1994). De straffeloosheid van het 

vorige systeem, voortkomend uit de hoge kosten en het tijdsverlies, werd met deze 

aanpassingen weggewerkt (Ogborn, 2008; Sherry, 1987). 

Een derde reeks van maatregelen, als aanvulling op de economische en wetgevende, rekende 

eerder op de medewerking van de piraten zelf. Koning William stelde voor om piraten die 

vrijwillig hun piraatactiviteiten staakten van een algemene amnestie te voorzien. Dit voorstel 

gelde slechts tot juni 1699 (Bradford, 2007; Peterson, 1989; Sherry, 1987). 

Deze drie soorten maatregelen hadden heel ernstige gevolgen voor piraterij. Piraten stopten 

met hun activiteiten of werden veroordeeld. De overgebleven piraten moesten op zoek naar 

nieuwe markten en gebieden om hun plunderacties op te zetten. De eens zo stabiele en 

machtige piratengroep van Madagascar was door de machtige naties, voornamelijk Engeland, 

ontworteld (Sherry, 1987). Hoewel Engeland achter de uitroeiing van de piraten op 

Madagascar zat, gingen zij bijna een jaar later een overeenkomst met hen aan als legale 

kapers (Sherry, 1987; Thomson, 1994). 

Omwille van een kleine groep die nog steeds op handelaarschepen bleven jagen, afgezien van 

het effectieve overheidsprogramma, groeide het besef dat enkel de Koninklijke Marine een 

poging tot verwijdering mogelijk kon maken. Na enige tijd besliste de Engelse overheid om 

toch zijn Koninklijke Marine naar Madagascar te sturen (Sherry, 1987). 

3.4. De ontknoping van de ‘Gouden Eeuw’  

De verschillende machten, maar voornamelijk de Engelsen, stelden in het begin van de 18
e
 

eeuw alles in werking om piraten in de omgeving van Amerika te bestrijden door ze te vangen 

en op te hangen (Bradford, 2007). Engeland was toen de leider op vlak van overzeese handel 

en een imperialistische macht. Bijgevolg was piraterij in eerste instantie een grote bedreiging 

voor de Britse handel en voerden zij de strijd tegen piraterij aan in de omgeving van Amerika. 

Een voorbeeld hiervan is het verdrag van Utrecht in 1713 omtrent het bestrijden van piraterij 

op basis van een samenwerkingsverband tussen alle maritieme staten. De overheersing van 

Engeland zorgde voor conflictsituaties met de andere staten en maakte een werkelijke 

realisatie onhaalbaar (Bialuschewski, 2008). Intussen vonden er in andere gebieden tevens 

enkele ondernemingen plaats. Zo werkte Engeland samen met China om piraterij van de 

Chinese jurisdictie te verwijderen (Thomson, 1994). 
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Een laatste ultieme grote golf van piraterij die de grootmachten moesten tegengaan, begon in 

1716 in de Atlantische Oceaan. Het piratenaantal begon vanaf 1716 te stijgen van 1500 à 

2000 tot 2400 rond 1722. De geleverde strijd leverde resultaat, want piraterij begon te dalen 

en in ongeveer twee jaar tijd waren er nog ruwweg 500 piraten op deze zee actief (Ogborn, 

2008). De strijd tegen piraterij gevoerd door de verschillende machten zorgde succesvol voor 

een bijna volledige uitroeiing van piraten in dit gebied rond de jaren 1730 (Bradford, 2007). 

In een tijdspanne van ongeveer dertig jaar (1690 – 1720), veranderde het fenomeen piraterij 

grondig. Het grote verschil is dat piraterij in de jaren 1720 een veel geringer effect had op de 

handel dan piraterij in de jaren 1690. Daarnaast waren er ook steeds minder piraten. 

Bovendien werd het steeds moeilijker om aan piraterij te doen, want er waren bijna geen 

corrupte gouverneurs meer in de kolonies die de piraten hun gang lieten gaan. De 

economische basisondersteuning viel ook weg want de financiering door makelaars ging 

achteruit tot op een onbestaand niveau en de handelaars kochten niet meer van piraten. Op 

deze manier werden piraten zodanig verzwakt dat zij zich amper konden verweren tegen de 

autoriteiten van onder andere Engeland (Sherry, 1987). 

Aanvullend op de ondergang van de koloniale en economische ondersteuning had Engeland 

sterk ingezet op wetgeving om piraterij aan te pakken. Met hun nieuwe wetgeving wilden ze 

de tolerantie ten aanzien van en samenwerking met piraten verminderen en met succes. Door 

samenzweerders gelijk te schakelen aan piraten werden zij tevens schuldig bevonden van 

piraterij en zodoende gestraft. Daarnaast werd een financiële stimulatie of beloning 

aangeboden voor zeevaarders die weerstand boden aan piraten en op een eerlijke wijze handel 

bleven verrichten (Sherry, 1987; Thomson, 1994). 

Hoewel al deze initiatieven blijk geven van een grote bedrijvigheid van de grootmachten, 

waren er toch enkele moeilijkheden, meerbepaald omtrent de marinetroepen. Enige 

inactiviteit in de strijd tegen piraterij kwam op het front ditmaal niet van de Engelse overheid 

maar wel van de Koninklijke Marine. De overheid reageerde zelfs heel actief op de 

noodkreten van koloniale gouverneurs in het begin van de 18
e
 eeuw. Waarschijnlijk was dit te 

wijten aan een relatief oorlogsvrije periode. Boten werden vervolgens naar de Caraïben en 

Noord – Amerika gestuurd om te patrouilleren en piraten te onderscheppen. Maar de trotse 

commandanten van de Koninklijke Marine zagen een samenwerking met de kolonialen niet 

zitten en weigerden hun orders op te volgen. Daarnaast was er sprake van corruptie in de 

Koninklijke Marine. De voordelen van de illegale activiteiten, waaronder dus piraterij, waren 
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voor sommigen onder hen groter dan het verdedigen van hun natie (Sherry, 1987; Thomson, 

1994). 

Aansluitend op deze problematische situatie ondernamen Engelse handelaars acties om 

piraterij in deze gebieden tegen te gaan. Eén van deze acties was het aanvragen van een 

nieuwe gouverneur voor hun nieuwe kolonie, Nassau, in de Bahamas. De man die ze 

voordroegen, was een eerlijke en dappere zeekapitein onder de naam Rogers (Bialuschewski, 

2008; Peterson, 1989; Sherry, 1987; Thomson, 1994). 

Rogers had een drievoudige strategie om met piraten om te gaan op zijn grondgebied. Hij 

begon met wetgevingen en gratieverleningen, aangevuld met een vredevol en 

conflictvermijdend beleid ten aanzien van piraten door hen hun eigen leven te laten leiden. 

Het derde deel van zijn strategie omvatte het zoeken naar geallieerden onder de piraten door 

hen te overtuigen om te kiezen voor een eerlijk leven zonder piraterij. Deze geallieerden 

moesten dan anderen proberen te overtuigen om in hun voetsporen te treden. Rogers slaagde 

hier echter maar tijdelijk in, want na enige tijd begonnen de begenadigde piraten hun vorige 

leefstijl te hervatten (Sherry, 1987; Thomson, 1994). 

Nadat Rogers de piraten tot op een zekere hoogte verdreven had, ondervond hij een ander 

probleem. Er was een nieuwe oorlog tussen Engeland en Spanje ontstaan. Dit zorgde voor een 

Spaanse invasie in de Engelse kolonies, inclusief zijn kolonie. Rogers smeekte vervolgens om 

versterking van oorlogsschepen en soldaten, maar de enige hulp die werd aangeboden was een 

nieuwe gratieronde, en mogelijks één van de laatste, georganiseerd door de Engelse Koning. 

Hiermee wilde de Koning de Caribische piraten overtuigen om als kapers te werken voor 

Engeland in de oorlog tegen de vijand, Spanje (Bialuschewski, 2008; Sherry, 1987).  

Uiteindelijk werden zowel Spanje als de piraten verslaan in het Caribische gebied door hen 

onder andere hun centrumstad af te nemen. Wegens het straffen van de ene en het gratie 

verlenen aan de andere was het voor de meeste inwoners heel moeilijk om Rogers al dan niet 

als vriend of vijand te zien. Bovendien was zijn grote bereidheid om de levensstijl van de 

piraten, buiten het uitoefenen van piraterij natuurlijk, te tolereren zijn kwaliteit die het meest 

in zijn voordeel speelde. Deswege kreeg Rogers heel weinig weerstand en zonder het door te 

hebben veranderde de kolonie in een plaats waar piraten niet meer thuis hoorden. Derhalve 

moesten ze kiezen tussen het verbeteren van hun leven of weggaan en een andere thuis zoeken 

(Sherry, 1987). 
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Ondertussen werden er acties ondernomen om te voorkomen dat piraten in Madagascar hun 

activiteiten gingen hernemen in 1721 omwille van het belang van de oostelijke handel voor de 

politieke status en economie van Engeland (Sherry, 1987). De meeste bedreigingen kwamen 

van piraten afkomstig van Nassau op zoek naar een andere basis. De voornaamste aanleiding 

tot het ondernemen van acties was een succesvolle aanval op de ‘East Indian Company’ 

(Thomson, 1994). Er werden vervolgens enkele troepen naar het gebied in en rond 

Madagascar gestuurd en de aanwezigheid van de Koninklijk Marine, die enorm 

gedetermineerd was om iedereen te beschermen tegen de piraten, bleek voldoende om ze af te 

schrikken (Sherry, 1987). 

Uiteindelijk werd piraterij herleid tot een bijna marginaal fenomeen vanwege verschillende 

inspanningen. Piraten werden veel strenger aangepakt bijvoorbeeld op vlak van straffen en het 

verdwijnen van gratieverleningen. Bovendien verloren ze ook hun gevestigde piratenbasissen 

in de Caraïben en Madagascar en werden zeelui beloond indien ze zich verzetten tegen 

piraterij. Al deze inspanningen zorgden voor het ontstaan van een marginaal fenomeen maar 

de wereld was nog niet piraterijvrij. Piraten vonden nog een laatste vestiging, namelijk de 

westkust van Afrika (Bialuschewski, 2008; Sherry, 1987; Thomson, 1994), waar 

slavenhandelaars actief waren en er op illegale wijze handel kon worden gedreven. Echter, na 

1725 was piraterij toch eerder schadeloos ten opzichte van de handel van de naties 

(Bialuschewski, 2008; Sherry, 1987). 

3.5. Besluit 

Net als in het vorige hoofdstuk zal de complexe interdependentietheorie getoetst worden op 

de bovenstaande uiteenzetting. Wederom zullen de verschillende subdelen van het hoofdstuk 

besproken worden, beginnende met de aanloopperiode naar de ‘Gouden Eeuw’. In deze 

periode was er voornamelijk sprake van unilaterale initiatieven. Bovendien werd er door de 

naties meer ingezet op piraterij in hun nabije omgeving, hoewel het fenomeen in deze periode 

veel globaler werd. Enkele voorbeelden kunnen gevonden worden in het beleid van de 

Engelse Koning James I. Er werd andermaal ingezet op wetgevende maatregelen en strenge 

bestraffing. Daarnaast werden handelsmaatschappijen ingeschakeld en vond er zelfs een 

handelsembargo plaats  (Hebb, 1994; Lunsford, 2005; Ogborn, 2008). 

Gezien de eerder unilaterale beleidsvoering is het bezwaarlijk om te spreken van wederzijdse 

afhankelijkheid. Er kan echter wel een uitzondering gevonden worden op deze beleidsvoering. 

De Algerijnse expeditie was geen Engelse expeditie maar had de doelstelling om een 
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internationaal avontuur te worden. Nederland en Spanje werden aangemoedigd om te 

participeren. Enkel Spanje onderging de moeizame onderhandelingen (Hebb, 1994). Deze 

afhankelijkheidsrelatie kan gezien worden als een eerder symmetrische 

interdependentierelatie. Engeland had Spanje nodig om sterk te staan tegen de piraten, maar 

vooral om de macht van Nederland en Frankrijk in te perken. Bovendien had Spanje vanwege 

zijn zwakke marine een machtige medestander nodig om piraterij tegen te gaan (Hebb, 1994). 

Net zoals in elke wederzijdse afhankelijkheidsrelatie was er ook sprake van een nadeel. Dit 

nadeel speelde vooral voor Engeland. Zij verloren Nederland als bondgenoot door de 

samenwerking met Spanje en kreeg zo een machtige tegenstander bij (Hebb, 1994). Bijgevolg 

kan er in dit specifieke geval nagegaan worden of de vier modellen toepasbaar zijn. 

Het eerste model omtrent evoluties in relaties inzake economie en technologie valt moeilijk te 

hanteren. De voornaamste reden hiervoor is de beperkte informatie omtrent de specifieke 

redenen om de Algerijnse expeditie op te starten. Het tweede model is eveneens ontoepasbaar. 

Dit model betreft veranderingen in internationale procedures en dergelijke naar aanleiding van 

veranderingen in machtsverdeling of –structuur (Keohane & Nye, 2001). Echter, de expeditie 

werd niet opgestart vanwege deze veranderingen, maar veroorzaakte wel veranderingen in de 

machtsstructuur. Engeland verloor namelijk een bondgenoot door de coöperatie met Spanje 

(Hebb, 1994). Het ‘issue structure’ model daarentegen is wel aanwezig in de Algerijnse 

expeditie. In dit model worden onderhandelingen opgestart om elkaars tekortkomingen te 

verhelpen (Keohane & Nye, 2001). In de expeditie waren beide staten niet machtige genoeg 

om hun tegenstanders te domineren. In het geval van Engeland waren dit de piraten, Frankrijk 

en Nederland; in het geval van Spanje enkel de piraten. Bijgevolg werden de tekortkomingen 

op vlak van machtsvertoon en marine weggewerkt door de expeditie. Het laatste model betreft 

de internationale organisatie. Verschillende regeringen of instituties worden met elkaar 

verbonden en beïnvloeden het beslissingsproces (Keohane & Nye, 2001). In dit geval werden 

de Engelse en Spaanse regeringen en marines met elkaar verbonden en werden de 

beslissingen in de strijd tegen de Algerijnse piraten hierdoor gestuurd. 

Uit de voorgaande analyse kunnen er twee modellen van de theoretische inzichten toegepast 

worden op de case van de Algerijnse expeditie. Het betreft een interstatelijke 

interdependentierelatie. Echter, nationale belangen zorgden vaak voor de nodige belemmering 

in de volledige samenwerking en het valt op dat wederzijdse afhankelijk in de aanloopperiode 

eerder zeldzaam was (Hebb, 1994), waardoor niet kan gesteld worden dat de theorie 

gedurende de ganse aanloopperiode terug te vinden is. 



 
 

53 
 

Na de aanloopperiode volgde de ‘Gouden Eeuw’. In deze periode werd een algemeen 

onderdrukkingsbeleid verwezenlijkt naast de unilaterale strijd van sommige grootmachten. 

Dit algemeen onderdrukkingsbeleid kaderde rond de vergelding en bracht enkele verdragen 

teweeg. Deze verdragen waren verdragen tussen Nederland en Spanje en tussen Frankrijk, 

Nederland en Engeland. Tevens werden, op basis van de gedeelde belangen, enkele havens 

gesloten om de reguliere handel te beschermen tegen piraterij (Lunsford, 2005). Bijgevolg 

was er sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Alle maritieme staten hadden voordeel bij dit 

beleid vanwege het onderdrukkend effect op piraterij dat zij op zichzelf niet konden bereiken. 

Derhalve kan het economische procesverklaringsmodel aangewend worden op dit beleid. Het 

vorige regime ondersteunde de illegale piratenhandel en verzwakte de reguliere handel van 

alle maritieme staten. De handelsbelangen van de staten kwamen op die manier echter in het 

gedrang (Bialuschewski, 2008). Daardoor ontstond er een beleid, het sluiten van 

piratenhavens (Lunsford, 2005), dat het omgekeerde wilde verwezenlijken. De evoluties op 

economisch vlak leidden derhalve tot een nieuwe regime.  

Het tweede model omtrent de veranderingen op vlak van machtsverdelingen is eveneens 

toepasbaar. In het algemeen werden staten veel machtiger dan in de aanloopperiode, waardoor 

ze sterker konden toeslaan in de strijd tegen piraterij. Bovendien werd de grootste macht 

Frankrijk vergezeld door de opkomende macht Engeland. Beide landen vertoonden nu een 

evenwaardige machtspositie en domineerden de wereld. Uiteindelijk streden ze tegen elkaar 

voor de ultieme dominantie en Engeland veroverde deze positie. Deze opkomst van Engeland 

was tevens merkbaar in de strijd tegen piraterij, zeker in de ontworteling van Madagascar. Als 

er één macht was die op de voorgrond trad in de strijd tegen piraterij, dan was dit Engeland 

(Sherry, 1987). Concluderend kan er gesteld worden dat het regime omtrent antipiraterij 

bijgesteld werd door de opkomst van een nieuwe grootmacht Engeland. 

Het derde model of het ‘issue structure’ model kan op basis van de gegevens amper getoetst 

worden. Er kan wel verondersteld worden dat er onderhandelingen zullen plaatsgevonden 

hebben om elkaars tekortkomingen weg te werken, bijvoorbeeld in het geval van de 

vergeldende verdragen. Maar exacte gegevens zijn niet terug te vinden. Daarnaast kan ook het 

tegenovergestelde gesuggereerd worden. Door het hoge welvaarts- en organisatieniveau in 

deze periode kan er afgevraagd worden of de staten wel hulp nodig hadden in verband met 

mogelijke tekortkomingen. Er kan enkel geconcludeerd worden dat er onvoldoende bewijs 
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bestaat voor het aanwenden van het derde model. Gelijkluidende conclusies kunnen getroffen 

worden voor het internationale organisatiemodel.  

Vervolgens kan er worden nagegaan of de drie voorwaarden aanwezig zijn. De eerste 

voorwaarde omtrent de verschillende kanalen is deels aanwezig want op interstatelijk vlak 

ontstaan er verbindingen in de samenleving. Daarenboven is de tweede voorwaarde niet van 

toepassing. Er is namelijk amper sprake van verschillende belangen op de agenda. Het 

handelsbelang blijft primeren. Als laatste voorwaarde is er het vermijden van de militaire 

macht (Keohane & Nye, 2001). Ook deze voorwaarde is niet aanwezig in de ‘Gouden Eeuw’. 

In de initiatieven overheerst de militaire macht en zijn andere machtsmiddelen enkel 

aanvullend zoals het sluiten van een haven. 

In het laatste subdeel van dit hoofdstuk, de ontknoping, werd het merendeel van het 

voorgaande beleid overgenomen. Er volgden echter wel enkele aanvullingen, zoals het 

financieel belonen van zeelui die piraterij afwezen en het verdwijnen van de gratieverlening 

(Sherry, 1987; Thomson, 1994). Deze aanvullingen waren eerder unilateraal, waardoor er niet 

gesproken kan worden over het opvoeren van interdependentierelaties. 

De enige poging tot het opvoeren van interdependentierelaties kan in de ontknopingperiode 

gevonden worden in het verdrag van Utrecht. Doch was deze poging geen lang leven 

beschoren. Bijgevolg blijft de theoretisch analyse van de ‘Gouden Eeuw’ van kracht, namelijk 

wederzijdse afhankelijkheidsrelaties waarop enkel het eerste en tweede model van de theorie 

van toepassing zijn. Daarenboven is enkel één van de drie voorwaarden aanwezig. 

Ten slotte kan er gesteld worden dat de evolutie in piraterij van een wereldwijd naar een 

marginaal fenomeen voortkwam uit het vestigen van de verschillende Europese grootmachten 

en het verder uitbouwen van militaire troepen en de marine (Hebb, 1994). Derhalve dwong 

het fenomeen de maritieme handelsnaties om globaal samen te werken op vlak van veiligheid 

(Sherry, 1987; Thomson, 1994). Echter, deze veiligheid bleef zich situeren op het militaire 

niveau.  
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Hoofdstuk 4: Piraterij als marginaal fenomeen 
 

De oorlog tegen piraterij, beëindigd in 1725 en in grote mate aangevoerd door de Engelsen, 

zorgde voor een aanzienlijke afname van piraterij (Lunsford, 2005). Bijgevolg ebde de 

aandacht voor piraterij eveneens weg. De actieve onderdrukking van het fenomeen naar 

aanleiding van diens aanzienlijke hinder op de reguliere handel geraakte op de achtergrond. 

Piraterij werd opnieuw niets meer dan één van de vele problemen waaraan de overheden hun 

middelen en tijd moesten verdelen (Peterson, 1989) en kan gesteld worden dat piraterij een 

marginaal fenomeen werd van 1730 tot 1992. 

4.1. Inleiding: evolutie naar een marginaal probleem 

De ondergang van maritieme piraterij naar een ondergeschikt fenomeen werd veroorzaakt 

door ondermeer de samenvloeiing van marinetechnologie, de handhaving van vrijheid op zee 

door de Koninklijke Marine en de vooruitgang van het internationaal recht (Kraska, 2011). 

Daarenboven werden de twee stimulerende factoren van piraterij, kapen en slavenhandel, 

bestreden of geëlimineerd (Peterson, 1989). Grootschalige piraterij werd uitgeroeid door de 

dominantie van westerse marinevloten in alle oceaangebieden (Kraska, 2011). 

In dit onderdeel zal er aandacht besteed worden aan de eliminatie van het aanwenden van 

kapers en de slavenhandel. Deze twee componenten waren in grote mate gekoppeld aan 

piraterij en hoofdzakelijk aan de illegale piratenmarkt. Overigens droegen de overheden met 

hun beleid en intenties vaak bij aan deze markt. In de ontwikkeling van piraterij naar een 

ondergeschikt fenomeen bespoedigden de overheden deze ontwikkeling door het aanpassen 

van hun beleid omtrent de voorgenoemde componenten (Peterson, 1989). 

4.1.1. Het einde van de kapers 

Tijden van wanorde zorgen vaak voor een opbloei van criminaliteit waaronder ook piraterij. 

Eén van de oorzaken van wanorde in een maatschappij is oorlog. Zowel tijdens als na een 

periode van oorlog, door de verzwakking van staten, is er sprake van chaos. Bovendien lag 

oorlog zowel in de ontstaansperiode als in de ‘Gouden Eeuw’ gedeeltelijk aan de oorsprong 

van piraterij (Peterson, 1989).  

Zoals reeds aangehaald, werd tijdens een oorlogsperiode vaak gebruik gemaakt van kapers. 

Deze praktijk leidde tot een vicieuze cirkel (cf. kapers) waardoor piraterij vaak heropbloeide 

na het beëindigen van een oorlog (Thomson, 1994). Zeelui werden afgedankt en zochten een 
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uitweg in piraterij. Bovendien hielden kapers tijdens hun opdrachten zich niet telkens aan de 

gemaakte afspraken. Schepen van neutrale partijen of bondgenoten werden door hen 

regelmatig aangevallen. Bijgevolg leidde tevens de aanwending van kapers frequent tot een 

verhoging in piraterij (Peterson, 1989). Hoewel er na de onderdrukking door de maritieme 

staten in het begin van de 18
e
 eeuw een aanzienlijke afname van piraterij ontstond, kan deze 

afname niet te wijten zijn aan het verdwijnen van de kapers. Integendeel, net zoals in de 

voorgaande periode waren er nog steeds oorlogen die met behulp van kapers beslecht moesten 

worden (Gosse, 1978). 

Van 1775 tot 1782 vond een Amerikaanse Revolutie plaats en van 1793 tot 1815 voerden 

Engeland en Frankrijk een nieuwe tweestrijd (Gosse, 1978; Sherry, 1987). Ook tussen 

Amerika en Engeland ontstond omstreeks 1812 een oorlog (Thomson, 1994). Bovendien 

hielpen Franse kapers hun overheid in de strijd tegen de slavenhandel (Sherry, 1987) en 

maakten onafhankelijkheidsstrijders uit Latijns-Amerika tevens gebruik van kapers (Peterson, 

1989). Tijdens deze gebeurtenissen was er andermaal sprake van kapers als aanvullend 

machtsmiddel (Gosse, 1978).  

Echter, in de jaren 1840 verdween stilaan de behoefte aan kapers als aanvullende hulp voor de 

marines, doordat verschillende landen beschikten over permanente professionele en 

technologische geavanceerde marines (Battersby et al., 2011; Sherry, 1987). 

Door het vervagen van de nood aan kapers en tevens door de groeiende maritieme 

handelsbelangen ontstonden geleidelijk aan enkele voorstellen tot afschaffing (Battersby et 

al., 2011; Peterson, 1989). Uiteindelijk ondertekenden de meeste landen een verklaring in 

1856, het Verdrag van Parijs, om geen kapers meer te gebruiken (Birnie, 1989; Sherry, 1987). 

Enkel Amerika schoof deze beslissing voor zich uit omwille van zijn geringe zeemacht, maar 

in 1890 sloten ze zich toch aan, mogelijks wegens de aanzienlijke invloed van de andere 

staten (Peterson, 1989; Ritchie, 1997; Sherry, 1987). Bijgevolg leidde deze internationale 

overeenkomst tot de ondergang van het inzetten van kapers. Zodoende werd het voor de staten 

eenvoudiger om piraterij te definiëren en te onderdrukken (Thomson, 1994). Daarenboven 

werden zeelui door de afschaffing niet meer door overheden aangemoedigd om zich te 

engageren in piraterij op welke manier dan ook (Peterson, 1989). 

Doch werden deze ex-kapers aan hun lot overgelaten en bleek piraterij de oplossing voor hun 

problemen, wat ook in voorgaande periodes merkbaar is. De vele veranderingen op 

wereldvlak, met name de groeiende stabiliteit in de nieuwe republieken en de duurzame 
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vredevolle relaties tussen de naties, zorgden echter voor grotere risico’s om aan piraterij te 

doen. Dit werd versterkt door de evoluties op vlak van rechtshandhaving en technologie, met 

name snellere schepen en de opkomst van het vliegtuig (Gosse, 1978). 

4.1.2. Het einde van de slavenhandel 

Een andere factor die meespeelde in het overleven van piraterij na de ‘Gouden Eeuw’ is de 

slavenhandel. Piraten zorgden namelijk voor de bevoorrading van deze handel. Vooral in de 

omgeving van Afrika was de slavenhandel danig actief dat piraten zich daar vervolgens 

vestigden om er op illegale wijze handel te verrichtten (Bialuschewski, 2008; Sherry, 1987; 

Thomson, 1994). 

Gedurende de 19
e
 eeuw werd slavernij en de slavenhandel afgeschaft met de nodige 

repercussies voor piraterij. Het primaire handelswaar voor piraten in de periode na de ultieme 

onderdrukking waren slaven. Met het verdwijnen van de slavenmarkt verdween tevens de 

nood om slaven aan te bieden. De voornaamste voorzieners, de piraten, verloren hierdoor hun 

meest winstgevende activiteit en mogelijks hun bestaansreden (Peterson, 1989). 

Samen met de afschaffing van slavernij werd een handhavingsbeleid uitgevoerd. In het zuiden 

van de Atlantische Oceaan, de Caraïben en de Indische Oceaan zonden de handhavende 

landen op verschillende tijdstippen marinepatrouilles uit. Hierdoor werd het risico om gevat te 

worden groter en waren enkel de waaghalzen bereid om nog piraterij te plegen (Peterson, 

1989). 

Concluderend kan er gesteld worden dat de voornaamste bestaansredenen voor piraterij 

verdwenen in de 18
e
 en 19

e
 eeuw. Daarenboven verhoogden de overheden door een nieuwe 

beleidsvoering de risico’s om te engageren in piraterij. Al deze ontwikkelingen lagen aan de 

basis van de evolutie van piraterij naar een marginaal fenomeen. Piraterij verdween niet 

volledig en zelfs als marginaal fenomeen bleef het schade aanrichten. In het volgende 

onderdeel zal de minieme aanwezigheid van piraterij in de Stille Oceaan en Zuidoost – Azië 

besproken worden. Ook de veranderingen op politiek vlak, de opkomst Duitsland en het 

ontstaan van oorlogen, en hun invloed op piraterij worden toegelicht. 

4.2. De aanwezigheid van het marginale fenomeen 

Ondanks alle ondernemingen werd piraterij niet volledig onderdrukt. Een van de laatste 

plaatsen waar piraten zich op grote schaal groepeerden, was de Maleisische eilandengroep 

(Gosse, 1978). Toch moet er opgemerkt worden dat maritieme naties ervoor gezorgd hebben 
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dat, na 1725, piraterij nooit meer op dezelfde schaal en grootte voorkwam (Sherry, 1987). Zo 

spanden de Amerikaanse federale rechtbanken zich omstreeks de vroege jaren 1800 

grotendeels in om piraten te veroordelen (Kraska, 2011). 

Daarenboven werd het bestaan van het eeuwenoude fenomeen onder druk gezet door de 

versnippering van de bondgenootschappen tussen piraten. Er waren slechts een paar 

enkelingen die nog aan piraterij deden in en rond de eilanden van de Stille Oceaan, zonder 

allianties met elkaar aan te gaan. Bovendien handelden ze ver weg van alle belangrijke 

waterwegen waardoor hun relevantie miniem was. Piraterij bleef bestaan, doch nam doorheen 

de 19
e
 eeuw verder af met de opkomst van Anglo-Amerikaanse zeemachten. Het risico voor 

piraten werd door het professioneler worden van de zeemachten en de stijging in 

vaardigheden, middelen en vuurkracht van de nationale troepen onmiskenbaar. Zelfs als 

middel in oorlogsvoering werd piraterij onaanvaardbaar en, zoals reeds vermeld, werd ook het 

gebruik van kapers stopgezet (Kraska, 2011). Dus, naast de toevallige en gedegenereerde 

uitingsvormen van het fenomeen, lijkt piraterij in de moderne tijd allesbehalve op de piraterij 

van in de ‘Gouden Eeuw’. Sommige beweren dat piraterij bijna volledig uitgeroeid was 

(Gosse, 1978). Mogelijks wordt deze visie in de hand gewerkt door de minimale of zelfs bijna 

onbestaande rapportage van piraterij in de periode na de ‘Gouden Eeuw’. 

Uit deze minimale rapportage bleek dat er op het einde van de 18
e
 eeuw sprake was van 

piraterij in de omgeving van China waar het onderdrukken van piraterij wat moeizamer 

verliep (Anderson, 1997). Deze opkomst van piraterij stond voornamelijk in het teken van een 

verzwakte centrale macht. Zo bloeide piraterij op in tijden van machtsvermindering en 

verdween het wederom indien de centrale macht zijn macht vergrootte (Peterson, 1989). In 

1809 werd een embargo geplaatst door de Chinese ambtenaren op verzendingen per schip. 

Deze typische en traditionele bureaucratische aanpak om piraterij te onderdrukken moest 

piraten van hun bestaansreden ontdoen, namelijk de handel (Anderson, 1997). 

Net zoals in de voorgaande periodes heerst er in de periode na de ‘Gouden Eeuw’ een 

verwantschap tussen handel en piraterij. Al dan niet op een directe manier kon piraterij in de 

Zuidoost - Aziatische wateren blijven bestaan door een stijgende Europese handel. In de 

Chinese Zee verstoorden piraten de handel van Sjanghai naar Singapore danig doorheen de 

19
e
 eeuw (Sherry, 1987). Niettemin volgde een daling van piraterij, doordat de Europese 

marinemachten piraterij terugdrongen na initiatieven van de plaatselijke autoriteiten (cf. 

embargo), politieke overheersing en het effectief inzetten van snelle schepen en wapens 
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(Anderson, 1997). Zo gingen schepen, die langs piratengebieden zoals de Straat van Malakka 

en Soenda passeerden, zich beschermen tegen aanvallen van piraten. Ze deden dit door, naast 

het bezitten van wapens aan boord, netten vast te maken aan het looppad zodat het enteren 

bemoeilijkt werd (Feldbaek, 1997). 

Tegelijkertijd aanvaardde Spanje de onafhankelijkheid van zijn ex-kolonies in het Caribische 

gebied, waarmee de tolerantie ten aanzien van piraterij verdween. Tegen 1823 ontstond een 

samenwerking tussen lokale autoriteiten. Piraten werden gevangengenomen en vermoord in 

teken van de coöperatieve antipiraterij activiteiten (Peterson, 1989). Hoewel piraterij in het 

Caribische gebied fel verdrongen werd, verdween het niet volledig (Sherry, 1987).  

Niettemin alle ondernemingen om piraterij te onderdrukken, escaleerde het probleem stilaan 

in het Aziatische zeegebied. Na een relatieve afwezigheid van piraterij werd het fenomeen 

opnieuw meer georganiseerd. De mogelijke oorzaak is de eerste opiumoorlog van 1839 tot 

1842. Tegen 1849 was de situatie dermate verergerd dat een interventie noodzakelijk was. 

Met het inzetten van kanonneerboten konden heel wat piratenschepen vernietigd worden. 

Echter, deze interventie kon piraterij niet onder controle houden en enkele leiders opteerden 

om de economische basis van piraterij onder de loep te nemen. Door een daling van armoede 

in de landen van herkomst gaan mogelijke piraten minder geneigd zijn om in de illegaliteit te 

vertoeven (Anderson, 1997). 

Bijgevolg werd in 1866 een ordonnantie uitgevaardigd om piraterij tegen te gaan door het 

verminderen van de vraag en het stijgen van de kosten van de activiteit. Dit werd 

verwezenlijkt door straffen op te leggen aan medewerkers van piraterij, bijvoorbeeld diegene 

die middelen aanleverden of gestolen goederen ontvingen. Door een samenwerkingsverband 

tussen verschillende staten, zoals de westerse autoriteiten en China, werd er gestreden voor de 

onderdrukking van piraterij (Anderson, 1997). 

Onder deze westerse autoriteiten bleef Engeland op maritiem vlak steevast de koploper. 

Echter, in de vroege jaren van de 20
e
 eeuw, kwam een nieuwe potentiële grootmacht opgezet 

om Engeland van zijn troon te stoten. Duitsland werd als nieuwe vijand getolereerd omdat het 

eerder op land machtig was en niet op zee. Bijgevolg was het voor de Engelsen als grootste 

zeemacht een redelijk onbelangrijke vijand. Maar voor sommigen werd het geleidelijk aan 

duidelijk dat Duitsland de suprematie van Engeland op vlak van marine en in het 

wereldsysteem wilde onderuithalen (Hebb, 1994). Er waren heel wat spanningen rond de 

bemachtiging van de positie van grootste supermacht. Dit was merkbaar in de relatie tussen de 
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Engelsen en de Duitsers en aansluitend tussen de Amerikanen en de Japanners met 

Wereldoorlog I en II als einduitkomst (Kraska, 2011). Gedurende deze oorlogsperiode was de 

aandacht voor piraterij vanzelfsprekend relatief onbestaand, waardoor er in de literatuur 

tevens weinig te vinden is over het fenomeen vanaf het begin van de 20
e
 eeuw.

 

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog was een serene orde op de oceanen merkbaar, 

dankzij de grootsheid van de macht van de Anglo-Amerikaanse marine. De hegemonie van de 

Amerikaanse zeemacht verzekerde veiligheid voor de maritieme handel en vrijheid op zee na 

het einde van W.O. II (Kraska, 2011). 

Daarna volgde de periode van de Koude Oorlog, wat gepaard ging met dekolonisatie en 

globalisatie. Deze ontwikkeling leidde tegen de late jaren tachtig tot het ontstaan van 

zwakkere staten. Gecombineerd met een explosieve groei in de scheepvaart gaf dit aanleiding 

tot een wederopkomst van piraterij (Kraska, 2011). Deze omwenteling vond plaats in 

gebieden in en rond de Filippijnen, de Zuid-Chinese Zee, de Indische Oceaan, West - Afrika, 

Zuid-Amerika en de Caraïben (Vagg, 1995; Villar, 1985). Piraterij evolueerde wederom in 

een winstgevende en georganiseerde activiteit met aanvallen op handelaarschepen. Niettemin 

vond het veel minder plaats op volle zee en deden de meeste voorvallen zich voor in havens 

of territoriale zeegebieden (Birnie, 1989; Villar, 1985). 

Piraten uit de jaren tachtig werden verleid door de welvaart van de buitenlandse 

handelaarschepen en verblind door hun armoede. Ze waren vaak afkomstig uit landen met een 

slechte economische toestand. Hoewel het in het verleden ook regelmatig ging om het 

plunderen van welgestelde staten door de minderbedeelden, divergeerden deze piraten met 

hun voorgangers in hun vastberadenheid om winst te maken. De eerste indicatie van 

tegenstand zorgde namelijk voor een vlucht van de piraten uit de jaren tachtig (Villar, 1985). 

Maar de omstandigheden waarin piraterij zich manifesteerde, zorgden voor fluctuaties in zijn 

omvang. Enkele factoren waren de patroonsverandering op vlak van handel en de handhaving 

van de autoriteiten. Een stijgende autoriteitscontrole en een neergang van de plaatselijke 

handel leidde tot een daling van piraterij zoals in Nigeria. Niettemin werd piraterij onder deze 

fluctuaties opnieuw een vaststaand feit op vlak van maritieme misdrijven (Villar, 1985). 

4.3. Het ontstaan van de internationale wetgeving 

Piraterij werd reeds in de 17
e
 eeuw als een internationaal misdrijf gezien. Echter, de 

gemeenschappelijke vijand kon enkel bestraft worden aan de hand van de nationale 
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wetgevingen vanwege het gebrek aan internationale wetgeving (Birnie, 1989; Villar, 1985). 

De eerste nationale wetgeving omtrent piraterij dateert uit 1536 onder de Engelse Koning 

Henry VII. Alle vormen van piraterij, ongeacht de pleegplaats van de misdrijven, vielen onder 

de bevoegdheid van de Engelse Kroon. Dit wetgevend initiatief stond in teken van de 

zoektocht naar de overheersing in de overzeese handel (Bialuschewski, 2008). 

Tijdens de 18
e
 en 19

e
 eeuw werd de impact van de plaatselijke wetgevingen steeds meer 

controversieel. Het uitbreiden van de activiteiten die vielen onder het begrip piraterij en de 

geleidelijke erkenning van de territoriale zeedoctrine bevorderde deze ontwikkeling (d.w.z.: 

de nationaliteit van de vlag waaronder schepen varen of de territorialiteit van het zeegebied 

bepalen of een bepaalde wetgeving van toepassing is). Bijgevolg werd er een oplossing 

gezocht voor de bevoegdheid betreffende misdrijven gepleegd op internationale wateren. 

Territoriale jurisdictie verhelderde de bevoegdheid louter indien het feit in territoriale wateren 

werd gepleegd. Bovendien werd deze erkenning van territoriale jurisdictie vanaf de 20
e
 eeuw 

pas globaal. Aansluitend werd de bevoegdheid omtrent feiten in internationale wateren niet 

langer bepaald door plaatselijke wetgevingen maar door ‘ius gentium’ of de wet die 

verschillende naties gemeen hebben (Birnie, 1989). 

Vervolgens vroeg de Volkenbond in 1924 aan een comité van experts om een lijst op te 

stellen van onderwerpen waarvoor een internationale wetgeving of overeenkomst het meest 

geschikt en gewenst was. Piraterij werd door deze experts gezien als één van de misdrijven 

bestemd voor een internationale wetgeving wegens het hoofdzakelijk geschieden van het 

fenomeen in internationale wateren (Birnie, 1989; Rubin, 1998). Bijgevolg was hieromtrent 

een regeling noodzakelijk en ondernam de Volkenbond als vertegenwoordiger van de 

internationale gemeenschap pogingen tot codificatie zodoende de internationale handel te 

beschermen tegen piraterij (Birnie, 1989; Dubner, 2011). 

Echter, de ambiguïteit van de betekenis van piraterij leidde onder de leden van de Volkenbond 

tot het in vraag stellen van de relevantie van het fenomeen om opgenomen te worden in de 

internationale wetgeving. Het Comité specificeerde piraterij als alle piratenactiviteiten op 

internationale wateren. Doch, indien ze in verband stonden met politieke acties of duikboten, 

behoorden ze niet tot de definitie door het geringe gevaar voor de handel. De onderlinge 

verdeeldheid rond de definitie en relevantie van piraterij bij de overheden leidde tot weerstand 

omtrent de codificatie, waardoor piraterij naar de achtergrond verdween op de agenda voor de 

Conferentie voor Codificatie (Birnie, 1989; Rubin, 1998). 
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Naar aanleiding van deze Conferentie riep de Volkenbond experts van alle landen op om 

voorbereidende initiatieven te ondernemen. De Harvard Universiteit voerde aansluitend een 

onderzoek naar een internationale wetgeving voor piraterij ter ondersteuning van de 

Conferentie. In 1932 werd een kladversie gepubliceerd die de basis vormde voor de 

voorbereiding van de Internationale Wetgevingscommissie. Deze wetgevende initiatieven 

leidden uiteindelijk tot het Verdrag van Genève over het zeerecht van 1958. In dit verdrag 

werden enkele artikels gewijd aan piraterij (Birnie, 1989; Rubin, 1998). 

Naast een vereiste vernieuwing zorgde de controverse rond de definitie van piraterij, 

bijvoorbeeld China beschikte over twee definities in haar nationale wetgeving, voor een 

nieuw verdrag in 1982 (Birnie, 1989; Rubin, 1998). De ‘United Nations Convention on the 

Law of the Sea’ of de ‘UNCLOS’ besteedde enige artikels (100-107) aan het fenomeen, 

niettegenstaande de louter minieme aanpassingen die werden gerealiseerd in vergelijking met 

het Verdrag van 1958 (Rubin, 1998). Hoewel de artikels 100 tot 107 beslissend zijn in de 

aanpak van piraterij, kan niet ontkend worden dat andere artikels van het verdrag eveneens 

een welbepaalde draagwijdte hebben, zoals de artikels omtrent het veranderen van 

jurisdictionele zones (Birnie, 1989). De artikels omtrent piraterij (zie bijlage 1) verdienen in 

het kader van de masterproef een uitgebreidere toelichting. 

De eerste twee artikels omtrent piraterij zijn essentieel voor de masterproef. In artikel 100 

wordt gestipuleerd dat internationale wateren of plaatsen voorbij nationale jurisdictie vragen 

om een zo volledig mogelijke samenwerking in functie van de strijd tegen piraterij. Deze 

verplichting geldt echter niet voor territoriale gebieden. Om vervolgens duidelijk te maken 

welke feiten nu precies behoren tot het fenomeen, volgt in artikel 101 een definitie van 

piraterij. Politieke verwantschap wordt in deze definitie uitgesloten (Birnie, 1989; Clingan Jr., 

1989). Ondanks de oproep tot verandering wegens de grote nationale variaties in definities 

veranderde de definitie niet ten opzichte van die in 1958. Beide definities, uit 1958 en 1982, 

vinden hun oorsprong in de kladversie van Harvard (Dubner, 2011). 

De resterende artikelen betreffen onder andere het plegen van piraterij door oorlogsschepen of 

overheidsschepen waarvan de crew muiterij pleegt (artikel 102), het definiëren van een 

piratenschip (artikel 103), het al dan niet ontnemen of verwijderen van de nationaliteit van een 

piratenschip (artikel 104), het gevangennemen van een piratenschip (artikel 105), het bepalen 

van de aansprakelijkheid voor inbeslagname (artikel 106) en het bepalen van de bevoegde 
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instanties in verband met het gevangennemen van een piratenschip (artikel 107) (Birnie, 

1989). 

Doch gaan er stemmen op om de artikels omtrent piraterij in de UNCLOS te herzien gezien 

de hoge frequentie van het fenomeen op nationale wateren en de stijgende verwantschap met 

terrorisme en politieke beweegredenen (Birnie, 1989). 

4.4. Besluit 

Wanneer de complexe interdependentietheorie wordt toegepast op de bovenstaande 

bespreking van de periode van marginaliteit van 1730 tot 1992, kan geconstateerd worden dat 

de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen landen in functie van een 

veiligheidsproblematiek wordt aangetroffen. 

Voorbeelden van deze interdependentierelaties zijn waarneembaar in de afschaffing van de 

slavernij en de slavenhandel, maar eveneens in het verbieden van het inzetten van kapers. Om 

deze doelstelling te bereiken, was samenwerking nodig en derhalve een relatie gebaseerd op 

afhankelijkheid. Er werden eveneens middelen ingezet om de economische fundering van 

piraterij onderuit te halen. Wederom was het onmogelijk voor een staat an sich om dit te 

bereiken en werd die staat afhankelijk van de medewerking van andere staten. 

Deze context van interdependentie resulteerde in enkele internationale regimes, zoals het 

Verdrag van Parijs in 1856 (Birnie, 1989; Sherry, 1987), het handhavingsbeleid voor de 

afschaffing van de slavenhandel, het samenwerkingsverband tussen de lokale Caribische 

autoriteiten in 1823 (Peterson, 1989) en de ordonnantie van verschillende staten om de 

economische basis van piraterij onder handen te nemen (Anderson, 1997). 

Hoewel deze initiatieven ook een invloed hadden op het verzekeren van veiligheid op zee, 

was het ontstaan van de internationale wetgeving de gewichtigste onderneming in de periode 

van piraterij als ondergeschikt fenomeen. Na een langdurige en grondige studie werd beslist 

om piraterij omwille van haar gevaar voor de internationale handel op te nemen in de 

internationale wetgeving. Dit resulteerde in twee verdragen op internationaal niveau. In het 

tweede verdrag werd een verplichting opgelegd aan de participerende staten om volledige 

samenwerking te verzekeren in de strijd tegen piraterij. Echter, deze verplichting gold enkel 

op internationale wateren (Birnie, 1989; Dubner, 2011; Rubin, 1998). 
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Om wederzijdse afhankelijkheidsrelatie te duiden, biedt de complexe interdependentietheorie 

vier verklaringsmodellen aan. Het eerste model, ‘het economische procesverklaringsmodel’, 

verklaart het ontspruiten van maatregelen door evoluties op economisch en technologisch vlak 

(Keohane & Nye, 2001). Dit verklaringsmodel is terug te vinden in enkele van de genomen 

maatregelen. Zo werd het verdwijnen van de behoefte aan kapers veroorzaakt door de 

technologische veranderingen die de marines doorstonden (Battersby et al., 2011). Verder is 

het economische procesverklaringsmodel ook aanwezig in het proces van de internationale 

codificatie van piraterij die zijn basis vond in de economische ontwikkelingen. Door de 

genese van een steeds aangroeiende internationale handel werd er immers aandacht besteed 

aan de mogelijke gevaren voor de handel, waartoe piraterij behoorde (Birnie, 1989; Dubner, 

2011). 

Een ander verklaring ligt in het tweede model dat wijzigingen in machtsverdeling als 

aanleiding ziet voor het ontstaan van internationale regimes (Keohane & Nye, 2001). 

Toegepast op de desbetreffende periode betreft het de opkomst van nieuwe landen, wegens 

het verzwakken van bepaalde staten middels de oorlogen, de dekolonisatie en de globalisatie 

(Kraska, 2011). Er kwamen met andere woorden andere landen dan de voorgaande 

overheersers op de voorgrond in de internationale regimes. 

Het derde verklaringsmodel rond ‘issue structure’ valt moeilijk toe te passen wegens de 

beperkte informatie. Of staten door middel van deze internationale regimes elkaar wilden 

helpen op vlak van hun tekortkomingen, is onduidelijk.  

Het laatste model of het internationale organisatiemodel kan mogelijks wel aangewend 

worden. De regimes worden in deze periode gestuurd door beslissingsprocessen op 

verschillende niveaus. Zo werkten de lokale autoriteiten samen en was er ook sprake van een 

internationale verbintenis met de Volkenbond. Derhalve bepaalden de beslissingen op 

internationaal niveau, bijvoorbeeld de codificatie van piraterij, de beslissingen van elke natie 

op zich en omgekeerd. De discussies omtrent piraterij werden bepaald door de nationale 

belangen of wetgevingen van de verschillende landen. 

Aansluitend kan gewezen worden op de verschillende kanalen in de samenleving en meer 

specifiek interstatelijke en transnationale kanalen. Dit kader is één van de voorwaarden om te 

spreken van complexe interdependentie. Daarnaast kan opgemerkt worden dat er steeds meer 

verschillende onderwerpen op de agenda van de staten verschenen in vergelijking met de 

voorgaande perioden. In de UNCLOS waren de artikels omtrent piraterij echter een gering 
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deel van het volledige gedrag. Naast bepalingen over piraterij werden ook regelingen 

vastgelegd omtrent navigatie, grensbepaling, bescherming van het maritieme milieu, 

enzovoort (United Nations Convention on the Law of  the Sea, 10 December 1982). 

Bovendien werd er voor het eerst minder uitdrukkelijk de klemtoon gelegd op het militaire 

aspect.  

Concluderend kan er gesteld worden dat de complexe interdependentietheorie overwegend de 

toetsing met deze periode doorstaan heeft. Zo is er sprake van wederzijdse 

afhankelijkheidsrelaties waarbij drie van de vier modellen van toepassing zijn en waarbij de 

drie bijkomstige voorwaarden gelden. 
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Hoofdstuk 5: Piraterij op de huidige veiligheidsagenda 
 

In dit hoofdstuk wordt piraterij als fenomeen op de huidige veiligheidsagenda besproken. De 

evolutie van piraterij, maar voornamelijk de initiatieven omtrent antipiraterij worden 

toegelicht. Er wordt ingezoomd op de voorbije twintig jaar, waarin enkele belangrijke 

initiatieven ontstaan zijn. Zo kan er een beeld gevormd worden over de huidige maatregelen 

en organisaties. 

5.1. Inleiding 

In de huidige samenleving is er nog steeds sprake van piraterij als criminaliteitsvorm en als 

veiligheidsrisico voor de scheepvaart (Mejia Jr., Cariou & Wolff, 2009). Hoewel piraterij 

vaak gereduceerd wordt tot een fenomeen uit de 17
e
 en 18

e
 eeuw, kan er niet ontkend worden 

dat het nog steeds bestaat op het einde van de 20
e
 en begin van de 21

e
 eeuw (Ventura, 2005). 

Niettemin heeft piraterij ten aanzien van zijn ontstaansperiode een evolutie doorstaan die niet 

plaatsvond in een vacuüm. Piraterij was namelijk onderhevig aan maatschappelijke 

ontwikkelingen. De uitbreiding van de economie, de groeiende onderlinge afhankelijkheid, de 

ontwikkeling van informatienetwerken en de globalisering hadden elk op zich een impact op 

de evolutie van piraterij (Young, 2005). Vooral de stroom van lokale en globale handel, de 

strijd om hulpbronnen (edele metalen, gas, petroleum) en de macht van de plaatselijke 

politieke autoriteiten zorgden en zorgen voor een toe – en afname in piraterij (Huang, 2010; 

Young, 2005). Bovendien is piraterij op zich veranderd wegens het mogelijke gebruik van de 

laatste technologische ontwikkelingen, zoals radarsystemen, GPS en machinegeweren 

(Young, 2005). 

Al deze ontwikkelingen begeleiden het eeuwenoude fenomeen naar zijn ‘modernisering’. 

Hoewel piraterij op zich dus enige veranderingen ondervonden heeft, kan er opgemerkt 

worden dat één van de opvallendste gelijkenissen met vroeger schuilt in het gevaar voor de 

handel. Net als in de rijke geschiedenis van het fenomeen, wordt in de huidige periode 

piraterij bestreden vanwege dit risico. Een strijd die vaak wordt tegengewerkt door factoren  

als corruptie, zwakke controlerende autoriteiten, politieke instabiliteit, zwakke welvaart, 

economische onrust en gebrek aan lokale middelen (Valencia, 2005a; Young, 2005). 

Bijgevolg verijdelen deze factoren, wegens hun stimulerende invloed, de strijd tegen piraterij.  

Bovendien was het destijds moeilijk om transnationale gevaren samen aan te pakken in tijden 

van rivaliteit omtrent bronnen zoals handelsgoederen en territorium. Het was pas met het 
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relatieve einde van deze rivaliteit dat samenwerking mogelijk werd. De stijgende bereidheid 

om coöperatief maritieme veiligheid te verzekeren is waarneembaar in de hedendaagse 

verschillende samenwerkingsverbanden, zoals tussen Singapore en Japan of Thailand en 

Japan (Young, 2005). De initiatieven om maritieme veiligheid te bewerkstelligen worden 

verderop besproken na een toelichting van de huidige situatie van piraterij. 

5.2. Hedendaagse piraterij  

Na de daling in de vorige periode van marginaliteit (1730 - 1992) steeg piraterij sterk in de 

jaren negentig en het begin van 21
e
 eeuw. Het epicentrum van piraterij bevond zich eerst in 

Zuidoost - Azië om vervolgens vanaf 2005 te verschuiven naar de Hoorn van Afrika (Kraska, 

2011). 

Er zijn tal van factoren die inspelen op de stijging of daling van piraterij. Hedendaagse 

piraterij is verwant met anarchie, straffeloosheid en zwakke staten. De sterkte van de politieke 

structuren in een bepaald land is bijgevolg de belangrijkste factor voor de aanwezigheid van 

piraterij. Fragiele en corrupte staten dragen bij aan het behoud van het fenomeen in hun 

regio’s die bovendien op vlak van geografie, namelijk numerieke eilanden en dichte vegetatie, 

uitermate geschikt zijn voor piraterij. Naast deze plaatselijke factoren spelen ook globale 

ontwikkelingen mee in het verhaal rond piraterij. De expansie van de globale maritieme 

handel en de economische ongelijkheid in de wereld liggen tevens aan de oorsprong van het 

fenomeen. De armoede die deze economische ongelijkheid genereert, wijst veel mensen de 

weg naar piraterij. Door deze aanhoudende situatie blijft de maritieme handel het primaire 

slachtoffer van piraterij dat de economische overlevingsstrategie voor de plaatselijke 

bevolking is (Advisory Council on International Affairs, 2010). 

De huidige piratenactiviteiten zijn te vinden in gebieden rond Irak, Nigeria, de Golf van 

Guinea, Bangladesh, Jamaica, Zuid-Amerika en de omringde wateren van de Caribische zee. 

Zuid-China, Zuid-Amerika, de Caraïben, de Indische Oceaan en West- en Oost-Afrika zijn het 

meest getroffen geweest door piraterij in hun kustgebieden (Kraska, 2011; Ventura, 2005). De 

grote verspreiding van de activiteiten wijst op de globale aanwezigheid van het fenomeen. 

De meest getroffen gebieden zijn westelijke Indische Oceaan, de Hoorn van Afrika, Zuidoost 

- Azië gaande van Vietnam tot de Filippijnen en de Straat van Malakka en Singapore. Het zijn 

tegelijkertijd de gebieden die het meest aandacht hebben gekregen, met een meer concretere 

diplomatische, marinematige en legale aanpak tot gevolg (Kraska, 2011). Een voorbeeld van 
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een plaats waar piraterij een groot probleem geworden is, is Indonesië. De groeiende 

armoede, werkloosheid, corruptie en gebrek aan orde gaven aanleiding tot een groei in 

piraterij, versterkt door een gebrek aan middelen en bereidheid om op te treden tegen piraterij 

(Valencia, 2005b). 

Daarnaast zijn de Somalische piraten prominent aanwezig in de berichtgeving rond piraterij 

(Advisory Council on International Affairs, 2010). Zij zoeken hun prooien voornamelijk in 

internationale zeewegen in de Golf van Aden, de Arabische zee en de westelijke Indische 

Oceaan. In de gerapporteerde aanvallen van piraten in internationale wateren komen zij dan 

ook vaak voor, wat kan meespelen in het feit dat zij meer aandacht krijgen dan andere piraten. 

In andere gebieden gaat het echter vooral om aanvallen in kustgebieden op geankerde en 

aangemeerde schepen (Kraska, 2011). 

De Straat van Malakka is tevens één van de gebieden waar hedendaagse piraterij hoogtij viert, 

maar er valt toch enige achteruitgang op te merken. De aanleiding is de coherente aanpak in 

de onderdrukking van piraterij. Het vooropstellen van internationale samenwerking maakte, 

naast de aandacht voor de lokale economische, sociale en gouvernementele problemen, deel 

uit van het beleid rond antipiraterij en met succes (Advisory Council On International Affairs, 

2010). 

Na deze korte inleiding over de lokalisatie van de hedendaagse piraterij kan er tevens iets 

gezegd worden over de verschillende uitingsvormen van het fenomeen. Daarna zullen de 

evoluties in omvang en verspreiding van piraterij besproken worden om te eindigen met een 

uiteenzetting over piraterij op de veiligheidsagenda. 

5.2.1. Soorten piraterij 

Zoals reeds duidelijk werd in de voorgaande toelichting, wordt er in de huidige context 

regelmatig een onderscheid gemaakt tussen piraterij op nationale en internationale wateren. 

Piraterij op internationale wateren is in vergelijking met de ‘Gouden Eeuw’ enorm zeldzaam 

geworden. De grote afstanden en nood aan kostelijke boten liggen onder andere aan de basis 

hiervan (Johnson et al., 2005). Maar ook een mogelijke onderrapportering kan een verklaring 

zijn voor de lage cijfers omtrent piraterij in internationale wateren (Chalk, 2008). Bovendien 

zijn de grenzen van territoriale wateren sinds 1994 uitgebreid. In plaats van drie zeemijl is de 

afstand vergroot naar twaalf zeemijl waardoor heel wat activiteiten niet langer in 

internationale wateren plaatsvinden (van de Bunt & Pladdet, 2003). 
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Bijgevolg vindt het merendeel van de piraterij, volgens de cijfers en de algemene opvattingen, 

plaats in territoriale gebieden en in kustgebieden. Havens waar schepen voor een lange 

periode aangemeerd liggen, worden vaak slachtoffer van piraterij. Niettemin zijn er naast deze 

aanvallen in kustgebieden, die eerder ongeorganiseerd zijn, tevens professionele en meer 

georganiseerde piraten actief. Zij beschikken over moderne uitrustingen zoals Very High 

Frequence (VHF) radio’s, satelliettelefonen, radars, … maar hebben ook een welbepaalde 

invloed op de lokale autoriteiten. Deze georganiseerde vormen van piraterij vinden vooral 

plaats in het Zuidoosten van Azië (Ho, 2006; Johnson et al., 2005). 

Concluderend kan er gesteld worden dat er heel wat variatie aanwezig is in de uitingsvormen 

van piraterij. Volgens Valencia (2005a) kan piraterij onderverdeeld worden in een continuüm 

naar ernstgraad. Bij elke variant verhoogt bovendien de opbrengst, de organisatie en het 

gebruik van geweld (Valencia, 2005a). 

‘Hit and run’ is de eerste hedendaagse en meest voorkomende variant van piraterij waarbij 

een varend schip wordt geënterd, geplunderd en snel achtergelaten. Algemeen gezien komt er 

weinig geweld aan te pas en zijn de drijfveren eerder opportunistisch. In het kader van deze 

piraterijvorm wordt er vaak gesproken over de ‘Asian’ methode, die ‘hit and run’ omvat en 

plaatsvindt in gebieden met heel wat rotsen, riffen en eilanden (Johnson et al., 2005; Valencia, 

2005a; van de Bunt & Pladdet, 2003).  

De volgende vorm in het continuüm is de kortstondige ontneming van schepen. In 

vergelijking met de ‘hit and run’ methode verlangt deze vorm meer organisatie en mogelijks 

ook geweld. Logischerwijze volgt de langdurige ontvreemding als derde variant waar er nog 

meer risico op geweld is en nog meer organisatie nodig is. Bij al deze varianten blijft het 

verkrijgen van goederen het hoofddoel. Na de langdurige ontvreemding komt een ernstigere 

variant van piraterij, de hijacking, met dus een nog hogere organisatie en geweldshantering. 

Er moeten kopers en stallingplaatsen gezocht worden en meestal moet de crew opgeruimd 

worden (Valencia, 2005a). Af en toe wordt er gebruik gemaakt van kidnapping waarbij de 

crew gevangen wordt genomen in ruil voor een afkoopsom. Maar in eerste instantie worden 

de crewleden op een bootje weggestuurd en blijven ze ronddrijven tot iemand hen vindt of 

worden ze vermoord. Kidnapping kan ook alleen plaatsgrijpen alhoewel deze vorm zijn 

hoogtepunt voorbij is en momenteel minder aanwezig is (Bradford, 2008). 

Samengevat draait het bij de verschillende varianten om drie factoren die samenwerken en 

leiden tot het fenomeen piraterij. De eerste is de bekwaamheid van de piraten. Meer specifiek 
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wordt hiermee de beschikbaarheid van wapens, logistieke infrastructuur en de technologie 

bedoeld. De mogelijkheden voor piraterij is de belangrijke tweede factor. Het ontstaan van 

mogelijkheden voor piraterij is afhankelijk van verschillende variabelen die met elkaar 

verbonden zijn. Deze variabelen zijn een zwakke implementatie van internationale maritieme 

regimes, zwakke lokale overheidsinstanties, zwakke of gebrek aan economische ontwikkeling 

en gunstige geografische omstandigheden. Het uitkiezen van de doelwitten is de derde en 

laatste factor, die sterk afhankelijk is van de twee voorgaande (de Wijk et al., 2010). Bij het 

uitkiezen van hun doelwitten gaan piraten zorgvuldig te werk. Schepen zijn kwetsbaarder 

voor piraterij wanneer ze trager zijn. Vaak heeft dit ook te maken met de geladen toestand van 

het schip. Wanneer de schepen zwaarder geladen zijn dan gaan ze trager varen. Daarnaast zijn 

kleinere schepen ook vaker het doelwit van de piraten, afkomstig van kleine rederijen die 

minder dure maatregelen kunnen nemen tegen piraterij en dus een gemakkelijker doelwit zijn 

(Advisory Council on International Affairs, 2010). 

Hoewel de verschillende vormen van piraterij globaal verspreid zijn, komt de ene variant 

meer tot uiting in een welbepaald gebied dan de andere, waardoor er een onderscheid kan 

gemaakt worden tussen piraterij op geografische vlak (de Wijk et al., 2010). Zo verschillen 

Somalische en Aziatische piraterij van elkaar op doelmatig vlak en het gebruik van geweld. 

De eerstgenoemde gebruiken gijzelneming als middel om hun doel te bereiken. Aziatische 

piraten daarentegen kapen de meest kwetsbare schepen en cargo’s om ze vervolgens te 

verkopen op de markt. Dit wordt mogelijk gemaakt door het hernoemen en herregisteren van 

die schepen. Financiële en logistieke sectoren werken samen met de internationale maritieme 

gemeenschap om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over nieuw geregistreerde schepen 

om zo deze praktijken tegen te gaan (Kraska, 2011).  

Na de bespreking van de verschillende soorten piraterij volgt in het volgende onderdeel een 

overzicht van de evoluties in de omvang en spreiding van het fenomeen. 

5.2.2. Evolutie van piraterij 

Met de meest exportgedreven economieën zoals Japan, Hong Kong, China, … is Zuidoost –  

Azië het gebied dat sinds 1990 het meest getroffen wordt door piraterij omwille van een 

stijging in plunderdoelwitten (Bünte, 2009; Chalk, 2008; Ho, 2006; Kraska, 2011). Nochtans 

was het bestrijden van piraterij tot voor kort voor de meeste van de desbetreffende naties geen 

prioriteit. De maritieme veiligheidskorpsen hielden zich voornamelijk bezig met illegale 

visserij, smokkelen, maritiem terrorisme en internationale drughandel. Doorheen de 
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geschiedenis van Zuidoost - Azië was piraterij bovendien in eerste instantie een lokaal 

fenomeen dat plaats vond in havens. Daardoor was elke kuststaat verantwoordelijk voor het 

bestrijden van deze vorm van piraterij (Kraska, 2011). 

Intussen ontstonden er verbintenissen in deze regio als uitbreiding op de nationale 

piraterijbestrijding gelinkt aan maritieme veiligheidsprogramma’s. Door deze nieuwe 

verbintenissen tussen Zuidoost – Aziatische staten ontstond een lichte daling in piraterij, 

vooral in gebieden rond de Straat van Singapore en van Malakka (Bradford, 2008; Kraska, 

2011; Kraska & Wilson, 2009). 

Op andere plaatsen daarentegen, voornamelijk in Oost-Afrika, is er sprake van een stijging in 

piraterij (Kraska, 2011; Kraska & Wilson, 2009). Deze evolutie is terug te vinden in de 

cijfergegevens van verschillende registrerende instanties die door Bruyneel (2009) 

samengevoegd werden. Zijn analyse van trends in piraterij op zee is gebaseerd op 

registratiegegevens van het International Maritime Organization (IMO), het International 

Maritime Bureau (IMB), de Anti – Shipping Activity Messages (ASAM), National Geospatial 

Intelligence Agency en ReCAAP (Bruyneel, 2009). De onderstaande figuur 1 afkomstig uit de 

analyse van Bruyneel (2009, p. 45) geeft de evolutie en de verspreiding van piraterij weer 

vanaf 2000 tot 2009. 

Figuur 1  Universele verspreiding van piraterij (Bruyneel, 2009, p. 45) 

 

Er kan opgemerkt worden dat, na een decennium van stijgende samenwerking in het 

onderdrukken van piraterij, het fenomeen een veiligheidsprobleem blijft op wereldniveau 
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(Kraska, 2011; Kraska & Wilson, 2009). Uit de analyse van Bruyneel (2009) blijkt namelijk 

dat sinds de jaren tachtig de omvang van piraterij op zee wereldwijd ongeveer verdubbeld is 

(zie figuur 2). Wederom haalde hij zijn gegevens van verschillende instanties om een zo 

volledig mogelijk beeld te krijgen. Toch moet er opgemerkt worden dat deze evolutie niet 

overschat mag worden, want het was pas vanaf de jaren negentig dat enkele organisaties 

begonnen met het verzamelen van meer structurele gegevens. Bovendien is er maar weinig 

bronnenmateriaal voor de periode van de jaren tachtig aanwezig (Bruyneel, 2009). 

Desalniettemin geven de cijfers toch aan dat piraterij een blijvend fenomeen is. 

 

Figuur 2  Omvang piraterij sinds 1980 (Bruyneel, 2009, p. 42) 

 

5.2.3. Piraterij op de veiligheidsagenda 

Piraterij heeft al eeuwenlang een impact op de economie, welvaart en het leven van de mens 

en zodoende op veiligheid (Valencia, 2005a). Bovendien is piraterij zowaar na zijn 

internationale verbanning in het midden van de 18
e
 eeuw nog altijd een risico voor de 

internationale scheepvaart. Het fenomeen overleefde deze onderneming en al het weerwerk 

merendeels door de exponentiële groei in de maritieme handel en de lacunes in de jurisdictie 

en het beleid. Bijgevolg blijft piraterij een bedreiging voor de maritieme veiligheid (Battersby 

et al., 2011). Daarnaast bedreigt piraterij de economische veiligheid van landen door de hoge 

kosten op vlak verzekeringspremies, zelfbeschermende maatregelen, losgeld, 

transportweigeringen en herrouteren van de boten (Advisory Council on International Affairs, 

2010). Naast de veiligheid van de maritieme handel en de algemene economie van een land 

wordt tevens de staatsveiligheid bedreigd. De buurlanden krijgen namelijk op deze manier de 
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indruk dat het land niet in staat is om een problematiek efficiënt aan te pakken (Chaikin, 

2005).  

Piraterij blijft dus een fenomeen met een impact op de veiligheidsagenda van landen, maar 

krijgt daarnaast ook concurrentie van een ander fenomeen, terrorisme. Er werd verwacht dat 

terrorisme piraterij van de agenda weg zou duwen, maar de veronderstelde verwantschap 

vermijdt deze tendens. Zeker in geval van Somalië waarvan verondersteld wordt dat de 

opbrengsten van piraterij naar het financieren van Islamitische extremistengroepen gaan 

(Battersby et al., 2011). Toch wijzen sommigen, zoals Valencia (2005a), op de verschillen 

tussen de twee ‘verwante’ veiligheidsfenomenen. Het verschil met terrorisme ligt in het feit 

dat piraten geweld en aandacht enkel toepassen indien dit nodig wordt geacht. Terwijl 

terroristen aandacht nodig hebben om hun doel te bereiken en dit doel wordt vaak bereikt met 

het hanteren van geweld (Valencia, 2005a). Niettemin kan er opgemerkt worden dat 

terrorisme, hoewel het de aandacht voor andere veiligheidsfenomenen heeft verminderd, 

piraterij door de veronderstelde verwantschap andermaal in opspraak bracht (Battersby et al., 

2011). 

Daarnaast is piraterij niet de enige vorm van maritieme criminaliteit die op de politieke 

agenda een plaats verworven heeft. Er zijn verschillende vormen van maritieme criminaliteit 

die de internationale en nationale wateren teisteren. Eén ervan is illegale visserij. Hoewel 

economisch gezien deze vorm meer schade aanbrengt dan piraterij, is deze verhouding niet te 

zien in het internationale beleid. Dit heeft onder andere te maken met de macht van de landen 

die de meeste schade ondervinden. Zo ondervinden grote ondernemingen en rijke landen meer 

schade door piraterij dan illegaal vissen, terwijl arme landen economisch meer lijden onder de 

illegale visserij dan piraterij (Battersby et al., 2011). Er kan dus gesteld worden dat de 

veiligheidsagenda eerder bepaald wordt door de invloedrijke landen en partijen dan door de 

werkelijk geleden schade.  

De staten in Azië zien het garanderen van veiligheid in de Straat van Malakka en Singapore 

als de grootste aanmoediging om maritieme criminaliteit in de hand te houden (Kraska, 2011). 

De scheepvaart in de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Malakka ondervindt echter een hoge 

hinder van maritieme criminaliteit waaronder piraterij en illegale visserij. Hoewel hier sprake 

is van sterke handhavingagentschappen, slagen piraten erin om aan hen te ontsnappen. 

Nochtans speelt er in de meeste gevallen van piraterij in de omringende landen een 

gelimiteerde regionale politionele samenwerking en zwakke rechtshandhaving. Piraten 
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vluchten bovendien vaak in gebieden waar internationale wetgeving niet van toepassing is. Er 

rest enkel de nationale wetgeving en handhaving om deze piraten aan te pakken maar daar is 

er vaak sprake van interne politieke chaos waardoor piraten ongestraft blijven (Battersby et 

al., 2011). 

Een voorbeeld van een land waarin interne politieke chaos piraten de ruimte geeft om te 

handelen is Somalië. In 1991 werd het autocratische regime in dit land omvergeworpen. 

Sindsdien ontbrak elke eenheid in Somalië waardoor het land onhandelbaar werd. Bijgevolg 

ontstond er een vicieuze cirkel van Somalische piraterij met een aanhoudende stijging tot 

gevolg. Aan de hand van piraterij geraken opstandelingen aan wapens en extra of nieuwe 

leden waardoor macht werd verworven. De verschillende rebellengroepen grepen hierdoor de 

macht maar van eenheid in het land was er nog altijd geen sprake. Bijgevolg blijven de 

rebellen zich engageren in piraterij om hun macht te behouden (Huang, 2010). 

Bovendien gaat er heel wat media-aandacht uit naar de Somalische piraten. Vervolgens 

zorgde deze aandacht voor een groeiende bezorgdheid in verschillende landen die een groot 

aandeel hebben in de maritieme handel. Nederland is daar één van en ondernam vanaf 2008 

pogingen om piraterij te bestrijden en veiligheid te verzekeren (Advisory Council on 

International Affairs, 2010). In het volgende onderdeel zullen dergelijke initiatieven verder 

toegelicht worden. 

5.3. Initiatieven in de strijd tegen piraterij  

Om piraterij in gebieden zoals Zuidoost - Azië te voorkomen en te onderdrukken, is het 

UNCLOS-verdrag geen adequaat middel. Piraterij vindt namelijk volgens dit verdrag plaats in 

internationale wateren of exclusieve economische zones. Echter, de geografische situatie in 

Zuidoost - Azië, namelijk een enorm dichte nabijheid van staten en hun zeegebieden, leidt tot 

‘piraterij’ die niet valt onder het verdrag (Ong, 2005). Hoewel de toepasbaarheid van het 

UNCLOS-verdrag meer en meer in het gedrang komt, mag de sterkte ervan niet uit het oog 

verloren worden. Het UNCLOS, dat een vrijwel universele aanvaarding bezit, is één van de 

belangrijkste internationale regimes en moedigt coöperatie aan (Chaikin, 2005). 

Bovendien hebben sommige landen in bijvoorbeeld Zuidoost - Azië onvoldoende middelen 

om piraterij te bestrijden. Ze ontberen geschikte boten en uitrustingen maar vooral getrainde 

maritieme politie waardoor samenwerking soms de enige oplossing wordt (Ong, 2005). 

Hiermee gepaard gaand ontstond een steeds grotere bereidheid om samen te werken, in 
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tegenstelling tot 1992, toen de meeste landen, die geconfronteerd werden met piraterij in hun 

gebieden, weigerden het probleem te erkennen (Mukundan, 2005). Stilaan ontstond er een 

basis voor initiatieven waarvan regionale en internationale samenwerking de kerngedachte is. 

Bijgevolg wordt antipiraterij gevormd door een internationale aanpak (Johnson et al., 2005). 

Echter, vele experts merken op dat bepaalde landen een verborgen agenda hebben in het 

verzekeren van maritieme veiligheid op internationaal vlak. De situatie van piraterij en de 

strijd ertegen wordt volgens hen door verschillende landen aangewend in functie van het 

uitbreiden van hun politieke invloed (Advisory Council On International Affairs, 2010). 

Bijgevolg zijn overheden een belangrijke partner in de strijd tegen piraterij. Andere 

belangrijke partijen zijn de maritieme administratie, rederijen, internationale organisaties en 

verzekeringsmaatschappijen (Mejia Jr. et al., 2009). In de volgende uiteenzetting volgen 

verschillende initiatieven die deze partners genomen hebben in de strijd tegen piraterij. 

5.3.1. Beveiligingsmaatregelen 

In eerste instantie wordt er verwacht van de reders om maatregelen te ondernemen die de 

crew, het schip en de goederen veilig stellen. Om hen te begeleiden in deze onderneming 

hebben internationale scheepvaartorganisaties een handboek opgesteld. In dit handboek staan 

tal van maatregelen om aanvallen door piraten te minimaliseren (Advisory Council on 

International Affairs, 2010). 

Daarenboven wordt er, in functie van de veiligheidsrisico’s, aan de reders gevraagd om 

risicoanalyses uit te voeren, vooraleer het verschepen van een zending. De informatie die in 

een risicoanalyse wordt opgenomen, kan afkomstig zijn van private organisaties en 

internationale non-profit centra. Deze centra zijn het International Maritime Bureau (IMB), 

het ‘Maritime Security Centre – Horn of Africa en de ‘Singapore-based information Sharing 

Centre’. Zij tonen aan dat er een verschil is tussen piraterij op geankerde schepen en schepen 

op volle zee. De organisatie- en gewelddadigheidsgraad is veel groter bij schepen op volle zee 

en er is meer sprake van kidnapping of hijacking. Daarenboven is de buit veel kleiner bij 

geankerde schepen. Naast een risicoanalyse moet er ook een veiligheidsplan omtrent de 

schepen in kwestie opgesteld en goedgekeurd zijn (Advisory Council on International Affairs, 

2010). 

Omwille van de hoge veiligheidsrisico’s die piraterij met zich meebrengt, zijn 

verzekeringsmaatschappijen steeds minder bereid om dit risico op te nemen in de 
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gebruikelijke basisverzekering. Piraterij wordt door deze maatschappijen beschouwd als een 

oorlogsrisico waardoor een bijkomstige verzekering moet betaald worden bovenop het 

basispakket. Bijgevolg worden reders aangespoord om een bijkomstige verzekering aan te 

schaffen (Advisory Council On International Affairs, 2010). 

Verder zijn er enkele conventionele beveiligingsmaatregelen die aangewend kunnen worden. 

Het gebruiken van prikkeldraad op de reling van het schip samen met een elektrische 

omheining en waterkannonen is een opkomende maatregel. Bepaalde schepen maken ook 

gebruik van bewakers of ‘safe rooms’. Meer geavanceerde en bijgevolg duurdere maatregelen 

zijn elektronische beveiligingsapparatuur (Advisory Council on International Affairs, 2010). 

Een voorbeeld van een geavanceerdere beveiligingsmaatregel is het installeren van 

‘trackingtoestel’ zoals SHIPLOC. Op deze manier kan vermeden worden dat gekaapte 

schepen niet meer terug worden gevonden (Mukundan, 2005).  

Er bestaan van deze elektronische beveiligingsapparatuur verschillende varianten, gaande van 

pijnlijke en luide alarmsystemen naar apparaten met elektronische pulsen om de motoren van 

andere schepen stil te leggen (Advisory Council on International Affairs, 2010). Nederland 

ontwierp een beschermingssysteem voor schepen tegen piraterij, dat bestaat uit elektrische 

afsluiting voor schepen, weliswaar niet dodelijk. Het is bovendien beveiligd met een alarm, 

zwaailichten en een luide sirene in geval van manipulatie. Echter, het systeem kan niet 

gebruikt worden op tankers of schepen met een gevaarlijke lading zoals gas of ontvlambare 

goederen (Mukundan, 2005). Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van piratenwacht 

en hogedrukslangen. De keerzijde van deze maatregelen is dat ze kostelijk zijn voor kleine 

rederijen (Valencia, 2005a). 

Een andere mogelijkheid is zelfbescherming aan de hand van wapens of gewapende bewakers 

van private beveiligingsmaatschappijen meenemen. Deze maatregel kan echter niet door alle 

schepen toegepast worden. Ze zijn afhankelijk van de wetgeving van de vlagstaat. Indien het 

in de nationale wetgeving van het desbetreffende land verboden is om wapens in bezit te 

hebben, dan is het tevens verboden wapens mee te nemen op een schip dat vaart onder 

dezelfde nationale jurisdictie. Bovendien verhoogt deze maatregel de kans op  gewelddadige 

ontmoetingen met piraten (Advisory Council On International Affairs, 2010). 
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5.3.2. Initiatieven uit Azië  

ASEAN of de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties is een organisatorisch initiatief om 

samen te werken rond veiligheid. Het bestaat uit tien naties en werkt overeenkomsten en 

werkprogramma’s uit (Ho, 2006). Hun werkwijze concentreert zich op een minimalistische en 

subsidiaire intergouvernementele interventie op reactief vlak. Dit belemmert echter een eerder 

geïntegreerde en bredere samenwerking tussen de verschillende landen. Stilaan besefte het 

ASEAN dat een meer geïntegreerde aanpak zinvol is, wat zich trouwens niet beperkt tot 

piraterij, maar ook toegepast wordt op andere veiligheidsproblemen (Ong, 2005). 

Een ander organisatorisch initiatief is een expertgroep op vlak van maritieme veiligheid 

afkomstig van de organisatie Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC). In het beleid van 

APEC wordt het gebruik van satellietnavigatie en een havendatabase vooropgesteld in de 

strijd tegen piraterij (Chaikin, 2005). 

Naast deze initiatieven zijn er tal van verdragsinitiatieven verwezenlijkt op vlak van 

antipiraterij. Indonesië, Singapore, de Filippijnen en Maleisië namen in de vroege jaren 

negentig enkele initiatieven tegen piraterij naar aanleiding van een opbloei van piraterij in hun 

omringende zeegebieden zoals de Straat van Malakka en de Zuid-Chinese Zee (Chaikin, 

2005). In 1992 gingen Indonesië, Maleisië en Singapore bijvoorbeeld een overeenkomst aan 

om collectieve antipiraterij patrouilles uit te sturen en tevens informatie uit te wisselen 

omtrent piraterij (Bünte, 2009; Ho, 2006). Deze overeenkomst duurde slechts tot in 1998 ten 

gevolge van de economische crisis (Djalal, 2005). Daarnaast zijn er tal van bilaterale 

overeenkomsten om piraterij te controleren zoals tussen Maleisië en de Filippijnen, tussen 

Indonesië en Singapore, …  Multilaterale akkoorden zijn echter amper waarneembaar in de 

context van antipiraterij (Valencia, 2005a; Valencia, 2005b). Daarnaast valt ook op dat al 

deze landen sterk ingezet hebben op de modernisering van hun marine (Bünte, 2009; Ho, 

2006). 

In 1997 vond er in Azië een crisis plaats op economische en politieke vlak waardoor recht en 

orde instortte. Vervolgens kreeg piraterij de kans om andermaal te stijgen (Chaikin, 2005). 

Door de sociale onrust en de economische crisis veranderden de prioriteiten van de Aziatische 

landen en werd de strijd tegen piraterij aan de kant geschoven als topprioriteit. Echter, met de 

terugkeer van de stabiliteit in de regio rond de eeuwwisseling werden stappen ondernomen 

om de maritieme veiligheid te verbeteren op basis van overeenkomsten en samenwerking 

(Advisory Council on International Affairs, 2010).  
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Eveneens in 1997 werd een verklaring uitgevaardigd door de ASEAN om zowel regionaal als 

internationaal transnationale criminaliteit te bestrijden. Hun actieplan omtrent deze verklaring 

werd in 1999 uitgebracht en omvatte coöperatie op legaal vlak, handhaving, training en 

informatie-uitwisseling (Chaikin, 2005). In 2002 werd in Kuala Lumpur een nieuw en 

gelijkaardig actieplan uitgebracht (Djalal, 2005; Ho, 2006). 

Door deze vraag naar coöperatie ontstond tevens de nood aan overleg. In 2000 vond er in 

Tokio een conferentie plaats tussen de meeste Aziatische landen, waarin werd geopperd om 

de samenwerking op vlak van antipiraterij te verhogen (Chaikin, 2005). Ook Japan ondernam 

initiatieven om piraterij te bestrijden door in 2002 een samenkomst van maritieme Aziatische 

autoriteiten te bewerkstelligen. In Seoul werd in 2003 opnieuw een bijkomst gehouden met 16 

Aziatische landen in functie van gemeenschappelijke maatregelen tegen piraterij (Valencia, 

2005a). 

Eveneens in 2003 legde het ‘ASEAN Regional Forum’ (ARF) een verklaring tot 

samenwerking af tegen maritieme veiligheidsrisico’s waaronder piraterij, die de stabiliteit van 

de globale handel, de welvaart en economische veiligheid van de regio in gevaar brachten 

(Bünte, 2009; Ho, 2006; Valencia, 2005a). Het ARF stelde voor om kustwachten, marine, 

rechtshandhavinginstanties en scheepvaartbedrijven te laten collaboreren. Dit werd 

verwezenlijkt door ondersteunende activiteiten op te zetten zoals opleidingen en trainingen 

maar ook door een wetgevende omkadering te voorzien (Valencia, 2005a). 

Een ander voorbeeld van coöperatie is de ‘MALSINDO Malacca Straits Coordinated Patrols’ 

opgericht door Maleisië, Singapore en Indonesië in 2004 (Bradford, 2008; Bünte, 2009; Ho, 

2006). Deze samenwerking betreft zeevaartpatrouilles die verder evolueerden in lucht- en 

zeepatrouilles. Daarnaast werd in 2005 een overeenkomst tussen China en Indonesië 

verwezenlijkt. Met deze strategische vennootschap wilden beide landen hun krachten 

bundelen in het bestrijden van maritieme criminaliteit zoals piraterij en smokkel (Ho, 2006). 

Singapore ondernam vervolgens nog een activiteit in functie van maritieme veiligheid door 

met 13 andere landen in 2006 een informatiecentrum op te richten die de kwaliteit van de 

verzamelde en gedeelde informatie tussen Aziatische staten moet verbeteren. De basis voor 

dit centrum werd gelegd in de ‘Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy & 

Armed Robbery Against Ships in Asia’ of ‘ReCAAP’ (Advisory Council on International 

Affairs, 2010; Bradford, 2008; Bünte, 2009). 
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5.3.3. Initiatieven uit andere gebieden 

Na dit overzicht van Aziatische initiatieven kunnen ook enkele initiatieven aangehaald 

worden die afkomstig zijn uit andere gebieden. Een belangrijke organisatie in de strijd tegen 

piraterij buiten het Aziatische werelddeel is de Europese Unie. De ‘European Union Naval 

Force’ of EUNAVFOR troepen zorgen sinds 2008 voor de bescherming van schepen in het 

Somalische zeegebied. Daarnaast concentreren deze troepen zich ook op de preventie- en 

repressiezijde van antipiraterij. In 2009 volgde de oprichting van een contactgroep over 

Somalische piraterij. De E.U. wil met dit initiatief een tendens inzetten naar een meer 

geïntegreerde strategie omtrent antipiraterij waarin de militaire ondernemingen aangevuld 

worden met wetgeving en informatie. Deze geïntegreerde aanpak werd nog uitgebreider door 

de ondersteuning van de E.U. op vlak van de heropbouw van de Somalische staat en haar 

economie, onderwijs en landbouw. Dit gebeurde voornamelijk via de samenwerking met 

plaatselijke niet-gouvernementele organisaties en de instituties van de Verenigde Naties. Ook 

met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of de NAVO werd er samengewerkt op vlak 

van bescherming van schepen. In eerste instantie wil de NAVO de initiatieven van andere 

organisaties aanvullen in plaats van alleenstaande acties te ondernemen in de strijd tegen 

piraterij (Advisory Council On International Affairs, 2010). 

Naast deze organisaties is er ook nog de ‘African Union’ die actief bezig is met het 

beschermen van haar gebieden tegen piraterij. Er werd naar aanleiding van een snelle stijging 

in piraterij een gemeenschappelijke maritieme strategie opgebouwd. Naast maritieme 

veiligheid wordt er aandacht besteed aan de economische ontwikkelingen van de 

risicogebieden. Momenteel brengt de ‘African Union’ deze strategie in praktijk (Advisory 

Council On International Affairs, 2010). 

5.3.4. Internationale initiatieven van de Verenigde Naties 

Naast initiatieven uit Azië, Europa en Afrika zijn er ook internationale initiatieven, waarvan 

de meeste afkomstig zijn van de Verenigde Naties (V.N.). Deze organisatie verplicht de 

ratificerende staten aan de hand van verschillende resoluties om internationale acties te 

ondernemen (Advisory Council On International Affairs, 2010). 

Daarnaast richtte de V.N. in 1958 een gespecialiseerd agentschap op, het International 

Maritime Organisation (IMO), dat zich onder andere bezig houdt met de veiligheid van 

internationale scheepvaart. Dit adviserend orgaan wordt vanwege zijn specialisatie in 

maritieme veiligheid steeds belangrijker in de strijd tegen piraterij. Hoewel het zich in zijn 
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ontstaansperiode met andere problemen bezighield, beschouwt het IMO piraterij en 

gewapende overvallen op zee sinds de vroege jaren negentig als een aanzienlijk probleem 

voor de veiligheid van de internationale scheepvaart. Sindsdien is het IMO bezig met het 

bestrijden van piraterij op lange termijn (Advisory Council On International Affairs, 2010; 

Villar, 1985). Het agentschap is op vlak van antipiraterij de meest doeltreffende en actieve 

multilaterale institutie wegens het aanbieden van een kader om piraterij te bestrijden en het 

creëren van steun en bewustzijn over de problematiek (Kraska & Wilson, 2009). 

Enkele illustraties van de inspanningen van het IMO op vlak van antipiraterij zijn drie 

regionale overeenkomsten: het ReCAAP, de ‘Djibouti Code of Conduct’ en de ‘Memorandum 

of Understanding on the Establishment of a Sub-Regional Coast Guard Network’. Deze 

overeenkomsten focussen op initiatieven op vlak van informatieoverdracht, handhaving en 

wetgeving (Advisory Council On International Affairs, 2010). Internationale en interne 

verbetering van informatie is tevens een werkpunt voor vele landen naast de regionale 

samenwerking en antipiraterijtrainingen in samenwerking met de World Maritime University, 

een instelling van het IMO (Valencia, 2005a). 

Daarnaast richtte het IMO vier regionale bureaus op om de maritieme sector in het Oosten van 

Azië en Afrika te versterken. De regionale bureaus zijn gelegen in Ghana, Kenia, de 

Filippijnen en de Ivoorkust (Advisory Council On International Affairs, 2010).  

In 2002 werd het ‘International Ship and Port Facility Code’ (ISPS - code) geïntroduceerd 

door het IMO in teken van terrorismedreigingen in havens en op schepen, wat ook kan 

bijdragen tot maritieme veiligheid op vlak van piraterij (Valencia, 2005a). In het huidige 

tijdperk van piraterij streeft het IMO bovendien samen met de Europese Unie naar het 

mogelijk maken van een internationale samenwerking omtrent de strijd tegen piraterij 

(Advisory Council On International Affairs, 2010). 

Het ‘International Labour Organization’ (ILO), een andere gespecialiseerde organisatie van de 

Verenigde Naties, richt zich voornamelijk op de strijd tegen terrorisme maar vanwege de link 

met piraterij is het tevens een belangrijke actor in het bestrijden van piraterij. Met een nieuw 

internationaal herkenningssysteem van identiteitskaarten, met foto’s en vingerafdrukken, wil 

het sinds 2003 voorkomen dat piraten of terroristen heimelijk aan boord of in een crew van 

een schip geraken (Ong, 2005). 



 
 

81 
 

5.3.5. Andere internationale initiatieven 

Naast alle initiatieven van de V.N. zijn er tevens andere initiatieven los van deze instantie. 

Een andere instantie die zich bezighoudt met piraterij is het ‘International Maritime Bureau’ 

(IMB), een onafhankelijke instantie van de Internationale Kamer van Koophandel. Zij 

definiëren piraterij veel breder dan in de internationale wetgeving en ondernemen tal van 

initiatieven omtrent maritieme veiligheid (Young, 2005). 

In 1992 richtte het IMB, op aanvraag van schipeigenaars, het ‘IMB-Piracy Reporting Centre’ 

op. De schipeigenaars wilden namelijk vertragingen door piraterij op hun werkzaamheden 

verminderen door een aangiftecentrum ter beschikking te hebben dat na aangifte contact 

opneemt met de rechtshandhavinginstanties. Daarnaast geeft het  IMB-PRC ook informatie en 

advies omtrent trends aan de handhavinginstanties zodat zij effectief en efficiënt te werk 

kunnen gaan. De efficiënte werking van het IMB wordt verzekerd door het feit dat het een 

onafhankelijke instantie is. Sommige overheden zetten het IMB onder druk om de statistieken 

aan te passen om hen uit het slechte daglicht te halen. Echter, omwille van haar 

onafhankelijkheid heeft het IMB hier niet aan toegegeven (Mukundan, 2005).  

Aangevallen schepen zijn m.a.w. verplicht om dit onmiddellijk te rapporteren aan het IMB of 

het IMO. Bijgevolg geven het IMO en het IMB een redelijk accuraat beeld weer van de 

huidige prevalentie van piraterij. Deze twee organisaties zijn belangrijke componenten in het 

registreren van piraterij en worden aanschouwd als sleutelorganisatie in antipiraterij (Johnson 

et al., 2005; van de Bunt & Pladdet, 2003). Er kan opgemerkt worden dat niet alle voorvallen 

geregistreerd worden. Wegens het financiële verlies van de opgelopen vertraging, de impact 

op de commerciële reputatie of het betwijfelen van de integriteit van lokale overheden gaan 

reders niet altijd over tot aangifte. Bovendien werken niet alle regionale overheden samen met 

het IMB en het IMO. Al deze factoren moeten in rekening genomen worden bij het 

bestuderen van de cijfers van piraterij. Een reden om wel aangifte te doen, zijn de implicaties 

op vlak van verzekering (Bradford, 2008; Bruyneel, 2009; Bünte, 2009; Johnson et al., 2005; 

van de Bunt & Pladdet, 2003). 

Het IMB-PRC werd in Kuala Lumpur een regionaal piraterijcentrum opgericht waardoor 

regionale samenwerking bevorderd werd. Dit kon verwezenlijkt worden door de informatieve 

ondersteuning van de scheepvaartindustrie, rechtshandhavingagentschappen en internationale 

maritieme organisaties (Valencia, 2005b). Dit non-profit centrum is de eerste van drie 

internationale non-profit centra die opgericht werden naar aanleiding van de stijging in 
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piraterij. De andere twee centra zijn het Singapore-based Information Sharing Centre (2004) 

en het Maritime Security Centre – Horn Of Africa in het Verenigd Koninkrijk (2008) 

(Advisory Council On International Affairs, 2010). 

Ook het CSCAP of het Council for Security Co-operation in the Asia-Pacific focust zich op 

de veiligheidsproblematiek waaronder piraterij. Een verwezenlijking van deze werkgroep zijn 

niet-bindende richtlijnen om op maritiem vlak samen te werken met regionale instanties 

(Valencia, 2005b). 

Er is tevens een discussiefront van maritieme leiders afkomstig uit het westelijke deel van de 

Stille Oceaan, namelijk Western Pacific Naval Symposium, die de maritieme veiligheid onder 

de loep neemt (Valencia, 2005b). In dit discussieforum worden gedachten over maritieme 

problemen uitgewisseld ten einde tot een samenwerking te komen in het westen van de Stille 

Oceaan (Ho, 2006).  

De ‘Combined Task Force 151’ is vervolgens een ander initiatief dat zich eerder op 

multilateraal niveau bevindt. Er wordt in eerste instantie terrorisme bestreden, maar ook 

piraterij in de Golf van Aden en Somalië. Onder leiding van de Verenigde Staten worden er 

marinevloten naar de desbetreffende gebieden gestuurd. Andere leden zijn Canada, Australië, 

Frankrijk, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Pakistan, Turkije en Zuid - 

Korea. Bovendien ondersteunen veel van de voorvermelde landen financieel de strijd tegen 

piraterij in Afrika maar dan wel op eigen initiatief (Advisory Council On International 

Affairs, 2010; Kraska & Wilson, 2009).  

Naast deze algemene initiatieven is het interessant om een wetgevend initiatief rond de 

vervolging van piraterij te vernoemen. Hoewel de maatregel reeds vroeger ontstond in 1988, 

trad het pas in werking in 1992. Het desbetreffende initiatief is ‘Convention for the 

Suppression of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation ‘of de 

‘SUA Convention’ en omvat enkele regels omtrent het vervolgen van piraten (Advisory 

Council On International Affairs, 2010; de Wijk et al., 2010). Ofwel moeten staten die lid zijn 

van de SUA Convention de piraten vervolgen ofwel moeten ze de overtreder uitleveren 

(Kraska & Wilson, 2009). De SUA conventie werd geratificeerd door landen als Amerika, 

Canada, Australië, Japan, China en de grootste Europese landen. Echter, landen in Zuidoost - 

Azië zijn ondervertegenwoordigd in deze coöperatie om activiteiten tegen de maritieme 

veiligheid te onderzoeken en te vervolgen (Valencia, 2005a). Het ARF zorgde er wel voor dat 
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toch enkele naties de conventie ondertekenden, meerbepaald Vietnam, Singapore, Brunei, 

Myanmar en de Filippijnen (Ho, 2006; Valencia, 2005a). 

5.4. Besluit 

Eveneens voor de huidige situatie van piraterij en de strijd ertegen wordt de theorie getoetst 

aan de praktijk. Wederom bestaat de eerste fase in het verifiëren van wederzijdse 

afhankelijkheid, wat in de laatste twintig jaar het geval is. Young (2005) stelt dat niet enkel de 

economie gegroeid is, maar ook de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende landen. In 

tijden van globalisering wordt de handel globaler en wordt er sterk gefocust op export. 

Bijgevolg hebben landen elkaar nodig om welvarend te zijn en om bepaalde hulpbronnen aan 

te schaffen (Young, 2005). 

De aanwezigheid van interdependentierelaties betekent dat de context voor het ontstaan van 

internationale regimes aanwezig is en dat de vier modellen hieromtrent kunnen getoetst 

worden. Het model rond ‘economische procesverklaring’ betreft economische en 

technologische evoluties die aanzetten tot veranderingen op vlak van internationale regimes 

(Keohane & Nye, 2001). Dit model is terug te vinden in de laatste twintig jaar. De evoluties 

op economisch vlak betreffen de opkomst van andere landen in de wereldeconomie, 

voornamelijk afkomstig uit Zuidoost – Azië (Ho, 2006). Bijgevolg spelen deze landen een 

belangrijke rol in het ontstaan van verdragen omtrent de strijd tegen piraterij. Hierbij kan er 

verwezen worden naar de verschillende bilaterale akkoorden en conferenties in teken van 

gemeenschappelijke antipiraterij maatregelen (Valencia, 2005a; Valencia, 2005b). 

Het ‘overall power structure’ model is eveneens toepasbaar. Er is echter geen sprake meer van 

een wereldautoriteit die machtig en bereid genoeg is om piraterij alleen te bestrijden. Door 

machtsvermindering zijn de Engelse en Europese staten, die vroeger piraterij onderdrukten, 

niet meer de grootmachten die ze ooit waren (Villar, 1985). Andere staten komen op de 

voorgrond zoals Amerika, China, … Deze verandering in machtsverdeling laat zich tevens 

voelen in veranderende internationale regimes. Heel wat initiatieven situeren zich op het 

internationale en Aziatische niveau. De V.N. resoluties, de overeenkomsten onder leiding van 

het IMO, de wetgevende omkadering van het ARF, … illustreren deze wijiziging (Advisory 

Councel on International Affairs, 2010; Valencia, 2005a). Het gevolg is dat er geen 

dominantie meer is van enkele landen maar van een groter aantal, die elkaar nodig hebben om 

piraterij te bestrijden. Concluderend, piraterij wordt bestrijd met regionale en internationale 

samenwerkingen. 
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Het derde model of het ‘issue structure’ model kan deels aangewend worden. Veranderingen 

in internationale regimes zijn in dit model gebaseerd op onderhandelingen om elkaar te helpen 

omtrent elkaars tekortkomingen (Keohane & Nye, 2001). Hoewel niet met zekerheid kan 

gesteld worden dat dit plaatsvindt, zijn er wel enkele aanwijzingen. Zo wordt de 

veiligheidsagenda gedomineerd door fenomenen, zoals piraterij, die meer schade aanbrengen 

aan machtige staten en minder aan de zwakke staten (Battersby et al., 2011). Door te focussen 

op belangrijke fenomenen voor de machtige staten zijn zij bereid om middelen aan te leveren. 

Op deze wijze worden tekortkomingen van de regionale overheden opgevuld. Machtige staten 

beschikken wel over de middelen, maar kunnen deze niet zomaar aanwenden zonder de 

samenwerking van de regionale overheden. Enkel met samenwerking bereiken de machtige 

staten hun doel, namelijk het bestrijden van piraterij. Ook de zwakke staten hebben dit doel 

voor ogen maar niet de geschikte middelen. Bijgevolg krijgen ze de middelen van de 

machtige staten en kunnen zij deze middelen met hun bevoegdheid aanwenden. Zo sticht het 

ARF enkele ondersteunende activiteiten op vlak van wetgeving, opleidingen en trainingen 

(Valencia, 2005a). Een ander voorbeeld is EUNAVFOR. De geïntegreerde visie van de E.U. 

zorgt voor initiatieven op vlak van informatie-uitwisseling en wetgeving maar ook de 

heropbouw van de Somalische staat is een centraal gegeven (Advisory Council on 

International Affairs, 2010). Deze initiatieven kunnen dus verklaard worden doordat machtige 

partijen hun kennis en middelen aanbieden op vlak van wetgeving, training en opleiding. De 

staten die deze kennis aangeboden krijgen, verrijken zichzelf op het gebied waarin ze 

tekortkomen. Het zwakkere domein van de sterke staten, namelijk het onderdrukken van 

piraterij in regionale gebieden wegens de jurisdictie, wordt bijgevolg opgelost door de 

regionale zwakke partners te helpen. Het is dus een win-winsituatie voor beide partijen met 

als eindresultaat het bereiken van het gemeenschappelijke doel, namelijk het onderdrukken 

van piraterij. 

Naast de drie voorgaande modellen kan ook het internationale organisatiemodel toegepast 

worden op de huidige situatie. In dit laatste model worden internationale regimes beïnvloed 

door verschillende niveaus (Keohane & Nye, 2001). In vergelijking met de voorgaande 

periodes staan de overheden er niet meer alleen voor. In de strijd tegen piraterij worden ze 

bijgestaan door reders, internationale organisaties en zelfs verzekeringsmaatschappijen (Meija 

Jr. et al., 2009). Enkele organisaties zijn het IMO, het IMB, het ASEAN en het ARF. 

Daarnaast leveren de V.N., de E.U. en de NAVO ook hun bijdrage. Naast deze initiatieven 

werken de verschillende overheden van de landen in bepaalde Aziatische gebieden samen aan 
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bilaterale akkoorden, conferenties enzovoort. De initiatieven reiken dus van lokaal tot 

internationaal niveau, waar elk niveau eigen implicaties heeft op de internationale regimes. 

Om de toepassing van de complexe interdependentietheorie te vervolledigen, moet er nog 

gecontroleerd worden of de drie voorwaarden aanwezig zijn in de huidige periode. 

De eerste voorwaarde kadert rond de verbindingen in de samenleving. De vraag is of er 

verschillende kanalen aanwezig zijn, zoals interstatelijke, transgouvernementele en 

transnationale (Keohane & Nye, 2001). Hierop kan positief geantwoord worden, want er is 

zowel sprake van interstatelijke (bv. de bilaterale akkoorden), transgouvernementele (bv. 

IMB) als transnationale kanalen (bv. IMO, ILO, …). Bovendien blijkt dat deze kanalen zich 

focussen op verschillende belangen, de tweede voorwaarde van de complexe 

interdependentietheorie (Keohane & Nye, 2001). Niet enkel maritieme veiligheid is 

belangrijk, maar ook economische en staatsveiligheid. Op fenomeenmatig vlak ligt tevens de 

focus op verschillende soorten, zoals smokkelen, internationale drugshandel, terrorisme, …  

(Kraska, 2011). Bijgevolg kan gesteld worden dat de tweede voorwaarde ook aanwezig is. 

Tenslotte is er de laatste voorwaarde van complexe interdependentie, namelijk het vermijden 

van militaire macht (Keohane & Nye, 2001). In de huidige periode kan aangenomen worden 

dat militaire macht nog aanwezig is, bijvoorbeeld ‘Combined Task Force 151’, maar niet 

overheersend is. Zo zetten de verschillende kanalen ook in op opleiding, training, wetgeving, 

… 

Concluderend, in de huidige periode is er sprake van complexe interdependentie in de strijd 

tegen piraterij, wat aangetoond werd aan de hand van de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties, 

de vier verklaringsmodellen en de drie voorwaarden.  
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Conclusie 
 

In de voorgaande hoofdstukken werd de volledige geschiedenis van piraterij geschetst. De 

significantie van dit exposé ligt in het aanbrengen van de vereiste kennis om de centrale 

onderzoeksvraag en de deelvragen van een antwoord te voorzien. In deze conclusie wordt 

eerst samengevat wat er onder piraterij en veiligheid verstaan wordt in deze masterproef. 

Daarna worden de transformaties en de continuïteit in het fenomeen samengevat om tot een 

duidelijk beeld omtrent de evolutie van piraterij te komen. Aansluitend op deze evolutie 

worden de veranderingen in de reactie op piraterij aangehaald samen met de toetsing van de 

complexe interdependentietheorie. Dit leidt uiteindelijk tot het beantwoorden van de centrale 

onderzoeksvraag in het onderdeel rond de evolutie in veiligheid. Afsluitend worden nog 

enkele beperkingen en aanbevelingen aangehaald. 

Piraterij & veiligheid 

Definities 

Piraterij is een fenomeen met een lange geschiedenis en met verschillende omschrijvingen. In 

deze masterproef wordt piraterij aanschouwd als de poging tot entering of het enteren van een 

schip met als doel het plegen van een misdrijf. Bovendien kunnen piraten, om deze handeling 

te bevorderen, gebruik maken van geweld. Louter de intentie om geweld te gebruiken, 

behoort ook tot de definitie van piraterij die ontleend werd aan het IMB (Johnson et al., 2005). 

Daarnaast wordt veiligheid in deze masterproef benaderd vanuit een politiek standpunt. De 

inhoud van dit ambigue begrip wordt afgeleid uit de definitie van Kolodziej (2005) die 

veiligheid ziet als een speciaal soort beleid en onderdeel van internationale relaties. Bijgevolg 

staat veiligheid centraal in politieke twisten over macht en dwingende bedreigingen. 

Veiligheid, als creatie van menselijke intentie en actie, omvat alle interacties tussen mensen 

en hun agents (staten, internationale organisaties, verengingen, …) (Kolodziej, 2005). 

Theoretische inzichten omtrent veiligheid 

Uit de voorgaande beschrijving blijkt de relevantie van internationale relaties waarvan het 

studieterrein zich voornamelijk bevindt in de politieke wetenschappen en onderverdeeld 

wordt in verschillende subvelden. De studie van internationale veiligheid is het subveld dat 

van belang is in deze masterproef. In dit subveld zijn verschillende stromingen terug te 

vinden. Het neoliberaal institutionalisme werd geselecteerd wegens de relevantie van het 
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bestuderen van geschiedkundige cases om hun inzichten te testen (Goldstein, 2005; Smith, 

2006). Vervolgens viel de keuze op de theoretische inzichten van Keohane en Nye (1977, 

2001) en hun complexe interdependentietheorie. Deze theorie werd vervolgens getoetst op de 

geschiedenis van piraterij en meerbepaald de reactie op piraterij.  

De evolutie in piraterij  

In de geschiedenis van piraterij is het fenomeen geëvolueerd naar zijn huidige vorm. Naast 

veranderingen is er ook sprake van continuïteit in deze evolutie, die in de onderstaande tabel 

in categorieën worden ingedeeld. 

Tabel 1   Transformaties en continuïteit in piraterij 

Transformaties Continuïteit 

Status/waardering (van positief naar negatief) Economische doeleinde; deprivatie 

Verwantschap met oorlogsvoering (aanwezig 

=> afwezig) 

Verwantschap met handel 

Doelwitten (mensen) Doelwitten (mensen, staten & handel) 

Wetgevers & handhavers (internationale 

wetgeving, internationale organisaties, …) 

Wetgevers & handhavers (staten & marine) 

Omvang (miniem ten aanzien van ‘Gouden 

Eeuw’) & lokalisatie (Middellandse zeegebied 

=> wereldwijd => Zuidoost - Azië en Hoorn 

van Afrika) 

 

Organisatie (individuen => piratengroepen => 

individuen en georganiseerd) 

 

Modernisatie (uitvoering, technologie & 

varianten) 

 

 

In de onderstaande uiteenzetting worden deze transformaties en constante karakteristieken 

verder toegelicht. 

Transformaties 

De eerste verandering in de geschiedenis van piraterij situeert zich rond de status of de 

waardering van piraterij en piraten. Als concept werd piraterij in zijn ontstaansperiode niet 

voortdurend als een negatief fenomeen opgevat. De activiteiten werden niet altijd als oneervol 

beschouwd, aangezien de personen in kwestie door het plunderen een hogere status 
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verwierven. Deze positieve status was in de geschiedenis echter van beperkte duur. Van zodra 

het onderscheid tussen piraterij en handel sterker op de voorgrond kwam, werden piraten 

meer en meer als immoreel gezien, terwijl handelaars een hogere status verworven (de Souza, 

1999). In de Romeinse periode werden piraten gelijkgesteld aan de vijanden van Rome 

(Rubin, 1998). Deze re-interpretatie van piraterij continueerde in de ‘Gouden Eeuw’, waarin 

piraten aanschouwd werden als vijanden van de mensheid (Sherry, 1987). Toch bestond er 

een zekere tolerantie tegenover piraten vanwege hun welvarende handel (Bradford, 2007). 

Vanaf de 17
e
 en 18

e
 eeuw werden ze echter op economisch en politiek vlak in de marginaliteit 

geduwd. Daardoor veranderde de sociale status van de crew van edellieden over commerciële 

boekaniers naar gewone zeemannen (Ogborn, 2008; Rediker, 1997). 

Het verdwijnen van de verwantschap met oorlogsvoering kan aanschouwd worden als de 

tweede transformatie in piraterij doorheen de eeuwen. In de ontstaansperiode was de 

verwantschap met oorlog sterk en bleef ze in stand lang na het aanwenden van piraten als 

aanvullend machtsmiddel door de Grieken en de Romeinen (Bradford, 2007; de Souza, 1999). 

De oorzaak ligt in het legaliseren van het inschakelen van kapers. De verwantschap tussen 

oorlogsvoering en piraterij en de vicieuze cirkel waarin kapers terechtkwamen, zorgden 

bijgevolg voor een toename in piraterij (Thomson, 1994). Niettemin verdween deze 

verwantschap met het verdwijnen van de behoefte aan en de afschaffing van kapers of 

piraterij in de machtsontwikkeling (Ogborn, 2008; Sherry, 1987). Tegenwoordig heerst er een 

andere verwantschap, namelijk een samenhang met terrorisme (Battersby et al., 2011). 

Een derde gedaanteverwisseling vond plaats in de doelwitten van de piraten, namelijk de 

mens. Reeds in de beginperiode van piraterij waren mensen en de handel het doelwit van 

piraten. De plundertochten brachten twee handelswaren op, namelijk goederen en slaven 

(Bradford, 2007; de Souza, 1999). In de machts- en economische ontwikkeling van de staten 

werd piraterij gaandeweg problematisch wegens de belemmering van hun progressie (Ogborn, 

2008). Vervolgens gingen de slachtofferstaten een strijd aan tegen de piraten door onder 

andere het afschaffen van de slavenhandel (Peterson, 1989). Bijgevolg verdwenen mensen als 

handelswaar en tevens min of meer als doelwitten voor piraten. 

Naast de actiezijde van het fenomeen zijn er ook veranderingen merkbaar in de reactiezijde, 

namelijk bij de wetgevers en de handhavers. Voor een heel lange periode bestonden deze 

actoren enkel uit de staten met hun verdragen, wetgeving, vervolging en hun zeemachten. In 

de beginperiode waren er de verschillende dynastieën, koningen en steden (Bradford, 2007; 
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Rubin, 1998) en in de ‘Gouden Eeuw’ de grootmachten en hun marines (Ritchie, 1997). In 

deze laatste periode volgde echter wel een kleine aanvulling door de handelsmaatschappijen 

of de compagnies (Ogborn, 2008). Deze aanvulling op de staten en zeemacht als wetgevers en 

handhavers werd vervolgens verder uitgebreid op het einde van de ‘Gouden Eeuw’. Zo vroeg 

de Volkenbond aan experts en onderzoekers om hulp in functie van een internationale 

wetgeving. Bijgevolg ontstond het zeerechtenverdrag UNCLOS als aanvulling op de nationale 

wetgeving (Birnie, 1989). Sindsdien engageren nog andere internationale organisaties zich in 

de strijd tegen piraterij zoals ASEAN, IMB, … 

Een vijfde transformatie doorheen de geschiedenis van piraterij vond plaats in de omvang en 

lokalisatie van het fenomeen. In de ontstaansperiode situeerde piraterij zich voornamelijk in 

het Middellandse Zeegebied. Met de opkomst van de Vikingen veranderde deze lokalisatie 

door hun langere tochten naar de Atlantische Oceaan (Bradford, 2007; Gosse, 1978). 

Vervolgens verspreidde piraterij zich in de ‘Gouden Eeuw’ wereldwijd van de Caraïben tot in 

de Indische Oceaan, alsook in de ontstaansgebieden (Hebb, 1994; Greene, 2010; Lunsford, 

2005). Door de steeds grotere omvang in z’n ‘Gouden Eeuw’ werd het fenomeen 

problematisch waardoor bestrijding noodzakelijk werd (Ogborn, 2008). De onderdrukking 

was succesvol en piraterij evolueerde naar een marginaal fenomeen (Ventura, 2005). Op het 

einde van de ‘Gouden Eeuw’ was piraterij veel minder nadelig voor de samenleving wegens 

haar beperkte effect op de handel (Sherry, 1987). Piraterij vond overigens enkel nog plaats in 

gebieden ver weg van alle belangrijke waterwegen (Kraska, 2011). Er was louter sprake van 

toevallige en gedegenereerde uitingsvormen mede door de stabiliteit in de wereld en evoluties 

in de rechtshandhaving en technologie (Gosse, 1978). Na deze relatieve afwezigheid begon 

piraterij wederom toe te nemen wegens de geringe weerstand van bepaalde zwakke staten en 

de explosie in de scheepvaart (Kraska, 2011). Doch, deze heropleving van piraterij vond 

voornamelijk plaats in territoriale zeegebieden en havens en veel minder op volle zee zoals in 

de ‘Gouden Eeuw’ (Villar, 1985). Dit leidt tot de huidige periode van piraterij waarin het 

fenomeen vanaf de jaren negentig wederom een stijging ondervond en een nieuwe 

ontwikkeling onderging. Geografisch gezien vindt het fenomeen plaats in gebieden met een 

groot aantal eilanden en dichte begroeiing (Advisory Council on International Affairs, 2010). 

Zo bevond het epicentrum zich eerst in Zuidoost – Azië en sinds 2005 in de Hoorn van Afrika 

(Kraska, 2011). Eveneens vindt piraterij momenteel eerder plaats in de territoriale gebieden 

en havens, alhoewel een mogelijke onderrapportering van piraterij op internationale wateren 
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en de uitbreiding van de territoriale wateren aan de basis kunnen liggen van deze lokalisatie 

van piraterij (Chalk, 2008; van de Bunt & Pladdet, 2003).  

Vervolgens is er ook een evolutie aanwezig in de organisatie van het fenomeen. Eén van de 

redenen waarom de Vikingen het toonbeeld zijn van de overgang van de ontstaansperiode 

naar de ‘Gouden Eeuw’ is de veeleer georganiseerde manier van werken. In de 

ontstaansperiode was er voornamelijk sprake van individuele piraten die zich tijdelijk 

verzamelden, terwijl ze zich in de ‘Gouden Eeuw’ organiseerden in verschillende 

piratengroepen en piraterij een voltijdse ‘job’ werd (Gosse, 1978). Echter, de grote 

piratengroepen verdwenen na de ‘Gouden Eeuw’. Er zijn momenteel wel nog groeperingen 

van piraten maar niet meer met dezelfde omvang als in de 18
e
 eeuw (Kraska, 2011). Er is 

bovendien een tweespalt tussen ongeorganiseerde en relatief individueel opererende piraten 

en de professionele en georganiseerde piraten. Deze laatstgenoemde zijn veel moderner 

uitgerust dan de ongeorganiseerde piraten die te werk gaan in de kustgebieden (Ho, 2006; 

Johnson et al., 2005). 

De laatste transformatie in de geschiedenis van piraterij situeert zich in de modernisatie van 

het fenomeen. De Vikingen waren verantwoordelijk voor een eerste ontwikkeling op vlak van 

uitvoering en technologie. Zij gingen veel strategischer en efficiënter te werk, grotendeels ten 

gevolge van de technologische vooruitgang in de scheepvaart (Bradford, 2007; Gosse, 1978). 

Vervolgens bleef piraterij mee - evolueren met de technologische ontwikkelingen op vlak van 

scheepvaart. Huidige piraten maken bijvoorbeeld gebruik van GPS, radarsystemen, 

machinegeweren, … (Young, 2005). Bovendien is er momenteel sprake van verschillende 

varianten in piraterij terwijl het fenomeen vroeger voornamelijk gelijk werd gesteld aan 

plundering op zee. De huidige varianten betreffen ‘hit and run’, kortstondige ontneming, 

langdurige ontvreemding en hijacking met een stijging in organisatiegraad en 

geweldshantering (Valencia, 2005a). 

Continuïteit 

Naast de vele transformaties kan er ook enige continuïteit aangetroffen worden in de 

geschiedenis van piraterij, zoals in de motivatie om piraterij te plegen. Zowel in de 

ontstaansperiode als in de huidige periode is deprivatie een overheersende factor (Advisory 

Council on International Affairs, 2010; Bradford, 2007). Dit economische doel, namelijk het 

verhogen van de eigen welvaart door piraterij, kan aanschouwd worden als de eerste vorm van 

continuïteit doorheen de eeuwen.  
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Uit de geschiedenis van piraterij bleek dat het fenomeen verwant is met andere verschijnselen 

waaronder de handel en oorlogsvoering. Hoewel de verwantschap met oorlogsvoering 

verdween, bestaat de verwantschap met handel daarentegen nog steeds, namelijk het over een 

lange afstand transporteren van goederen in functie van het accumuleren van welvaart (de 

Souza, 1999). Ook in de hedendaagse periode blijft piraterij een gevaar voor de handel; in 

tijden van groei in plaatselijke of globale handel wordt eveneens een bloei van piraterij 

vastgesteld (Villar, 1985; Young, 2005).  

Een derde vorm van continuïteit is terug te vinden in de doelwitten van de piraten. De 

slachtoffers zijn in te delen in volgende groepen: mensen, staten, handelaars en de handel. 

Zoals reeds werd aangehaald bij de transformaties verdween de mens min of meer als 

slachtoffer met het verdwijnen van de slavenhandel. Niettemin zijn mensen momenteel nog 

altijd slachtoffers van piraterij, maar het betreft eerder een vorm van nevenschade. Enkel in 

het geval van kidnapping zijn mensen nog het primaire doelwit. In andere varianten worden 

de crewleden achtergelaten of vermoord (Bradford, 2008). Hoewel de staten vaak profiteerden 

van de irreguliere handel van de piraten, werden ook zij stilaan slachtoffers. Piraterij als 

problematisch fenomeen belemmerde de progressie van de staten (Ogborn, 2008). In de 

huidige situatie zijn landen nog steeds slachtoffers van piraterij. Niet enkel de landen waarvan 

hun handel en bijgevolg hun economie wordt bedreigd, zijn slachtoffers, maar ook landen 

waarvan de piraten afkomstig zijn. Deze zwakkere staten worden vaak geconfronteerd met 

een vicieuze cirkel veroorzaakt door piraterij. Armoede, werkloosheid, corruptie en gebrek 

aan orde blijven een constante waardoor de situatie onhandelbaar wordt, zoals bijvoorbeeld 

het geval is in Somalië (Huang, 2010). Bovendien blijkt ook dat de handel een constante is in 

de slachtofferzijde van het fenomeen. 

De laatste en vierde vorm van continuïteit doorheen de eeuwen situeert zich in de reactiekant 

van piraterij. In het onderdeel omtrent de transformaties bleek het bestaan van een evolutie in 

wetgevers en handhavers. Desalniettemin zijn er twee stabiele partijen vertegenwoordigd bij 

deze actoren, namelijk de staten en hun zeemachten. Zij blijven aanwezig in de strijd tegen 

piraterij ondanks alle aanvullingen. 

De evolutie in de reactie op piraterij  

De reactie op piraterij is afkomstig van twee belangrijke actoren, namelijk de wetgevers en de 

handhavers. Zij bepalen de verschillende initiatieven in de strijd tegen piraterij en de 

achterliggende motivatie. Algemeen kaderen de motieven van de initiatieven rond het 
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voorzien van veiligheid, meerbepaald op maritiem, economische en staatsvlak (Advisory 

Council on International Affairs, 2010; Battersby et al., 2011; Chaikin, 2005). In de 

masterproef werden de initiatieven getoetst aan de complexe interdependentietheorie, een 

theorie afkomstig uit de studie van internationale veiligheid. Deze toetsing bestaat uit drie 

verschillende fasen. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de fasen en de 

inhoud van de theorie. 

Tabel 2   De complexe interdependentietheorie 

 Complexe interdependentietheorie (Keohane & Nye, 2001) 

Eerste fase De aanwezigheid van wederzijdse afhankelijkheidsrelaties 

Tweede fase Vier verklaringsmodellen: 

1) Het economische procesverklaringsmodel: economische of 

technologische evoluties die aan de basis van initiatieven liggen 

2) Het overall power structure model: veranderingen in 

machtsverdeling die aan de basis van de initiatieven liggen 

3) Het issue structure model: hulp bij het voorkomen van 

tekortkomingen die aan de basis van de initiatieven liggen 

4) Het internationale organisatiemodel: verschillende verbonden 

niveaus (regeringen, normen en instituties) die aan de basis van 

de initiatieven liggen 

Derde fase Drie voorwaarden (vw.): 

1) Verschillende kanalen verbinden de samenleving (interstatelijk, 

transgouvernementeel en transnationaal) 

2) De aanwezigheid van verschillende belangen op de agenda 

3) Het vermijden van militaire macht 

 

De doelstelling van deze toetsing is om uit de evolutie van de reactie op piraterij de evolutie 

in veiligheid af te leiden. In dit onderdeel zullen per periode de initiatieven en de toetsing 

aangehaald worden om de evoluties te duiden. 

De ontstaansperiode 

Een enorme waaier aan initiatieven is terug te vinden in de geschiedenis van piraterij. 

Niettemin was er in het begin van de ontstaansperiode geen enkele staat machtig genoeg om 

algemene initiatieven te ondernemen waardoor elk individu of onafhankelijke staat zelf 

verantwoordelijk was voor zijn veiligheid (Bradford, 2007). Echter, dit veranderde 
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gedeeltelijk met de opkomst van de Atheners als belangrijke zeemacht (de Souza, 1999), die 

hun eigen machtspositie wilden beschermen en hun economie wilden bevorderen (Bradford, 

2007). Dit leidde tot enkele lokale inspanningen, zoals het uitvaardigen van verdragen 

omtrent het verdrijven van piraten uit havens en dergelijke. Vervolgens leidde het veelvuldige 

gebruik van piraterij door zeemachten tot het opstellen van enkele wetgevende maatregelen 

die uiteindelijk nooit verwezenlijkt werden (de Souza, 1999). Dit patroon van goede intenties, 

maar falende realisaties was een constante in de Griekse geschiedenis en kan ook gevonden 

worden in de erkenning dat enkel via samenwerking tussen alle maritieme machten piraterij 

kon verholpen worden. Een bloeiende slaveneconomie belemmerde echter de toenadering 

tussen de machten (Bradford, 2007). Ook de realisatie van het antipiraterij beleid van Rhodos 

werd door de illegale slavenhandel bemoeilijkt (de Souza, 1999). 

Kortom, in de Griekse periode was er amper sprake van wederzijdse afhankelijkheid, wat tot 

een afwezigheid van de complexe interdependentietheorie leidt in deze periode. Met andere 

woorden, er kan geen internationale veiligheid gevonden worden in deze subperiode van de 

ontstaansperiode van piraterij. 

In de Romeinse periode vervolgens waren er tevens enkele pogingen om piraterij te 

onderdrukken. Echte specifieke maatregelen werden er niet genomen door de weigerachtige 

houding van de Senaat. Toch kwamen er naast verdragen enkele wetgevende, imperialistische 

en punitieve maatregelen tot stand en was er tevens sprake van enkele militaire expedities 

tegen piraterij, zoals die van Pompey. De Romeinen, verantwoordelijk voor het leiderschap en 

de organisatie, gingen echter slechts over tot daden wanneer hun belangen rechtstreeks 

bedreigd werden. Daarenboven profiteerden ze van hun machtspositie door voornamelijk hun 

bondgenoten het vuile werk te laten opknappen in de strijd tegen piraterij (de Souza, 1999). 

Hoewel piraterij op het einde van de Romeinse periode wederom de kans kreeg om zich te 

manifesteren, waren de Romeinen de eerste die piraterij echt in bedwang konden houden 

(Bradford, 2007). Nooit eerder werden zoveel militaire als marinetroepen ingezet. Het succes 

van hun strijd tegen piraterij lag in de aanzienlijke middelen en een standvastige Marine. 

Echter, met het verdwijnen van de eenheid en vrede verdween de ondernemingslust en kreeg 

piraterij opnieuw vrij spel. De opvolgers van de Romeinse autoriteiten, de Visigoten en 

Merovingers, hadden door beperkte middelen een beperkte invloed op piraterij. Bovendien 

gingen zij enkel verdedigend te werken en werden andere maatregelen, zoals imperialistische, 

aan de kant geschoven (de Souza, 1999).  



 
 

94 
 

In de voorvermelde Romeinse reactie op piraterij was er, in tegenstelling tot de Griekse 

reactie, wel sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Vervolgens werd deze periode ontrafeld 

op basis van de vier modellen waaruit bleek dat slechts één model, het ‘overall power 

structure’ model, kon teruggevonden worden in de strijd tegen piraterij en geen enkele van de 

drie voorwaarden toepasbaar waren. De veranderingen in de regimes ontstonden in de 

Romeinse periode enkel door een veranderde politieke structuur, zoals tijdens de ‘Pax 

Romana’, en bleven gedomineerd door de militaire macht, unilaterale kanalen en een 

enkelvoudige belangenagenda. Bijgevolg kan gesteld worden dat de theorie slechts 

gedeeltelijk toepasbaar is. 

Na de Griekse en Romeinse piraten volgden de Vikingen. Tegen deze piraten was er weinig in 

te brengen. De enige persoon die wat weerstand bood, was Karel de Grote door het gebruik 

van patrouilles en fortificaties (Bradford, 2007; Gosse, 1978). Op deze periode vond er geen 

toetsing plaats wegens het gebrek aan informatie rond initiatieven tegen piraterij. Bovendien 

was deze periode voornamelijk interessant in functie van de evolutie van piraterij en als 

overgang naar de ‘Gouden Eeuw’. 

De periode van een wereldwijd fenomeen 

Na een rustige periode rond piraterij, begon de ‘Gouden Eeuw van piraterij’, waarin het 

fenomeen een wereldwijd verschijnsel werd (Greene, 2010) en er anders op werd gereageerd. 

Gedurende de aanloopperiode naar het hoogtepunt van piraterij werd weinig aandacht besteed 

aan buitenlandse piraten. Naast wetgevende initiatieven bestonden de initiatieven in de 

aanloopperiode uit het vervaardigen van strenge straffen, een handelsembargo, een 

financieringsbeleid, expedities, het inschakelen van handelsmaatschappijen, … (Hebb, 1994; 

Ogborn, 2008). 

Kenmerkend aan deze initiatieven was dat ze afkomstig waren van één staat, zoals Engeland 

en Frankrijk. Een uitzondering was de Algerijnse expeditie die een internationaal avontuur 

moest worden. Uiteindelijk was het een avontuur tussen Spanje en Engeland want Nederland 

weigerde met Spanje samen te werken. Toch was deze situatie eerder zeldzaam; van 

wederzijdse afhankelijk of belangeninteresse was er amper sprake tijdens de aanloop naar de 

‘Gouden Eeuw’ (Hebb, 1994). 

Kortom, in de aanloopperiode naar de Gouden Eeuw is er slecht uitzonderlijk sprake van 

wederzijdse afhankelijkheid; er heerste een unilaterale beleidsvoering. Wanneer de complexe 
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interdependentietheorie getoetst werd op deze uitzondering, waren twee van de vier modellen 

vertegenwoordigd in de strijd tegen piraterij. Er werden verschillende verbonden niveaus 

aangetroffen en staten hielpen elkaar op vlak van hun tekortkomingen. Derhalve zijn 

respectievelijk enkel het internationale organisatiemodel en het ‘issue structure’ model van 

toepassing op de uitzonderlijke interdependentierelaties in de aanloopperiode. Omtrent de 

twee ontoepasbare modellen moet er opgemerkt worden dat het economische 

procesverklaringsmodel niet toepasbaar was wegens geringe informatie omtrent de 

economische en technologische veranderingen. Bovendien belemmerden de nationale 

belangen verdere wederzijdse afhankelijkheid en is de theorie maar in beperkte mate van 

toepassing op de aanloopperiode naar de ‘Gouden Eeuw’. 

Na een periode van relatieve inactiviteit werden kapers aangewend in de strijd tegen piraterij 

en werd ook een algemeen onderdrukkingsbeleid uitgevaardigd door de verschillende 

heersende machten. Het zwaartepunt lag voornamelijk op vergelding en kwam tot uiting in 

verschillende verdragen tussen de belangrijke machten Engeland, Frankrijk, Nederland en 

Spanje (Lunsford, 2005). Meer en meer werden deze staten zich bewust van hun gedeelde 

belangen in de strijd tegen de piraten. De Europese overheden waren dankzij hun welvaart en 

goede organisatie in staat om piraterij af te straffen. Bovendien hadden ze de piraten niet meer 

nodig in de strijd tegen hun vijanden dankzij hun forse reguliere marine (Bradford, 2007; 

Greene, 2010), commerciële welvaart en sterke reguliere handel (Ritchie, 1997). Om deze 

reguliere handel te beschermen gingen de overheden havens sluiten die piraterij 

ondersteunden (Bradford, 2007). Daarnaast werden ze steeds beter in het verschalken van de 

piraten (Greene, 2010). 

Naast dit algemene onderdrukkingsbeleid bestonden er ook unilaterale ondernemingen. De 

activiteiten van Engeland in verband met de piratengroep op Madagascar illustreren dit 

gegeven. Alles werd in het werk gesteld om piraten hun goederen en bevoorrading voor hun 

markt te ontnemen en zo werd het mogelijk om op de kolonies piraten te veroordelen 

(Ogborn, 2008; Ritchie, 1997; Sherry, 1987; Thomson, 1994). Daarnaast werden de corrupte 

hoogwaardigheidsbekleders weggehaald van de kolonies om piraterij nog meer te 

belemmeren en was het voor piraten mogelijk om amnestie aan te vragen (Bradford, 2007; 

Sherry, 1987). Op deze wijze ontwortelden de Engelsen de piratenbasis op Madagascar. De 

overgebleven enkelingen werden opgejaagd door de Koninklijke Marine (Sherry, 1987). 

Daarnaast zorgde de toen geldende wetgeving in de belangrijke staten voor het verdwijnen 

van samenwerking met en tolerantie ten aanzien van piraten. Eerlijke handelaars kregen 
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daarenboven een financiële beloning voor het mijden van piraten. Al deze inspanningen 

leidden tot een nooit eerder gezien laag niveau van piraterij (Sherry, 1987; Thomson, 1994).  

Concluderend, in de ‘Gouden Eeuw’ was er sprake van wederzijdse afhankelijkheid in het 

algemene onderdrukkingsbeleid. De twee laatste modellen van de theorie, ‘issue structure’ 

model en het internationale organisatiemodel, konden niet aangewend worden omwille van 

beperkte gegevens. Het economische procesverklaringsmodel en het ‘overall power structure’ 

model konden daarentegen wel getoetst worden, want de aanvallen op de reguliere handel en 

de tekortkomingen van de verschillende staten waren de aanleiding tot een nieuw beleid. 

Wanneer de reactie tegen piraterij vervolgens geanalyseerd werd op de drie voorwaarden, 

bleek enkel de voorwaarde omtrent de verschillende kanalen, namelijk interstatelijke kanalen, 

vertegenwoordigd te zijn. 

Tot slot werd het hoofdstuk omtrent de ‘Gouden Eeuw’ afgesloten met een subperiode over 

de ontknoping. In deze subperiode werd het voorgaande beleid aangevuld met enkele 

unilaterale initiatieven waarin interdependentierelaties onbestaande waren. Daarom werd de 

gelijkluidende analyse van de vorige subperiode overgenomen. 

Er kan bijgevolg gesteld worden dat in de periode waarin piraterij een wereldwijd probleem 

was (1570 – 1730) er steeds meer sprake was van wederzijdse afhankelijkheid, wat te merken 

is in de grotere toepasbaarheid van complexe interdependentietheorie. Daarnaast werden in 

het begin de laatste twee modellen en daarna de eerste twee modellen aangewend. Omtrent de 

drie voorwaarden van complexe interdependentie kan vastgesteld worden dat er wel sprake is 

van verschillende kanalen die de samenleving verbinden maar dit is eerder beperkt tot het 

interstatelijke. Bovendien wordt de agenda amper bepaald door verschillende belangen want 

het nationale belang primeerde en militaire macht wordt allesbehalve vermeden. 

De periode van een marginaal fenomeen 

Bijgevolg leidde deze succesvolle onderdrukking tot een verminderde aandacht voor piraterij 

als marginaal fenomeen. Toch bleven er verschillende initiatieven bestaan die een minieme tot 

grote invloed hadden op piraterij. Een eerste voorbeeld is het Verdrag van Parijs dat in functie 

stond van het afschaffen van kapers (Birnie, 1989; Sherry, 1987). Door dit verdrag werden 

zeelui niet langer aangemoedigd om zich te engageren in piraterij. Daarnaast werd 

slavenhandel en slavernij afgeschaft en verloren piraten hun voornaamste bestaansreden en 

winstgevende activiteit (Peterson, 1989). Bovendien traden de Anglo-Amerikaanse 
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zeemachten op de voorgrond. Door de aanwezigheid van deze professionele en krachtige 

troepen wilden de overheden de veiligheid op zee garanderen (Kraska, 2011). Naast de 

onderdrukking door deze zeemachten is er tevens sprake van enkele plaatselijke initiatieven 

zoals een embargo, het inzetten van snelle schepen en wapens en het liquideren van piraten 

(Anderson, 1997; Peterson, 1989). Een ander voorbeeld is de ordonnantie van 1866 waarin 

medewerkers aan piraterij gestraft werden. Deze ordonnantie werd verwezenlijkt door de 

samenwerking tussen verschillende staten (Anderson, 1997). Het laatste initiatief tegen 

piraterij als een marginaal fenomeen was het ontstaan van een internationale wetgeving. Om 

de internationale handel te beschermen, werd er vanuit de Volkenbond beslist om naast de 

nationale wetgeving actie te ondernemen. In deze maatregel werd ook de strijd tegen piraterij 

opgenomen en werd er opgeroepen tot volledige samenwerking (Birnie, 1989). 

In deze reactie op piraterij als marginaal fenomeen zijn er heel wat interdependentierelaties 

die tot uiting komen in internationale regimes. Bijgevolg werden de vier modellen getoetst en 

bleek dat enkel het ‘issue structure’ model niet kon toegepast worden, wat te wijten is aan de 

beperkte informatie omtrent de motieven voor de internationale regimes. De strijd tegen 

piraterij veranderde dus door de aanwezigheid van verschillende niveaus in het 

beslissingsproces en economische, technologische en machtsveranderingen. Daarnaast werd 

vastgesteld dat de drie voorwaarden van complexe interdependentie vertegenwoordigd zijn. 

De agenda werd steeds meer gedomineerd door verschillende belangen en er waren 

interstatelijke en transnationale kanalen die de samenleving verbonden. Bovendien werd er 

steeds minder uitdrukkelijk uiting gegeven aan militaire initiatieven. 

De huidige periode 

Ten slotte zijn er nog de huidige initiatieven waarin internationale samenwerking centraal 

staat (Advisory Council on International Affairs, 2010). Een voorbeeld is de samenwerking 

tussen verschillende sectoren. Om hijacking en het doorverkopen van schepen door piraten 

tegen te gaan, werken de financiële en logistieke sectoren samen met de internationale 

maritieme gemeenschap door het uitwisselen van informatie over nieuwe geregistreerde 

schepen (Kraska, 2011). Enkele organisatorische initiatieven om de samenwerking rond 

antipiraterij te verwezenlijken op wetgevend en handhavend vlak zijn het ASEAN (cf. 

actieplan), een expertgroep van APEC en het ARF (Chaikin, 2006; Ho, 2005; Valencia, 

2005a). Daarnaast is er tevens sprake van verschillende verdragsinitiatieven rond het 

bestrijden van piraterij met overeenkomsten omtrent collectieve patrouilles, bijvoorbeeld 
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MALSINDO, en informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld ReCAAP. Daarenboven blijven landen 

nog steeds inzetten op de verdere modernisering van hun marine (Bünte, 2009; Ho, 2006) en 

worden door verschillende landen marinevloten naar bepaalde gebieden gestuurd, 

bijvoorbeeld de ‘Combined Task Force 151’  (Advisory Council on International Affairs, 

2010). 

Bovendien onderneemt ook de E.U. enkele maatregelen omtrent antipiraterij met als 

doelstelling op een geïntegreerde wijze te werk te gaan. Militaire initiatieven worden 

bijgevolg aangevuld met wetgeving en informatie-uitwisseling. Daarnaast werkt de E.U. ook 

samen met andere organisaties zoals de V.N. en de NAVO om piraterij te onderdrukken. Een 

andere organisatie die zich tevens focust op een eerder geïntegreerd gerichte strategie is de 

‘African Union’ (Advisory Council on International Affairs, 2010). 

Daarnaast zijn er enkele internationale initiatieven onder leiding van de V.N. Naast het 

uitvaardigen van resoluties richtte de V.N. ook enkele gespecialiseerde agentschappen op. 

Zo’n agentschap in functie van maritieme veiligheid is het IMO, een adviserend orgaan. Het 

IMO realiseerde met zijn inspanningen enkele overeenkomsten op vlak van 

informatieoverdracht, handhaving en wetgeving (Advisory Council on International Affairs, 

2010). Doch, de activiteiten van het IMO reiken verder dan het realiseren van 

overeenkomsten. Dit agentschap richtte ook regionale bureaus op als versterking voor de 

maritieme sector en introduceerde de ISPS - code (Advisory Council on International Affairs, 

2010; Valencia, 2005a). Naast het IMO is er ook nog het ILO dat met hun internationaal 

herkenningssysteem preventief willen optreden tegenover terrorisme en piraterij (Ong, 2005). 

Een volgend voorbeeld van een internationaal gestuurde onderneming is het IMB. Deze 

onafhankelijke instantie onderneemt tal van acties omtrent maritieme veiligheid (Young, 

2005). Zo is er het IMB-PRC, een centrum om aangifte en relaties tussen 

rechtshandhavinginstanties te verbeteren (Mukundan, 2005). Er is in de huidige periode 

tevens sprake van discussiefora en conferenties om een gemeenschappelijk antwoord tegen 

piraterij en andere fenomenen te vinden (Valencia, 2005a & 2005b). 

Een laatste belangrijk initiatief is de SUA conventie betreffende regels omtrent het vervolgen 

van onder andere piraten (Advisory Council On International Affairs, 2010; de Wijk et al., 

2010). 
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In de reacties op piraterij van de laatste twintig jaar is er volgens Young (2005) sprake van 

groeiende afhankelijkheid tussen de landen. Alle vier de modellen van de complexe 

interdependentietheorie zijn terug te vinden in de hedendaagse strijd tegen piraterij. Er is 

namelijk een stijgende samenwerking op verschillende niveaus om elkaars tekortkomingen te 

verhelpen met economische en technologische vooruitgang als stimulans. Daarnaast is er ook 

sprake van interstatelijke, transgouvernementele en transnationale kanalen en de 

veiligheidsagenda wordt door verschillende belangen ingenomen. Uit de hedendaagse strijd 

tegen piraterij kan afgeleid worden dat er steeds minder gesteund wordt op het militaire 

aspect. Hoewel het wel nog aanwezig is in het beleid, is het veel minder dominant en worden 

andere machtsmiddelen benut. 

De evolutie in veiligheid 

De conclusies omtrent de aan – of afwezigheid van complexe interdependentie in de 

verschillende periodes in de geschiedenis van piraterij worden in laatste instantie 

samengebracht om de centrale onderzoeksvraag, ‘Wat is de evolutie van veiligheid in de 

reactie op piraterij?’, te beantwoorden. Er werd in hoofdstuk één gesuggereerd dat, indien er 

een evolutie plaatsvindt, dit een evolutie naar internationale veiligheid zou betreffen. Door het 

samenbrengen van de toetsing van de theorie op de reactie in de vier verschillende 

tijdsperioden kan duidelijk worden of er effectief een evolutie is en of deze evolutie richting 

internationale veiligheid gaat. Om deze associatie te verduidelijken werd er een 

overzichtstabel opgesteld. Daarin wordt aanschouwelijk of een bepaald aspect van de theorie 

toepasbaar (+), niet toepasbaar (-) of niet toepasbaar door beperkte gegevens (-*) is. 

Tabel 3   Overzicht toetsing theorie op de geschiedenis van piraterij 

Complexe 

interdependentie/

periodes 

Wederzijdse 

afhankelijkheidsrelatie 

1
e
 

model 

2
e
 

model 

3
e
 

model 

4
e
 

model 

1
e
 

vw. 

2
e
 

vw. 

3
e
 

vw. 

Griekse periode - - - - - - - - 

Romeinse periode + - + - - - - - 

Vikingen -* -* -* -* -* -* -* -* 

Aanloopperiode + -* - + + - - - 

‘Gouden Eeuw’ + + + -* -* + - - 

Ontknoping + + + -* -* + - - 

Marginaal 

fenomeen 

+ + + -* + + + + 

Huidige periode + + + + + + + + 
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Uit de tabel kan algemeen een groeiende toepasbaarheid van de complexe 

interdependentietheorie vastgesteld worden doorheen de eeuwen. Bij de Grieken was er geen 

complexe interdependentie terug te vinden, terwijl dit in de huidige periode wel het geval is. 

Dit kan bijgevolg wijzen op een evolutie in de reactie op piraterij in de context van veiligheid. 

In de analyse van de ontstaansperiode bleek het realisme (dominantie staten en militaire 

macht (Keohane & Nye, 2001)) eerder van toepassing dan de inzichten van het neoliberaal 

institutionalisme, waaruit de complexe interdependentietheorie afkomstig is. De aanwezigheid 

van het realisme wijst op het bestaan van nationale veiligheid, wat in de loop der eeuwen min 

of meer naar de achtergrond verdween. Andere belangen dan het nationale belang kwamen op 

de agenda, zoals maritieme en economische veiligheid. Daarnaast ontstonden er verschillende 

kanalen om piraterij te bestrijden; beginnend bij de Algerijnse expeditie en bilaterale 

akkoorden naar internationale wetgevingen en coöperaties tussen internationale organisaties. 

Bovendien vervaagde de dominantie van militaire veiligheid door ook aandacht te besteden 

aan wetgeving, opleiding, training ... De nationale veiligheid evolueerde dus doorheen de 

eeuwen naar internationale veiligheid, wat zeker duidelijk werd in de laatste twintig jaar door 

de volledige toepasbaarheid van een theorie kaderend rond internationale veiligheid in 

interdependentierelaties. Op basis van deze bevindingen kan de centrale onderzoeksvraag 

positief beantwoord worden. Het onderzoek in deze masterproef duidt op een evolutie in 

veiligheid als reactie op piraterij, meerbepaald een evolutie van nationale naar internationale 

veiligheid. 

Beperkingen en aanbevelingen 

Als afsluiter van de masterproef volgen nog enkele beperkingen en aanbevelingen. Op vlak 

van de beperkingen kan er gesteld worden dat de belangrijkste beperking in de 

onderzoeksstrategie en - materiaal gelegen is. Er werd namelijk een bureauonderzoek gevoerd 

aan de hand van de studie van literatuur. De keuze voor deze strategie en bronnen ligt in het 

bereiken van een volledig beeld van de evolutie in piraterij en de reactie erop. Desalniettemin 

is er een niet te ontkennen nadeel. De finaliteit van de gehanteerde literatuur stemt nooit 

volledig overeen met de doelstelling van het onderzoek. Daarom is het belangrijk dat de 

onderzoeker zelf de inhoud voldoende interpreteert en tevens de oorspronkelijk finaliteit in 

acht neemt (van Gemert, 2009). Bij het selecteren en bestuderen van de literatuur werd hier 

afdoende aandacht aan besteed. Niettemin zal er altijd sprake zijn van enige vertekening bij 

het gebruik van door anderen verzameld materiaal. 
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Daarnaast kon er enkel vertrouwd worden op geschiedkundig materiaal en de aangeleverde 

informatie in de literatuur. Bijgevolg bleek in de toetsing van de theorie dat er af en toe een 

tekort was aan duidelijke en allesomvattende gegevens. Zeker op vlak van economische 

ontwikkelingen en op vlak van precieze motivatie achter internationale regimes viel deze 

beperking op, waardoor het tevens moeilijk werd om de theorie toe te passen. Dit kwam 

voornamelijk tot uiting bij het eerste en derde model van de gehanteerde theorie. Voor de 

toetsing van de complexe interdependentietheorie is er m.a.w. vaak gedetailleerde informatie 

nodig, wat niet altijd het geval was in de bestudeerde periodes zoals de Griekse en de 

Romeinse. 

Ten slotte zijn er nog enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. Uit de analyse van 

piraterij bleek dat het fenomeen in de huidige periode af en toe in verband werd gebracht met 

terrorisme. Bovendien werd er in de huidige initiatieven van piraterij vaak verwezen naar het 

nut van desbetreffende initiatieven voor terrorisme en omgekeerd. Bijgevolg kan er 

afgevraagd worden welke impact beide fenomenen hebben op elkaar en meer specifiek op 

vlak van veiligheid. Daarnaast kan de invloed van verschillende landen op de huidige 

veiligheidsagenda gecontroleerd worden door de aan- of afwezigheid van bepaalde 

fenomenen op deze agenda te onderzoeken en bijgevolg de impact hiervan op piraterij te 

bekijken. 

Een laatste aanbeveling voor verder onderzoek betreft de toetsing van de theorie en de 

gevonden evolutie naar internationale veiligheid. Om deze bevinding kracht bij te zetten, is 

het aanbevolen om verder onderzoek te verrichten naar de evolutie in veiligheid. Dit kan door 

bijvoorbeeld de complexe interdependentietheorie te toetsen op diverse 

veiligheidsfenomenen. Of door andere inzichten omtrent evoluties in veiligheid toe te passen 

op piraterij en overige veiligheidsfenomenen. Aan de hand van het onderzoek in de 

masterproef kan enkel beweerd worden dat er een evolutie is naar internationale veiligheid in 

de reactie op piraterij. Het is dus mogelijk dat deze evolutie bij andere fenomenen niet terug te 

vinden is of dat andere theoretische inzichten de gevonden evolutie in de reactie op piraterij 

ontkrachten. Verder onderzoek kan hierover uitsluitsel geven en bijgevolg een nuttige 

meerwaarde leveren. 
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Bijlage 
 

Bijlage 1: UNCLOS (article 100-107) 

 

Article100 

Duty to cooperate in the repression of piracy 

All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high 

seas or in any other place outside the jurisdiction of any State. 

 

Article101 

Definition of piracy 

Piracy consists of any of the following acts: 

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for 

private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and 

directed: 

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or 

property on board such ship or aircraft; 

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the 

jurisdiction of any State; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with 

knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; 

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) 

or (b). 

 



 
 

ix 
 

 

Article102 

Piracy by a warship, government ship or government aircraft whose crew has mutinied 

The acts of piracy, as defined in article 101, committed by a warship, government ship or 

government aircraft whose crew has mutinied and taken control of the ship or aircraft are 

assimilated to acts committed by a private ship or aircraft. 

 

Article103 

Definition of a pirate ship or aircraft 

A ship or aircraft is considered a pirate ship or aircraft if it is intended by the persons in 

dominant control to be used for the purpose of committing one of the acts referred to in article 

101. The same applies if the ship or aircraft has been used to commit any such act, so long as 

it remains under the control of the persons guilty of that act. 

 

Article104 

Retention or loss of the nationality of a pirate ship or aircraft 

A ship or aircraft may retain its nationality although it has become a pirate ship or aircraft. 

The retention or loss of nationality is determined by the law of the State from which such 

nationality was derived. 

 

Article105 

Seizure of a pirate ship or aircraft 

On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, every State may 

seize a pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of 



 
 

x 
 

pirates, and arrest the persons and seize the property on board. The courts of the State which 

carried out the seizure may decide upon the penalties to be imposed, and may also determine 

the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rights of 

third parties acting in good faith. 

 

Article106 

Liability for seizure without adequate grounds 

Where the seizure of a ship or aircraft on suspicion of piracy has been effected without 

adequate grounds, the State making the seizure shall be liable to the State the nationality of 

which is possessed by the ship or aircraft for any loss or damage caused by the seizure. 

 

Article107 

Ships and aircraft which are entitled to seize on account of piracy 

A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or 

other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and 

authorized to that effect. 
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Bijlage 2: Artikel ‘Het Laatste Nieuws’  

 

Belgische marine trekt volgend jaar 

opnieuw op piratenjacht 
 

Door: redactie  

17/11/11 - 16u26  

Ons land stuurt in het tweede semester van volgend jaar opnieuw een fregat naar de 

Hoorn van Afrika om er in Europees verband de strijd aan te binden met Somalische 

piraten. Dat heeft minister van Defensie Pieter De Crem aangegeven. Hij hoopt dat 

België op dat moment ook het bevel over de missie zal kunnen opnemen.  

Sinds 2009 stuurde ons land de fregat Lousie Marie al twee keer richting Somalië. Een 

mogelijke nieuwe deelname aan de Europese operatie Atalanta dook eerder al op in de 

oriëntatienota over de buitenlandse missies van het Belgische leger in 2012. De 

ontslagnemende regering gaf die nota in juni al groen licht. 

 

De Crem hoopt alvast dat België bij een volgende deelname het bevel over de hele operatie in 

handen krijgt. Al zal dan wel een Nederlands schip nodig zijn om de generale staf te 

huisvesten, erkende hij. De Belgische fregatten beschikken immers niet over voldoende plaats 

om het twintigtal personen van zo'n staf onder te brengen. (belga/dea) 

 

Bron: Belgische marine trekt volgend jaar opnieuw op piratenjacht. (2011). Het Laatste 
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