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Article 2. If any goods belonging to any 

nation with which either of the parties is at war shall be loaded on board 

of vessels belonging to the other party they shall pass free, and no 

attempt shall be made to take or detain them. Article 3. If any citizens, 

subjects or effects belonging to either party shall be found on board a 

prize vessel taken from an enemy by the other party, such citizens or 

subjects shall be set at liberty, and the effects restored to the owners

 Article 5. A citizen or subject of either party having 

bought a prize vessel condemned by the other party or by any other 

nation, the certificate of condemnation and bill of sale shall be a 

sufficient passport for such vessel for one year; this being a reasonable 

time for her to procure a proper passport.

Article 7. Should a vessel of either party be cast on the 

shore of the other, all proper assistance s
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Inleiding 

In 2000 werd het tweede eeuwfeest van de Amerikaans- Turkse betrekkingen in het 

Amerikaanse consulaat in Ankara in een feestelijk sfeer gevierd. De Amerikaanse 

ambassadeur Robert Pearson legde met buitengewone mooie woorden nadruk op de lange 

geschiedenis van betrekkingen tussen beide landen.1 Zijn landgenoot, de Amerikaanse 

president Obama dacht daar niet anders over dan Pearson zelf. In juni 2009 heeft hij het 

Afrikaanse land Egypte bezocht. In Cairo opende hij, met een uur durende toespraak over de 

Amerikaanse relaties met de Afrikaanse staten en beschreef daarbij de oude verdragen met 

Noord-Afrikaanse staten, met name het verdrag van Tripoli uit 1797 dat met een van die 

voormalige Ottomaanse provincies was getekend. Deze Amerikaanse relaties waren volgens 

Obama ook de eerste betrekkingen in de geschiedenis van de toen nog jonge republiek.2 De 

belangrijke rol van de Noord Afrikaanse staten, die zij toen op het internationale politieke 

toneel speelden, lijkt daarmee nogmaals door een hoge diplomatieke functionaris bevestigd.  

 De Noord-Afrikaanse provincies, de Garb Ocaklari, van het Ottomaanse rijk werden 

in Europa de Barbarijse staten genoemd.3 Oorspronkelijke woonden hier de Berbers. Het 

Griekse woord Barbar, waarmee de niet-Grieken werden aangeduid was een benaming voor 

de berbers. Ze noemden zichzelf Imazigh, wat in hun eigen taal vrije mens betekent. De 

benaming de Barbarijse staten was in Europa een zeventiende-eeuwse manier om de piraterij 

en slavernij in deze gebieden onhumaan te presenteren. In Noord-Afrika waren deze 

praktijken ontstaan door de komst van de Ottomaanse kapers. Op de Atlantische Oceaan en de 

Middellandse Zee hebben Barbarijse zeerovers bestaande uit Turkse, Nederlandse en Britse 

zeelieden vele schepen gekaapt. Ze plunderden en bezetten ook de Europese kuststeden. De 

Barbarijse staten wisten hun befaamde positie in de Middellandse Zee tot de tweede helft van 

de negentiende eeuw te behouden en bleven tot het begin van twintigste bestaan. 

 In 1785 werden de eerste Amerikaanse schepen door de Barbarijse zeerovers gekaapt 

en de schepen met de bemanningsleden meegenomen naar Algerije. Deze gebeurtenis heeft de 

weg naar de betrekkingen tussen beide landen geopend die tot heden zou bestaan. In dit 

onderzoek wordt dieper gekeken naar de eerste fase van de betrekkingen tussen de 

                                                           
1 W. R. Pearson, ‘200 years of Turkish-American Relations’, The Turkish Yearbook of International Relations 
31 (2000) 1. 
2 Het Vrije Volk, ‘De Verenigde Staten, de Barbarijse zeerovers en Obama’s interpretatie van de geschiedenis’ 
(versie 07 Augustus 2010), http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11858 (16 januari 2011 om 20.50 
uur). 
3 Marokko was officieel geen onderdeel van de Ottomaanse provincies. Het land behoorde wel tot de 
geografische entiteit de Barbarijse staten. 

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11858
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Amerikaanse Republiek en de Barbarijse staten, de voormalige Noord-Afrikaanse provincies 

van het Ottomaanse rijk, aan het einde van de vroegmoderne tijd. De probleemstelling luidt 

dan als volgt: Welke zaken speelden een belangrijke rol in de diplomatieke contacten tussen 

de Amerikaanse Republiek en het Ottomaanse rijk in de periode van 1778 tot 1797? Het 

antwoord op de hoofdvraag zal in verschillende hoofdstukken beantwoord worden.  

 In het eerste hoofdstuk wordt kort de voorgeschiedenis van beide landen, zowel de 

Amerikaanse Republiek als de Ottomaanse provincies in Noord-Afrika, bekeken. De toen nog 

jonge Amerikaanse Republiek is niet te begrijpen zonder de dertien koloniën in het verhaal te 

noemen. Dit gold ook voor de Barbarijse staten, van Marokko tot Tripoli, die geografisch en 

demografisch wel een entiteit vormt, maar politiek gezien niet. Marokko hoorde niet tot de 

Ottomaanse provincies en daarom wordt ze verder in dit werkstuk buiten beschouving 

gelaten. Om een algemeen beeld te schetsen zullen de volgende vragen gesteld worden. 

Welke voorgeschiedenis kennen ze? Hoe ziet het politieke systeem er uit? Hoe zijn de taak 

verdeling in het systeem? Dit zijn de vragen die zowel aan de dertien koloniën in Amerika, de 

jonge Amerikaanse Republiek, als aan de Ottomaanse provincies als Algerije, Tripoli zullen 

worden gesteld.  

 In het tweede hoofdstuk wordt gekeken naar de eerste diplomatieke stappen tussen 

beide landen, waarmee de wederzijdse relaties zijn begonnen. Behalve individuele initiatieven 

van deze landen zelf, wordt ook nog naar de er omheen liggende aspecten gekeken die enige 

vorm van invloed hadden uitgeoefend op de eerste stappen in de richting van diplomatie, 

bijvoorbeeld de internationale context en de tijdgeest. Wat waren de internationale politieke 

omstandigheden? Welke rol oefende onderlinge relaties van Europese mogendheden op het 

verloop uit? Dit zijn de vragen die verwacht kunnen worden. 

 In het derde hoofdstuk staan de wederzijdse afspraken, die tussen beide landen in de 

periode van 1795 tot 1797, tot stand zijn gekomen. De bilaterale afspraken brachten namelijk 

niet alleen verplichtingen voor beide landen maar ook oplossingen voor de kwesties die tussen 

beide landen al lang speelden. Tevens hadden ze op verschillende gebieden toegevoegde 

waarde. Daarom worden deze verdragen breed geanalyseerd. 

 In de totstandkoming van dit onderzoek werden primaire en secundaire bronnen uit 

beide landen in zowel Engels als Turks gebruikt. De gekozen primaire literatuur bestaat uit 

rapporten van het Amerikaanse congres, de correspondenties van de Founding Fathers en van 

de Ottomaanse functionarissen. De secundaire literatuur is uit de Amerikaanse, Turkse en de 

Nederlandse literatuur die zich op de verschillende facetten van de ontwikkelingen in 
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Amerika en de Barbarijse staten hebben geconcentreerd. Dit onderzoek probeert de lezer een 

genuanceerd beeld te geven over de belangrijke zaken die een belangrijk rol in de 

diplomatieke contacten en praktijken tussen de Verenigde Staten en het Ottomaanse rijk rol 

hebben gespeeld. Om een extra dimensie aan de gebeurtenissen toe te voegen en het verhaal 

voor de lezer te verduidelijken, zijn er bijlagen toegevoegd, te weten de verdragen en 

verscheidene kaarten. 
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1. De voorgeschiedenis van de Barbarijse staten en de Amerikaanse Republiek 

1. 1. Het Ottomaanse Rijk 

De Garb Ocaklari waren geografisch groot van omvang en lagen ver van de Porte. Dit 

maakte deze provincies moeilijk te besturen en te controleren. In 1587 koos de Porte om deze 

Westelijke provincies van het Ottomaanse rijk op bestuurlijk gebied te verdelen. Zo werden 

Tripoli en Tunis losgekoppeld van Algerije en kregen nieuwe bestuurders benoemd.4 De 

Westelijke provincies hebben in hun bestuurlijke systeem verschillende fases doorlopen. 

Daarmee kunnen we enerzijds hun losbandige karakter en anderzijds hun sterke banden met 

de Porte verduidelijken. Hieronder komt tevens de diplomatieke cultuur en de relaties van 

deze provincies en staten met de Porte aan de orde. 

1. 1. 1 Algerije 

Algerije, Tunis en Tripoli werden onder de Ottomaanse heerschappij als ocak bestuurd. Een 

ocak staat voor een militaire eenheid in het Ottomaanse systeem. Ze werden in de zestiende 

eeuw door de Beylerbeyi en vali’s bestuurd. De Beylerbeyi had de hoogste bestuurlijke functie 

in Algerije. Tripoli en Tunis waren als ocak bestuurlijk gebonden aan de Beylerbeyi in 

Algerije. De Vali’s hadden een lagere functie dan de Beylerbeyi en werden met het besturen 

van Tunis en Tripoli belast. De Beylerbeyi mocht munitie en wapens van de Porte krijgen en 

had een vrijbrief bemachtigd om regelmatig soldaten en zeelui van de Anatolische kusten te 

verzamelen om in Algerije dienen. Ze werden tot Janitsaren opgeleid om de Ottomaanse 

bestuurders te beschermen.5 De Janitsaren waren daarmee een geprivilegieerde militaire 

klasse in het bestuur van deze provincies. 

 De Beylerbeyi, de hoogste Ottomaanse bestuurder van de regio, verloor in de periode 

tussen 1587 tot 1771 zijn macht aan de opkomende militairen als Janitsaren. Hun taak kreeg 

steeds meer een symbolische en een ceremoniële waarde.6 In de zestiende en zeventiende 

eeuw werd de Paşa, de titel voor de commandanten in de Ottomaanse marine en leger, de 

hoogste bestuurder. Na een militaire coup in 1659 hebben de Janitsaren het meeste voor het 

zeggen gekregen in Algerije. Ze hebben hun opperbevelhebber, de Ağa, op de bestuurlijke 

troon gezet. De Paşa’s wisten hun positie niet te verbeteren en bleven een functie als 

                                                           
4 A. Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri (De Ottomaans-Afrikaanse Relaties) (Istanbul 2006) 102. 
5 Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, 44-97. 
6 B. Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World 
(New York 2010) 224. 
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tussenpersoon spelen tussen de Porte en Algerije. In 1711 kreeg het systeem de vorm van een 

militair ingerichte hiërarchische staat met een Dayı aan het hoofd. De Dayı kwam uit de 

Janitsaren klasse; het betekent in het Turks ‘Oom’. De Dayı zou door de Ağa opgevolgd 

worden en door de Divan, het militair college van bestuurders van de provincie gesteund 

worden. De Sultan hield als kalief, de religieuze autoriteit, de officielë macht over Algerije in 

handen. De Dayı moest altijd rekening met de Janitsaren en zeelui houden. Die hielden hem 

namelijk in het zadel.7 De Porte werd door loyaliteitsdiplomatie, door gezanten met giften te 

sturen, tevreden gehouden.8 Tevens bracht dit het gevaar met zich mee dat deze hersende 

groep Janitsaren in Algerije onafhankelijk zouden gaan manoeuvreren. 

 De economie in Algerije was gebonden aan de maritieme activiteiten en piraterij was 

de voornaamste inkomstenbron. Dit was in de zestiende eeuw begonnen als een heilige oorlog 

tegen Spanje en tegen de landen die geen verdrag met Porte hadden, en hield de handel in de 

Noord-Afrikaanse steden in stand. De zeelieden, die vaak onafhankelijk gingen opereren, 

waren in de loop van de tijd door de Janitsaren onderworpen en aangestuurd.9 De Europese 

handelsschepen, die geen regeling met de Porte hadden getroffen, werden door de zeerovers 

op zee in beslag genomen.10 De gekaapte schepen en hun bemanningsleden werden in de 

marine als galeislaven ingezet om te blijven strijden en te kapen. Het lot van gevangen 

mensen is tot een literair genre in Europa uitgegroeid.11 De gevangen mannen mochten alleen 

vrijgelaten worden als ze bekeerd of vrijgekocht werden. De leverde weer geld op om de 

Janitsaren te blijven betalen. 12  

                                                           
7 J. M. Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period (New York 1987) 159-162. 
8 Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, 104; A. N. Kurat, ‘Berberi Ocaklari Ile Amerika Birleşik Devletleri 
Münasebetleri (1774-1816)’ (De relaties van de Verenigde Staten met de Berberse Provincies) (1174-1816), 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi (Journal of 
History Research of Ankara University College of Language, History and Geography) 2 (1964) 187-198; Abun-
Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, 193. 
9 Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, 150- 161. 
10 Het woord ‘regeling’ verwijst naar een verdrag tussen het Ottomaans rijk en de Europese landen. Dit kan in de 
vorm van een capitulatie plaatsvinden waarbij de handelsprivileges aan de vreemde landen door de Porte 
verleend woorden. Een consulaire pas of een mediterrane pas is een vervoerbewijs die door de verdragen aan de 
handelsschepen worden toegekend. Daarmee mochten de Europese handelsschepen  in de middellandse zee 
veilig varen. 
11 P. Baepler, ‘Rewriting the Barbary Captivity Narrative: The Perdicaris Affair and the Last Barbary Pirate’, 
Prospects 24 (1999) 177. 
12 A. Thomson, Barbary and enlightenment: European attitudes towards the Maghreb in the 18th century 
(Leiden 1987) 28; G. S. Krieken, Kapers En Kooplieden: De Betrekkingen Tussen Algiers En Nederland, 1604-
1830 (Amsterdam 1999) 8. 
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1. 1. 2. Tripoli 

Tripoli had een politieke ontwikkeling parallel aan Algerije doorgelopen. De Paşa’s, die door 

de Porte benoemd werden, bestuurden de provincie en werden door de Divan bijgestaan.13 

Ahmet Karamanli Paşa wist in 1711 door een militair optreden deze bestuurspost als Dayı te 

bemachtigen. De pogingen van de Porte hem tot terugtrekking te dwingen, bleken 

onsuccesvol. Hij wist zijn heerschappij door de Porte te laten erkennen en zich tot Beylerbeyi 

en Paşa van Tripoli te laten benoemen. Hiermee is een periode van dynastieke opvolging van 

de Dayı’s uit de Karamanli familie in deze provincie tot stand gekomen.14 De Karamanli’s 

beleven goede relaties met de Sultan behouden door middel van diplomatie door gezanten met 

giften te sturen en de Porte tevreden te stellen door hen als de hoogste autoriteit te blijven 

erkennen.15 Concluderend: Tripoli bleef gebonden aan de Porte. 

 Voor Tripoli was de piraterij, net als in Algerije, de voornaamste maritieme activiteit 

met een hoge economische waarde. De piraten werden door de bestuurders onderscheiden 

voor hun activiteiten die de staat inkomsten opleverden. De gekaapte schepen met de 

bemanningsleden ondergingen hetzelfde lot als in Algerije. Onder de heerschappij van de 

Karamanli dynastie werd piraterij een vorm van machtsvertoon van Tripoli, vooral tegen de in 

de Middellandse Zee handelende landen. Enkele Europese staten gingen afspraken met 

Tripoli maken om hun handel te verzekeren.16 De piraterij bleef een voorname economische 

activiteit voor Tripoli.  

1. 1. 3. Tunis 

De Paşa’s en de Beylerbeyi in Tunis ondergingen hetzelfde lot als in Algerije. De Dayı’s 

wisten de macht in Tunis in de handen te krijgen. Hiermee kreeg de Paşafunctie een 

symbolische waarde in het bestuur.17 In de zeventiende eeuw wist Murad Bey, een 

districtsbestuurder, de Dayı’s, voor wie hij werkte, op te volgen door opstanden in Tunis te 

onderdrukken. Hij kreeg van de Porte zijn benoeming tot de Paşa van Tunis. De Dayı’s en de 

rol van de Divan werden daarmee beperkt. De periode van de Muradi Dynastie was begonnen 

en duurde tot de politieke omwenteling die met de strijd tussen de Muradi’s en de Dayı’s in 

het begin van de achttiende eeuw was begonnen. Huseyin Bey wist als winnaar uit de strijd 

tegen Algerije ’s militaire inmenging en de Dayı’s van Tunis te komen, en zijn dynastieke 
                                                           
13 Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, 190. 
14 Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, 104. 
15 Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, 193. 
16 Ibidem, 194. 
17 Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, 47. 
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opvolging op te zetten.18 Het Ottomaanse bestuurlijke karakter en de aanwezigheid bleven 

hiermee in Tunis nog lang bestaan. 

 De economie in Tunis was gebonden aan buitenlandse handel. Piraterij was niet zoals 

in Algerije en Tripoli de voornaamste bron van inkomsten en van staatsbelang. De 

verschillende verdragen met Europese landen zorgden ervoor dat Tunis verdiende aan de 

import en export. De macht van de piraten bleef onder Husaynid’s bestuurders beperkt. In 

plaats daarvan kregen de Joodse, Franse en uit Andalusië verdreven handelaren de 

mogelijkheid om te gaan handelen en een productieindustrie op te zetten.19 Dit leverde 

bestuurders veel geld en de bevolking economische ontwikkeling op.  

1.2. De Amerikaanse Republiek 

De Verenigde Staten bestonden uit de voormalige Britse koloniën in Noord-Amerika. In de 

zeventiende eeuw kwamen hier de eerste Britten aan. De Britse kolonisten waren uitgezonden 

om het moederland van de nodige grondstoffen te voorzien. Ze werden al snel door in 

England en elders in Europa onderdrukte religieuze sektes, gevolgd. Deze groepen waren 

vooral Quakers, Amish, Mormonen en Hugenoten. Ze behoorden tot de protestantse tak van 

het christendom en zagen de vrede te prediken als voornaamste religieus fundament. Deze 

sektes speelden, vooral de Quakers in het Noorden, een gewichtige rol in de ontwikkeling en 

de stichting van de Britse koloniën.20  

 De Britse koloniën, dertien koloniën aan de Atlantische kust, hebben in de zeventiende 

eeuw een eigen politieke en economische ontwikkeling mee gemaakt. De koloniën mochten 

van Engeland hun eigen interne politiek op verschillende gebieden bepalen, van wetgeving tot 

het innen van diverse belastingen. Op economisch gebied, hadden de noordelijke koloniën 

zich gericht op industrie en handel vooral op maritiem gebied en de zuidelijke koloniën op 

landbouw met grote plantages. Vooral in de havensteden in het Noorden zoals Boston werd 

het grootste deel van de Britse schepen in de Amerika gebouwd. In het Zuiden namen de 

plantages van levensmiddelen met rijst, tabak en indigo toe, waardoor er grote behoefte aan 

slaven ontstond om de landerijen te laten bewerken.21 Door deze ontwikkelingen werden de 

koloniën steeds groter. Enerzijds door de toename van het aantal slaven en anderzijds door 

nieuwe Europese gelukszoekers. 

 De eigenaardige ontwikkeling van de koloniën veranderde in de tweede helft van de 
                                                           
18 Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, 172-173. 
19 Ibidem, 177-179. 
20 J. Oudheusden, De Amerikaanse Geschiedenis in Een Notendop (Amsterdam 2000) 12-13. 
21 Oudheusden, De Amerikaanse Geschiedenis in Een Notendop, 15-16. 
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achttiende eeuw. Engeland was in 1756 in oorlog met Frankrijk geraakt en had weliswaar in 

1763 gewonnen maar de behoefte aan financiële middelen om het Britse Rijk weer op te 

bouwen steeg. In de koloniën werden door Engeland allerlei nieuwe belastingen onder dwang 

ingevoerd. Deze ongepaste belastingmaatregelen werden een reden om tegen het moederland 

in opstand te komen.22 Onder leuzen als ‘no presentation without taxation’ en ‘we are treated 

like negros’ die bedoeld waren om het moederland tot rechtvaardiger handelen met de 

koloniën te dwingen en ze niet alleen als een permanente inkomstenbron te zien, veranderde 

de opstand in een radicale houding. ‘Throwing off the yoke (chains) of their taskmasters 

(tyranny)’ was de enige optie die de koloniën, tegen de ongepaste houding van het 

moederland, zagen om een onafhankelijkheidsoorlog te beginnen.23 

 De koloniën riepen zich op 4 juli 1776 uit tot de Verenigde Staten van Amerika door 

middel van de Declaration of Independence, die door Thomas Jefferson als een van de 

Founding Fathers werd geschreven; tevens werd de oorlog aan Engeland verklaard.24 De 

Founding Fathers, de vooraanstaande mannen uit de koloniën als George Washington, 

Thomas Jefferson, John Adams en Benjamin Franklin speelden een rol in het bepalen van de 

politieke inrichting van de nieuwe staat. Het congres was voortaan de wetgevende macht en 

bestond uit twee delen: het huis van afgevaardigden en de Senaat, die door de gekozen 

vertegenwoordigers werden gevormd.25 Zaken als buitenlandse relaties en opperbevelhebber 

van het leger komen onder verantwoording van de President als staatshoofd. De president had 

tegenover het congres een zwakke machtspositie en de vraag of het congres of de president de 

macht in een oorlog had bleef nog lang open.26 Als rechterlijke macht moest het 

hooggerechtshof de wetten aan de grondwet toetsen. Deze instanties waren met elkaar 

verbonden in de vorm van ‘checks and balances’ om elkaar te controleren. De declaration of 

the indepence werd door het congres als constitutie geratificeerd en de staat was voortaan een 

federale republiek.27 

 De Amerikaanse revolutie, een andere benaming voor de Onafhankelijkheidsoorlog, 

was een aankondiging van de Verenigde Staten aan de wereld. De volgende stap was om 

diplomatieke relaties aan te gaan om erkend te worden. Frankrijk, als Britse tegenstander, was 
                                                           
22 Ibidem, 19. 
23 Ibidem, D. Brown en C. Webb, Race in the American South: From Slavery to Civil Rights (Edinburg 2007) 63; 
W. J. Bennett en J. T. E. Cribb., The American Patriot's Almanac (Nashville 2008) 425. 
24 M. B. Norton, A People and a Nation A History of the United States (Princeton 2008) 158. 
25 M. Os, van en M. Potjer. Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd (Muiderberg 2003) 162. 
26 Norton, A People and a Nation A History of the United States, 189; Os en Potjer, Een kennismaking met de 
geschiedenis van de nieuwe tijd, 164. 
27 Norton, A People and a Nation A History of the United States,193. 
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al heel lang bezig de vinger aan de pols te houden in Britse koloniën. De Amerikaanse 

revolutie bracht als eerste Frankrijk met de dertien koloniën bij elkaar. Frankrijk hielp de 

Amerikanen met troepen en materiaal tegen Engeland. In het licht van deze opkomende 

betrekkingen Benjamin Franklin werd naar Frankrijk gestuurd om de relaties te verstevigen.28 

Dit wierp in 1778 zijn vruchten af in de vorm van een vriendschaps- en handels verdrag 

tussen beide landen. De republiek kreeg nu als een erkend land voet aan de grond in de 

wereldpolitiek tussen de grootmachten.  

                                                           
28 Ibidem, 161. 
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2. De eerste betrekkingen tussen het Ottomaanse Rijk en de Amerikaanse Republiek 

2. 1. De vroegere betrekkingen  

De eerste officiële contacten tussen beide landen vonden vooral plaats onder Britse 

bescherming. De handelaren uit de Amerikaanse koloniën mochten via de Britse Levant 

Company handel met het Ottomaanse rijk drijven. Deze handelscompagnie was door 

Londense handelaren in 1581 opgericht. Ze hadden in drie Ottomaanse steden, 

Constantinopel, Smyrna en Aleppo, factorijen plus consuls zitten. Ze vertegenwoordigden 

Britse handelsbelangen en mochten, als dat nodig was, tussen beide landen politiek 

bemiddelen.29 De Tot zo ver bekende eerste Amerikaanse handelsactiviteiten naar het 

Ottomaanse rijk werden door John Randolph uit Boston in 1676 onder de bescherming van 

Levant Company naar Syrië gedaan.30 De Levant Company onderhield vriendschappelijke 

relaties met de Ottomaanse provincies, waardoor handel tussen beide landen in de 

Middellandse Zee ongestoord plaats kon vinden.31 Het gebeurde wel eens dat Britse schepen, 

met Britse burgers uit de Amerikaanse koloniën door de Barbarijse zeerovers werden 

gevangen. In de jaren 1679-1680 gebeurde dit bijvoorbeeld. Engeland onderhandelde in 1686 

met Ottomaanse provincies zodat zijn schepen (en onderdanen) niet meer gevaar zouden 

lopen om gekaapt te worden.32 

 In de dertien koloniën waren de bevolkingsaantallen in de zeventiende en achttiende 

eeuw toegenomen en dat had logischerwijs tot een toename in de vraag naar de grondstoffen 

geleid.33 Amerikaanse handelaren zoals Randolph hadden tussen Izmir en Boston een druk 

handelsverkeer opgezet.34 De Noord-Afrikaanse provincies van het Ottomaanse rijk 

behoorden ook daarbij. Dit werd ook tijdens de onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) 

doorgezet. De Amerikaanse schepen voerden vis, graan, rijst en maïs naar de Noord 

Afrikaanse havens aan. Per jaar bezochten zo’n 1200 bemanningsleden en 80 á 100 schepen 

de Ottomaanse havens aan de Middellandse Zee.35 Op de terugweg namen deze schepen ook 

                                                           
29 S. P. Anderson, An English Consul in Turkey: Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678 (Oxford 1989) 25-27. 
30 L. I.Vogel, To See a Promised Land: Americans and the Holy Land in the Nineteenth Century (Pennsylvania 
1993) 33. 
31 Anderson, An English Consul in Turkey: Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678, 27. 
32 R. B. Parker, Uncle Sam in Barbary: A diplomatic history (Gainesville 2004) 33-34. 
33 J. L. Goloboy, Industrial Revolution: People and Perspectives (Santa Barbara 2008) 2; Oudheusden, De 
Amerikaanse Geschiedenis in Een Notendop, 15-16. 
34 M. Dumper en B. E. Stanley, Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopedia (Santa 
Barbara 2007) 191. 
35 Ç. Erhan, ‘Abd’nin Magrib Ülkeleri İle İlişkileri (1776-1815)’ (De Amerikaanse relaties met Maghrebijnse 
landen) (1776-1815), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Political 
Sciences of Ankara University) 53 (1998) 129. 
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goederen met zich mee naar Amerika. De goederen uit Izmir waren zo populair bij de 

Amerikaanse consumenten dat men in de Bostonse kranten al in 1785 advertenties van uit 

deze stad geëxporteerde goederen tegenkwam.36 Niet alleen dit maakte Izmir aantrekkelijk, de 

opium was ook een reden waarom de Amerikaanse schepen Turkse havens zochten. De opium 

die via deze havens werd geladen vond zijn weg richting China.37 De opiumhandel was zo 

winstgevend, dat aan het eind van de achttiende eeuw de Chinese economie mede daardoor 

werd geruïneerd, omdat men regelmatig met zilver ging betalen.38 Daarmee was het 

Ottomaanse rijk vaak een aantrekkelijk gebied voor de Amerikaanse handelaren en de 

Amerikaanse Republiek geweest. 

2. 2. Internationale context en de Barbarijse kwestie voor de Amerikaanse Republiek 

De Onafhankelijkheidsoorlog had een groot effect op de Amerikaanse handel. De handel 

tussen Engeland en de Amerikaanse Republiek was daarmee verbroken.39 De handel was voor 

de Amerikanen belangrijk omdat het een manier van inkomsten vergaren was. Met de 

handelsinkomsten werd de toenemende oorlogsschuld van de Amerikaanse Republiek 

betaald.40 Om dit verder te beperken pasten de Britten met de Amerikaanse opstand hun 

maritieme politiek aan om het continent te isoleren en de opstand zo snel mogelijk te 

beëindigen. Als onderdeel van deze politiek werden de consulaire passen ingetrokken in de 

Middellandse Zee. De consulaire passen waren de paspoorten die aan de handelsschepen 

werden gegeven zodat ze in de Middellandse Zee veilig naar hun bestemming konden varen 

zonder enige belemmering van de Barbarijse zeerovers. Het laatste land waarin deze passen 

voor de Amerikanen niet meer geldig waren, was Marokko. In 1777 werden de Amerikaanse 

schepen hier buitengesloten.41 Daarmee zou de Amerikaanse handel nog een klap in het 

gezicht krijgen en de handel zich verder verkleinen. Tevens zouden de handelsschepen gevaar 

lopen door alle Barbarijse zeerovers gekaapt te worden. 

 De Barbarijse zeerovers die in die gebieden Algiers, Tunis, Tripoli en Marokko 

leefden, hielden vanaf de zestiende eeuw de handelsschepen die in de Middellandse Zee 

voeren aan. De producten en de schepen werden buit gemaakt en de bemanningsleden werden 

                                                           
36 W. B. Dinsmoor, Proceedings of the American Philosophical Society, The Early History of Science and 
Learning in America 87 (1943) 77. 
37 S. Dearden, A nest of Corsairs: The fighting Karamanlis of Tripoli (London 1976) 51. 
38 R. Marks, The origins of the modern world: Fate and fortune in the rise of the West (Lanham 2007) 127. 
39 Erhan, ‘Abd’nin Magrib Ülkeleri İle İlişkileri (1776-1815)’, 129. 
40 F. Lambert, The Barbary wars: American independence in the Atlantic world (New York 2005) 24. 
41 P. H. Roberts en R. S. Roberts, Thomas Barclay (1728-1793): Consul in France, Diplomat in Barbary. 
(Bethlehem 2008) 198. 
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gevangen genomen en tot slaven gemaakt. Europese landen als Nederland, Denemarken, 

Frankrijk, Oostenrijk en Zweden werden allemaal genoodzaakt om een verdrag met ze te 

sluiten en betaalden hoge bedragen om vrede voor elkaar te krijgen. De gevangenen vrij 

krijgen van de Barbarijse zeerovers was alleen mogelijk door een losgeld te betalen. Een 

verdrag voorkwam voortaan aanvallen op de schepen en het betalen van losgeld.42 In 1777 

was een Amerikaans schip genaamd Sukey door de Marokkaanse zeerovers gevangen 

genomen maar dankzij de soepele houding van de Marokkaanse koning vrijgelaten.43 Dit 

werd zonder enig probleem opgelost. De Amerikanen toonden weinig interesse in het begin 

om het via lokale heersers op te lossen. 

 De Amerikaanse regering was van mening dat de kwestie van de Barbarijse Zeerovers, 

via Frankrijk en Engeland op viel te lossen. Als men in beide landen via verdragen garanties 

zou krijgen voor haar handelsschepen zodat die in de Middellandse Zee mochten varen, dan 

zou dat de Amerikanen niets kosten. Frankrijk had goede contacten met de Amerikaanse 

Republiek. In 1775 had Frankrijk in het geheim de opstandige Amerikaanse kolonisten met 

munitie en geld gesteund.44 In 1776 was Benjamin Franklin naar Parijs vertrokken om de 

goede contacten tussen Frankrijk en de Amerikaanse Republiek te verstevigen en eventueel de 

handel via Franse bescherming te regelen. Dit was namelijk goed te lezen uit zijn brieven die 

hij voor zijn vertrek naar het congres had gestuurd.45 

‘‘[…] The British Recall of their Mediterranean Passes is an Object of great Consequence, and may 

require much Intercession with the Court of France to prevent the Mischiefs, that may be derived to 

American Commerce therefrom; but this Subject has already been touched upon in your Instructions 

on the Sixth Article of the Treaty proposed to be made with France.’46 

 Handel drijven in de Middellandse Zee was niet eenvoudig zonder enige afspraak met 

de Barbarijse staten te hebben. De Italiaanse handelaren wilden ook met de Amerikanen 

handel bedrijven. De enige belemmering die de Italiaanse handelaren terughoudend maakte 

                                                           
42 D. Panzac, Barbary Corsairs: The End of a Legend, 1800-1820 (Leiden 2005) 336; S. Lane-Poole en J. D. J. 
Kelley, The Story of the Nations: The Story of the Barbary Corsairs (Middlesex 1970) 125. 
43 Roberts en Roberts, Thomas Barclay (1728-1793),198. 
44 L. H. Brune en R. D. Burns, Chronological History of U.S. Foreign Relations I, 1607-1932 (New York 
2003)8; Norton, A People and a Nation A History of the United States, 161. 
45 Norton, A People and a Nation A History of the United States, 161. 
46 Benjamin Franklin Papers, ‘The Committee of Secret Correspondence to the American Commissioners, 21-23 
December 1776’ (versie onbekend), 
http://franklinpapers.org/franklin/yale?vol=23&page=050a&rqs=1230&rqs=1234&rqs=1236&rqs=1237&rqs=1
238&rqs=1239&rqs=1240&rqs=1241&rqs=1242&rqs=1243&rqs=1244&rqs=1245&rqs=1246&rqs=1247&rqs=
1248&rqs=1249&rqs=1250&rqs=1251&rqs=1252&rqs=1253&rqs=1254 (15 januari 2011 om 22.35 uur). 

http://franklinpapers.org/franklin/yale?vol=23&page=050a&rqs=1230&rqs=1234&rqs=1236&rqs=1237&rqs=1238&rqs=1239&rqs=1240&rqs=1241&rqs=1242&rqs=1243&rqs=1244&rqs=1245&rqs=1246&rqs=1247&rqs=1248&rqs=1249&rqs=1250&rqs=1251&rqs=1252&rqs=1253&rqs=1254
http://franklinpapers.org/franklin/yale?vol=23&page=050a&rqs=1230&rqs=1234&rqs=1236&rqs=1237&rqs=1238&rqs=1239&rqs=1240&rqs=1241&rqs=1242&rqs=1243&rqs=1244&rqs=1245&rqs=1246&rqs=1247&rqs=1248&rqs=1249&rqs=1250&rqs=1251&rqs=1252&rqs=1253&rqs=1254
http://franklinpapers.org/franklin/yale?vol=23&page=050a&rqs=1230&rqs=1234&rqs=1236&rqs=1237&rqs=1238&rqs=1239&rqs=1240&rqs=1241&rqs=1242&rqs=1243&rqs=1244&rqs=1245&rqs=1246&rqs=1247&rqs=1248&rqs=1249&rqs=1250&rqs=1251&rqs=1252&rqs=1253&rqs=1254
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om hun poorten voor de Amerikanen te openen waren de Barbarijse zeerovers.47 Zonder de  

consulaire passen van de Britten was de Middellandse Zee onveilig voor de Amerikaanse 

handelsschepen.  Artikel VIII van het vriendschaps- en handelsverdrag tussen Frankrijk en de 

Amerikaanse Republiek leek een oplossing voor de amerikaanse handelsschepen om de 

kwestie van de onveilige handel in de Middellandse Zee op te lossen.  

‘The King of The Most Christian King will employ his good offices and interposition with the King 

or Emperor of Morocco or Fez, the regencies of Algier, Tunis, and Tripoli, or with any of them; and 

also with every other Prince, State or Power, of the coast of Barbary, in Africa, and the subjects of 

the said King, Emperor, States and Powers, and each of them, in order to provide as fully and 

efficaciously as possible for the benefit, conveniency and safety of the said United States, and each 

of them, their subjects, people and inhabitants, and their vessels and effects against all violence, 

insult, attacks, or depredations, on the part of the said Princes, and States of Barbary, or their 

subjects.’48 

 De Amerikanen hadden daarmee hun wensen goed in het verdrag met Frankrijk 

kenbaar gemaakt. Ondertussen was de oorlog met de Britten op het Amerikaanse continent 

gewonnen. De Britten werden gedwongen om de Amerikaanse staat te erkennen. In 1783 

heeft Groot-Brittannië de Amerikaanse Republiek met het verdrag van Parijs erkend. De 

Amerikanen stelden tijdens de onderhandelingen in Parijs voor om de handel in de 

Middellandse Zee onder de uitgebreide vorm van bescherming van Britten te verrichten, zodat 

de Amerikaanse schepen geen gevaar door de Barbarijse zeerovers zouden lopen.49 Dit 

voorstel dat bij het Franse verdrag van 1778 was gelukt, had in het verdrag van Parijs niet tot 

een duidelijk besluit geleid. Benjamin Franklin had zijn enige verklaring daarvoor per brief 

aan het Congres laten weten. 

‘[…] I think it not improbable that those Rovers may be Privately encouraged by the English to fall 

upon us; and to prevent our Interference in the carrying Trade; for I have in London heard it as a Maxim 

among the Merchants, that if there were no Algiers it would be worth Englands while to build one. I 

wonder however that the rest of Europe do not combine to destroy those Nests, and secure Commerce 

from their future Piracies. […] but that is not sufficient; and perhaps now we have Peace, it will be 

                                                           
47 R. W. Irwin, The Diplomatic Relations of the United States with the Barbary Powers, 1776-1816 (New York 
1970) 21. 
48 Avalon Project, ‘Treaty of Amity and Commerce Between The United States and France; February 6, 1778’ 
(versie onbekend), http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp (13 januari 2011 om 22.35 uur). 
49 S. F. Bemis, The diplomacy of the American Revolution (Bloomington 1965) 250-251. 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp
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proper to send Ministers with suitable Presents to establish a Friendship with the Emperor of Morrocco, 

and the other Barbary States.’50 

Uit deze brief blijkt ook dat de de Amerikanen ook andere manieren wilden blijven proberen 

om gunstige afspraken tussen de Verenigde Staten en de Barbarijse Staten te krijgen 

 Een van de voornaamste politici van de Amerikaanse Republiek, Thomas Jefferson, 

was van mening dat de Amerikaanse Republiek ook handelsverdragen met de voornaamste 

landen in Europa moest maken om haar handelsgebied te vergroten. Onder deze landen was 

ook het Ottomaanse rijk. Dit rijk was voor de Amerikanen aantrekkelijk omdat het gebieden 

op drie continenten had.51 Dit betekende een grote afzetmarkt voor de Amerikaanse 

handelaren. Op 7 mei 1784 benoemde het congres een commissie bestaande uit Jefferson, 

Adams en Franklin om verdragen te tekenen met verschillende Europese landen, te weten 

Rusland, de Hof van Wenen, Pruisen, Denemarken, Saxonië  , Hamburg, Groot Britannië, 

Spanje, Portugal, Genua, Toscane, Rome, Napels, Venetië, Sardinië, en de Porte.52 

 Op het besluit van 11 mei van het Congres stonden ook Marokko, Algiers, Tunis en 

Tripoli tussen de landen opgenomen waarmee de Amerikaanse Republiek verdragen wilden 

sluiten.53 Dat moest in de vorm van vriendschaps- en handelsverdragen. Bovendien kreeg 

deze commissie een bedrag van 80000 dollar die nodig konden zijn om de verdragen met deze 

staten tot stand te brengen.54 Toen Jefferson 1785 in Parijs aankwam veranderde hij van 

gedachten. Hem werd door de Franse diplomaat Charles Gravier aangeraden dat het niet 

eenvoudig zou zijn om een verdrag met de Ottomaanse Sultan te sluiten. Een verdrag met de 

Ottomaanse Sultan zou de Amerikaanse commissie duur komen te staan. De commissie had 

geen groot budget dus dat werd van de hand gedaan.55 

 In 1785 werd het Amerikaanse handelsschip ‘Betsey’ van kapitein James Erwin door 

de kapers gevangen genomen. Ze voeren van Cádiz naar Tenerife toen ze door de 

Marokkaanse zeerovers uit Sale in de Atlantische Oceaan werden aangevallen. De 

bemanningsleden werden gevangen genomen en ze waren een belangrijke troef in de handen 

                                                           
50 Benjamin Franklin Papers, ‘To Robert R. Livingston (unpublished), 22 Juli 1783’ (versie onbekend), 
http://franklinpapers.org/franklin/yale?vol=40&page=083&rqs=2530&rqs=2531&rqs=2532 (15 januari 2011 om 
20.30 uur). 
51 W. C. Ford e.a., Journals of the Continental Congress XXV, 1783 (Washington1922) 821. 
52 F. Wharton, The Revolutionary Diplomatic Correspondence of the United States VI (Washington 1889) 801-
804. 
53 P. H. Smith en R. M. Gephart, Letters of delegates to Congress XXI, 1774-1789 (Washington 1994) 621. 
54 T. Lyman, The diplomacy of the United States: Beingan account of the foreign relations of the country, from 
the first treatywith France, in 1778, to the present time, I (Boston 1828) 341. 
55 G. W. Allen, Our navy and the Barbary corsairs (Boston 1905) 34. 

http://franklinpapers.org/franklin/yale?vol=40&page=083&rqs=2530&rqs=2531&rqs=2532
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van de Marokkaanse Sultan. Hij was van plan om een bedrag voor de gevangenen en 

bovendien een handelsverdrag te krijgen. Maar de Betsey werd op 9 juli 1785, net zoals 

‘Sukey’ in 1777, door de koning vrijgelaten.56 Marokko wilde namelijk een staand leger 

opbouwen en wilde dat via de handelsinkomsten financieren.57 De pest die in Marokko al 

decennia heerste, had de bevolking van het land gehalveerd.58 In deze toestand had Marokko 

geen betere mogelijkheid dan een verdrag tekenen, zonder een groot bedrag van de 

Amerikanen te eisen. Een mooi gebaar van de Sultan naar de Amerikanen toe was veel 

verstandiger dan ze in deze situatie te confronteren met een oorlog.59 

 Jefferson vond dat er te onderhandelen viel met Marokko. Hij stuurde Thomas Barclay 

als geschikte kandidaat voor de onderhandelingen naar Marokko. Adams stond ook achter het 

besluit van Jefferson.60 Hij nam giften met een waarde van 20.000 dollar mee voor de 

Sultan.61 De giften waren altijd een goed instrument in het tot stand brengen van de verdragen 

in die gebieden. Ze konden de diplomatie met die landen in Noord Afrika altijd positief 

beïnvloeden.62 Op 23 juli 1785 werd het verdrag tussen beide landen door Thomas Barclay en 

de Sultan van Marokko getekend.63 Daarmee werd Barclay ook de eerste diplomaat van de 

Amerikaanse Republiek in Marokko.64 En haar eerste vrede in Noord Afrika werd hiermee tot 

stand gebracht. 

2. 3. De Amerikaanse Betrekkingen met de Ottomaanse Provincies, 1778-1797 

De Amerikaanse Republiek had goede relaties met Marokko opgebouwd en er was vrede 

tussen beide landen tot stand gebracht. Deze vrede gold voor de Ottomaanse Provincies in 

Noord-Afrika nog niet. Een bewijs daarvoor waren incidenten met kapers. De Amerikaanse 

schepen Maria onder kapitein Isaac Stevens en Dolphin onder kapitein Richard O’Brien 

waren net zo als Betsey die in de zomer van 1785 in de Atlantische Oceaan door de Algerijnse 

Zeerovers gevangen genomen. Ze werden naar de haven van Algiers gesleept en de 21 

                                                           
56 G. Fremont-Barnes, The wars of the barbary pirates: To the shores of Tripoli: the rise of the US navy and 
marines (Oxford 2006) 32-33. 
57 S. B. Wells, ‘Long-Time Friends: A History of Early U.S.-Moroccan Relations, 1777-1787’ (versie 
onbekend), http://rabat.usembassy.gov/historical_background.html (4 januari 2011 om 21.30 uur). 
58 Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, 240. 
59 Fremont-Barnes, The wars of the barbary pirates, 32-33. 
60 Roberts en Roberts, Thomas Barclay (1728-1793), 17. 
61 Fremont-Barnes, The wars of the barbary pirates 32. 
62 Roberts en Roberts, Thomas Barclay (1728-1793), 185. 
63 Fremont-Barnes, The wars of the barbary pirates, 32. 
64 Roberts en Roberts, Thomas Barclay (1728-1793),17. 
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bemanningsleden van het schip werden tot slaaf gemaakt.65 Dit bekende tevens de eerste 

confrontatie van de Amerikaanse Republiek met de Ottomaanse provincies in Noord Afrika. 

Deze daad van de Algerijnen tegen de Amerikaanse handelsschepen werd als een 

oorlogsverklaring gezien. Ze waren voortaan niet alleen vijand maar bovendien een obstakel 

die de handel met Spanje wilden blokkeren.66 

 Algerije was in vergelijking met Marokko anders. Te land en ter zee telden het militair 

tegenover landen als Nederland, Zweden en Denemarken mee en dwong die landen ook tot 

het betalen van tribuut.67 De Amerikaanse Republiek die toen nog geen marine had, vormde 

geen gevaar voor de Algerijnen. De Amerikaanse vloot was na de onafhankelijkheidsoorlog 

ontmanteld en het laatste marineschip was in 1785 verkocht. De Amerika Republiek kon geen 

geld meer vrij maken om de marine te onderhouden.68 Daarom moest het met lede ogen 

aanzien hoe zijn handelsvloot door Barbarijse zeerovers lastig werd gevallen. Het Congres 

was hierdoor niet in staat oorlog met de Barbarijse staten te voeren. Het stuurde in dezelfde 

periode een commissie naar Europa, welke geinstureerd was om vrede met de Barbarijse 

staten tot stand te brengen.69 Bovendien was John Lamb door het Congres benoemd om met 

één van de Ottomaanse provincies, Algerije, over vrede te onderhandelen. Hij kwam 19 

september 1785 in Parijs aan. Jefferson en Adams hadden geen hoge verwachtingen van 

Lamb.70 

 Ondertussen had Adams met een Tripolitaanse diplomaat genaamd Abdurrahman in 

Londen afgesproken. Tijdens deze ontmoeting kwam het verdrag tussen beiden landen ter 

sprake. Abdurrahman was van mening dat een verdrag tussen Tripoli en de Amerikaanse 

Republiek alleen tot stand kon komen als het 100.000 dollar per jaar zou betalen.71 Dit had 

Adams aan Jefferson laten weten en hij kwam daarop in Londen aan.72 Het antwoord op de 

vraag van Adams waarom de Barbarijse zeerovers de handelsschepen aanvielen, beantwoorde 

hij met de volgende woorden. 

                                                           
65 Fremont-Barnes, The wars of the barbary pirates, 32; H. P. Nash, The forgotten wars: The role of the U.S. 
Navy in the quasi war with France and the Barbary Wars 1798-1805 (South Brunswick 1968) 26. 
66 R. J. Allison, The crescent obscured: The United States and the Muslim world, 1776-1815 (New York 1995) 3. 
67 Panzac, Barbary Corsairs, 336; Lane-Poole en Kelley, The Story of the Nations, 125. 
68 Nash, The forgotten wars, 27. 
69 Ibidem, 32. 
70 H. G. Barnby, The prisoners of Algiers: an account of the forgotten American-Algerian war 1785-1797 
(London 1966) 73. 
71 A. N. Kurat, ‘Berberi Ocaklari Ile Amerika Birleşik Devletleri Münasebetleri (1774-1816)’ (De relaties van de 
Verenigde Staten met de Berberse Provincies) (1174-1816), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi (Journal of History Research of Ankara University College 
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‘[…] Ambassador answered us that it was founded on the Laws of their Prophet, that it was written in 

their Koran, that all nations who should not have acknowledged their authority were sinners, that it was 

their right and duty to make war upon them wherever they could be found, and to make slaves of all they 

could take as Prisoners, and that every Musselman who should be slain in Battle was sure to go to 

Paradise.’73 

Terwijl Abdurrahman dit als antwoord gaf, wilde hij gelijk een hoog bedrag voor zichzelf als 

betaling voor zijn werk als makelaar om de vrede tussen Amerikanen en de Tripolitanen tot 

stand te brengen. Omdat de eis van de Tripolitaanse Ambassadeur te veel geld zou kosten en 

het ook om diens eigen belang ging, wilde Adams en Jefferson deze onderhandse 

onderhandelingen beëindigen.74 

 Ambassadeur Lamb was richting Algerije vertrokken. In Algerije zat Dayı Mehmet 

Paşa op de troon. Dit was een man die goede relaties met Engeland wilde en daarbij goed 

bevriend geraakt met de Engelse ambassadeur Charles Logie. Engeland had namelijk Algerije 

nodig om de Spanjaarden in de Middellandse Zee in toom te houden. Daarom was de Dayı 

nog niet van plan om vrede met de Amerikanen te sluiten. Hij wilde het liever over het 

losgeld voor de Amerikaanse zeelieden hebben, maar niet over een verdrag. Zijn eis omtrent 

het losgeld bedroeg al 60.000 dollar. Zolang dit niet voldaan werd zouden de Amerikanen niet 

vrij komen.75 Het bedrag van het losgeld steeg telkens in de onderhandelingen. Lamb had als 

onderhandelaar het financiële limiet van Jefferson overschreden.· De Dayı wilde zich liever 

richten op de vredesonderhandelingen met Spanje. Deze vrede moest ook nog tot stand 

komen.76De vrede met Algerije had Spanje in 1786 al meer dan 2,5 miljoen duros gekost. Dit 

bedrag hield ook de tributen, giften en het losgeld voor het vrijkopen van de Spaanse 

zeelieden in.77 Lamb kwam met lege handen terug. Hiermee werd het onvermogen van Lamb 

in de ogen van Jefferson en Adams bevestigd.78 

 De gesprekken met Abdurrahman in Londen en de initiatieven van Lamb hadden geen 

goede resultaten opgeleverd. De meningsverschillen tussen de diplomaten in de commissie 

namen toe. Adams was in tegenstelling tot Jefferson voorstander van het betalen van tribuut. 

Hij wilde gewoon geen oorlog voeren Algerije. Als Amerika net zoals de andere landen het 

door de Barbarijse staten gewenste bedrag zouden betalen, konden ze veel geld aan de 
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vrijgemaakte handel verdienen. In Adam’s visie zou een oorlog de Amerikaanse Republiek 

geen winst opleveren. Jefferson dacht anders en hij wilde een oorlog tegen de Barbarijse 

zeerovers voeren.79 Deze gedachte werd door de Britten, Fransen en Spanje niet 

ondersteund.80 Spanje had al een verdrag met Algerije getekend. Voortaan hadden deze 

landen geen conflict meer. Met het uitbreken van de Franse revolutie was Jefferson van Parijs 

naar Amerika teruggegaan.81 Het enige land van wie de Amerikanen steun konden 

verwachten was Portugal. De Portugese koningin die goederen uit Amerika importeerde, 

beloofde de Amerikaanse schepen te beschermen. Portugal was namelijk ook in oorlog met de 

Algerijnen. In 1792 werd met behulp van Britse initiatieven vrede tussen Portugal en Algerije 

tot stand gebracht. De Barbarijse zeerovers hadden na deze vrede met Portugal weer vrij 

toegang tot de Atlantische Oceaan. De Portugese bescherming van de Amerikaanse 

handelsschepen was nu weggevallen en de aanvallen van de Barbarijse zeerovers werden in 

1793 hervat.82 

 In het jaar 1793 werden steeds meer Amerikaanse schepen in de Middellandse Zee en 

de Atlantische Oceaan doelwit van de Algerijnse zeerovers. Een groep van Algerijnse schepen 

staken de straat van Gibraltar over en maakten in het zelfde jaar de Amerikaanse schepen 

Hope, Minerva, Prudent, Thomas, George, Polly, The Olive Branch, Jane en Dispatch buit.83 

Jefferson´s oorlogsvisie kreeg nu de overhand. In 1794 werden telkens discussies opgestart in 

het Amerikaanse Parlement over het bouwen van een eigen marine vloot. President 

Washington had op 27 maart 1794 het besluit getekend om een vloot te bouwen bestaande uit 

zes schepen. Daarvoor werd een budget van 688,888 dollar voor vrijgemaakt. 84 Deze vloot 

zou de Amerikaanse handelsschepen moeten beschermen tegen de aanval van Barbarijse 

zeerovers totdat er vrede werd gesloten.85 De Europese grootmachten konden door de 

aanvallen van Barbarijse zeerovers op de Amerikanen en de Italianen hun handelsaandeel in 

de Middellandse Zee behouden.86 Met het besluit tot het bouwen van een marine was de wens 

van Jefferson toch uitgekomen. 

 Na terugkeer uit Europa werd Jefferson staatssecretaris en Adams vicepresident van de 
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Amerikaanse Republiek.87 Jefferson wilde dat elke aanval van de Barbarijse zeerovers met 

een aanval beantwoord zou worden.88 Adams bleef van mening dat een vrede met een lager 

bedrag gekocht zou kunnen worden. Dat was veel verstandiger dan Jefferson’s onveranderde 

houding om een groot budget vrij te maken voor een vloot.89 

Adams visie zou in toekomst van de Amerikaanse politiek voorkeur krijgen en bepalend zijn 

in de Amerikaanse politieke houding omtrent de Ottomaanse provincies in Noord Afrika.90 

 Op 30 maart 1795 droeg de Amerikaanse President George Washington David 

Humphreys op om verdragen tussen de Amerikaanse Republiek en de machthebbers in de 

Noord-Afrikaanse Ottomaanse provincies tot stand te brengen.91 Joseph Donaldson zou als 

Amerikaanse onderhandelaar in Algerije aanwezig zijn. De Amerikaanse kapitein O’Brien die 

in Algerije vast zat had aan Humphreys laten weten dat de nieuwe Dayı bijna 2,5 miljoen 

dollar ( bijna hetzelfde bedrag wat ze van Spanje hadden gekregen) eiste. De Amerikanen 

hadden maar 800.000 dollar meegenomen. Dit was natuurlijk niet genoeg. Na een lange 

onderhandeling kwam op 4 november 1796 een verdrag tot stand. Het bedrag dat Amerika 

zou betalen was bijna 992.463,25 dollar geworden.92 De Amerikaanse regering zou Algerije 

jaarlijks 12.000 Algerijnse goudstukken, omgerekend 21.600 Amerikaanse dollars betalen of 

wel Algerije voor een vergelijkbaar bedrag aan maritieme militaire materialen te voorzien.93 

In het jaar 1797 werd een nieuw schip aan de Dayı van Algerije overhandigd om een 

achterstand in de betaling te compenseren. Na dit mooie gebaar nam de Dayı de gelegenheid 

waar om gelijk vijf nieuwe schepen bij de Amerikaanse staat te bestellen als 

vervolgbetalingen die nog aan Algerije gedaan moest worden.94 De 119 Amerikaanse burgers 

die als slaven in Algerije zaten kwamen vrij.95 Daarmee was de achterliggende gedachte van 

de Algerijnse zeerovers duidelijk geworden. 

 Na het ondertekenen van het verdrag met Algerije maakten de Amerikaanse 

onderhandelaren bij de Dayı van Algerije bekend, dat ze ook van plan waren om met zijn hulp 
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een verdrag met Tripoli en Tunis tot stand te brengen. Daarop beloofde Dayı zijn invloed te 

willen inzetten voor de Amerikaanse belangen in Tripoli en Tunis.96 Tripoli had geen 

handelsmogelijkheden en de staatskas was te leeg om goederen aan te schaffen. De pest had 

via Tunis en Egypte ook Tripoli bereikt. De graanhandel had de pest verder in het land 

verspreid.97 Terwijl de Amerikanen de vrede met Algerije wel hadden getekend, was dit nog 

niet gerealiseerd met de  Tripolitanen. Murad Reis uit Tripoli, de Schotse bekeerling Peter 

Lesly, had twee Amerikaanse handelsschepen, de Sophia en de Betsy, gevangen genomen.98 

De Amerikaanse regering had nog geen verdrag met Tripoli om ze te vrij krijgen. 

 Joel Barlow was de Amerikaanse consul in Algerije. Hij werd nu ook aangesteld als 

onderhandelaar voor de Amerikaanse Republiek om een verdrag tot stand te brengen met 

Tripoli. Hij werd tijdens zijn reis naar daarheen vergezeld door de Amerikaanse kapitein 

Richard O’Brien.99 Met de ondertekening van het verdrag werden ook vier Amerikaanse 

zeelieden vrijgelaten die in de Tripolitaanse gevangenissen zaten.100 Yusuf Paşa wilde net zo 

als Algerije ook een jaarlijks tribuut ontvangen bovenop het bedrag van 40.000 dollar. Als de 

Amerikanen geen geld gaven dan konden ze in gelijke waarde met maritiem militair materiaal 

betalen.101 De achterliggende gedachte van Yusuf Paşa was het versterken van zijn marine 

door middel van de Amerikaanse betalingen. Anders zou hij deze optie niet gesteld hebben.  

 Uiteindelijk werd de overeenstemming bereikt door 56.000 dollar overeen te komen 

die Tripoli eenmalig van de Amerikaanse Republiek zou krijgen.102 Dayı Hasan Paşa van 

Algerije die zijn diensten verleend had om het verdrag tussen Tripoli en de Amerikaanse 

Republiek tot stand te brengen, werd tevens de garant van het verdrag. Het verdrag werd eerst 

tussen Yusuf Paşa, Joel Barlow en de andere voornaamste personen van Tripoli op 4 

november 1796 getekend. Daarna werd het tussen Hasan Paşa en Joel Barlow op 3 januari 

1797 in Algiers nog een keer getekend en gezegeld.103 De reden waarom Hasan Paşa bij de 

onderhandelingen werd betrokken, was David Humphreys. Hij vond de betrokkenheid van 

Dayı Hasan Paşa nodig, als garantie voor als de Tripolitanen hun afspraken niet nakwamen. 
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Dayı Hasan Paşa kon dan zijn invloed op Tripoli gebruiken voor het nakomen van de 

overeenkomst. 

 Tunis kwam als laatste in de reeks verdragen tussen de Ottomaanse provincies en de 

Amerikaanse Republiek. De voornaamste reden daarvoor was dat Hamdullah Bey 

terughoudend was en afwachtte wat de andere Ottomaanse provincies zouden doen.104 De Bey 

van Tunis wilde heel graag een bedrag van 107.000 dollar hebben van de Amerikanen om het 

verdrag te tekenen. Hij suggereerde daarbij dat dit bedrag bijna niets was vergeleken met wat 

de Amerikanen aan de Algerijnen hadden beloofd te betalen. Daarmee wilden hij een groter 

bedrag naar zichzelf toetrekken. De Amerikanen die dat in het jaar 1796 niet wilden betalen, 

zagen uiteindelijk geen andere optie door de onveranderde houding van de Bey.105 Joseph 

Famin, een Franse handelaar in Tunesië, en de Amerikaanse consul van Algiers Joel Barlow 

waren bij deze onderhandelingen betrokken. Op 28 augustus 1797 werd een akkoord bereikt 

en het verdrag werd door beide partijen ondertekend.106 

 Het getekende verdrag met Tunis bleek in de Amerikaanse Senaat niet helemaal te 

voldoen aan de wensen van de parlementariërs. In 1799 werden de meeste artikelen van het 

verdrag wel, maar de artikelen 11, 12 en 14 niet goedgekeurd.107 De senaat wilde graag een 

aanpassing in deze artikelen brengen. Om de veranderingen in het verdrag mogelijk te maken 

eiste de Bey militaire materialen om de Amerikaanse schepen te groeten en een bedrag van 

20.000 dollar extra als het eerste Amerikaanse consulaat in Tunesië geopend zou worden.108 

Zijn eisen hielden hiermee nog niet op, als laatste kwam ook nog een juweel en een 

oorlogsschip in de onderhandelingen naar boven om het verdrag aan te passen.109 Hiermee 

was hij net zo als anderen er op uit om zijn marine te versterken. 
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3. De bilaterale verdragen 

De Amerikaanse Republiek heeft tussen 1778 en 1788 verschillende verdragen met Frankrijk, 

Nederland, Zweden en Marokko gesloten en daarmee haar handelsterrein in de wereld 

vergroot.110 Het handelsverdrag met Marokko gaf Amerika nog steeds geen volledige toegang 

tot de Middellandse Zee. De verdragen die met de Ottomaanse provincies als Algiers, Tunis 

en Tripoli waren getekend, hebben de Middellandse Zee voor de Amerikaanse handel open 

gemaakt. Deze verdragen bewijzen hoe belangrijk de Amerikaanse Republiek, als een 

opkomende staat die haar positie tussen andere landen wil verbeteren, de handel vond.111 Bij 

het tot stand brengen van deze verdragen had de Amerikaanse regering zich, ondanks alle 

oorlogsschulden van de Onafhankelijkheidsoorlog, niet teruggehouden om aan de financiële 

eisen van de Ottomaanse provincies in Noord-Afrika te voldoen.112 

 Zoals gezegd, op 30 maart 1795 droeg de Amerikaanse president George Washington 

David Humphreys op om verdragen tussen de Amerikaanse Republiek en de machthebbers in 

de Noord-Afrikaanse Ottomaanse provincies tot stand te brengen.113 Het eerste Amerikaanse 

verdrag met een Ottomaanse provincie werd op 5 september 1795 getekend tussen de 

Amerikaanse Republiek en Algerije. Het tweede verdrag tussen de Amerikaanse Republiek en 

Tripoli kwam tot stand op 4 november 1796. Het derde verdrag met Tunesië kwam op 5 

september 1797 tot stand. Terwijl de Barbarijse staten in de Europese literatuur vaak als semi-

autonome staten worden beschouwd, zijn er toch Ottomaanse kenmerken in de verdragen te 

vinden. De voornaamste kenmerken die deze verdragen Ottomaans maken zitten in de 

terminologie die is gebruikt in de verdragen.114 Vooral in de preambule van het verdrag dat 

met Tunesië in 1797 getekend is, is er een duidelijke verwijzing als “the most powerful of all 

princess of the Ottoman nation who reign upon the earth” naar de Ottomaanse sultan.115 Aan 

het einde van het verdrag van Algiers is een Tuğra van de Dayı, de Turkse handtekening die 

vooral door de Ottomaanse sultans wordt gebruikt, te zien. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat de heersers in deze provincies Turks waren en zich ook met de Ottomanen verbonden 

voelen. 
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 In de onderstaande paragrafen zal eerst specifieke informatie over de verdragen 

gegeven worden. Onder specifieke informatie wordt verstaan de plaats van de ondertekening, 

welke partijen of personen bij de onderhandelingen waren betrokkenen, in welke taal het is 

geschreven en als laatste wordt op de thema’s ingegaan die in de drie verdragen naar voren 

komen.  

3. 1. Het verdrag met Algerije 

Dit verdrag tussen de Amerikaanse Republiek en Algerije werd op 5 september 1795 als 

vredes- en vriendschapsverdrag getekend. De originele tekst van het verdrag werd door de 

Ottomaanse bestuurders van Algerije opgesteld in het Turks met gebruik van het Arabische 

alfabet. 116 Hiermee is dit het eerste Turkse verdrag in de Amerikaanse geschiedenis. Achteraf 

werd door de Amerikanen gesuggereerd dat het Arabisch zou zijn. Leidse professor J. H. 

Kramers had bevestigd dat het verdrag niet uit het Arabisch maar uit het Turks is vertaald.117 

Daarmee is het ook een bijzonder Turks verdrag in de Algerijnse geschiedenis. De originele 

tekst is zestien pagina’s lang.118 Op 15 februari 1796 werd het verdrag voorgelegd aan de 

Amerikaanse Senaat. Op 2 maart werd het in behandeling genomen en goedgekeurd. Op 7 

maart werd het geratificeerd en dezelfde dag is het verdrag door de Amerikaanse Senaat 

bekend gemaakt aan het Amerikaanse publiek.119 

 Het verdrag dat uit 22 artikelen bestaat werd namens de Amerikaanse regering door 

Joseph Donaldson jr. getekend. De ondertekenaars aan de Algerijnse kant waren de Dayı van 

Algerije Hasan Paşa, de Janitsaar Ağa, en de leden van de Divan. Hiermee had de 

Amerikaanse regering voor het eerst in haar geschiedenis besloten om een land jaarlijks 

12.000 Algerijnse goudstukken, gelijk aan 21.600 Amerikaanse dollars, te betalen oftewel om 

Algerije voor een vergelijkbare bedrag van militaire materialen te voorzien.120 Donaldson 

betaalde ook het bedrag van 585.000 dollar om door Algerije gevangen gehouden 

Amerikanen vrij te kopen. De bemanningsleden van het schip Dolphin van Philadelphia die 

op 30 juli 1785 werden gevangen, werden daardoor op 11 september vrijgelaten.121 De 

uiteindelijke prijs van het verdrag met Algerije kwam voor de Amerikaanse schatkist op 
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992.463,25 dollar te liggen.122 

 Voor dit verdrag was Humphreys benoemd maar hij was zelf niet naar Algiers gegaan. 

Daarom werd Donaldson naar de Dayı gestuurd. De onderhandelingen om het verdrag tot 

stand te brengen duurden niet lang.123 Donaldson had een eerder getekend verdrag tussen 

Algerije en Zweden van James Leander Cathcart gekregen. Dat was ongeveer een exacte 

kopie van het Amerikaanse verdrag. Cathcart was als slaaf gevangen en in de jaren dat hij in 

Algerije zat tot een hoge positie opgeklommen als christelijke adviseur van de Dayı. Hij 

speelde in deze onderhandeling een belangrijke bemiddelingspositie tussen Algerije en 

Amerika.124 Dit vermeldde Donaldson later als “returned to me with Articles of a Treaty in 

Turkish & then Englished, which Proves to be that of the Sweedes.”125 

3. 2. Het verdrag met Tripoli 

Het verdrag met Tripoli werd als vredes- en vriendschapsgedrag tussen de Amerikaanse 

Republiek en Tripoli op 4 november 1796 getekend. De originele tekst van het verdrag werd 

in het Arabisch met het Arabische alfabeetschrift door de Ottomaanse bestuurders van Tripoli 

opgesteld. Hiermee is dit het tweede Arabische verdrag in de Amerikaanse geschiedenis na 

het verdrag met Marokko. Op 29 mei werd het aan het Amerikaanse congres voorgelegd. Op 

7 juni werd het door de Amerikaanse Senaat in behandeling genomen en op 10 juni 

geratificeerd. Op dezelfde dag is het verdrag door de Amerikaanse Senaat afgekondigd.126 

 Het origineel bestaat uit viertien artikelen.127 Volgens de documenten van het Avalon 

Project van de Yale Law School bevat het artikel twaalf artikelen en telt viertien pagina’s.128 

Het is daarmee kleiner en bevat minder regels dan het verdrag dat eerder in 1795 met Algerije 

is getekend. Dit verdrag werd aan Amerikaanse zijde door Joel Barlow getekend. Hij was 

door de Amerikaanse staat als consul in Algerije benoemd en daarmee was hij de hoogste 

Amerikaanse autoriteit in de onderhandelingen. Hij werd ook nog door de Amerikaanse 

kapitein Richard O’Brien vergezeld. O’Brien verbleef lange tijd in Algerijnse gevangenissen 

                                                           
122 Avalon Project, ‘Note Regarding Ratification’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795n.asp#n3 (13 januari 2011 om 22.50 uur). 
123 Nash, The forgotten wars, 36. 
124 P. Baepler, White Slaves, African Masters: An Anthology of American Barbary Captivity Narratives (Chicago 
1999) 104. 
125 Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Amity, Signed at Algiers September 5, 1795: Hunter Miller's Notes’ 
(versie onbekend), http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795n.asp (17 januari 2011 om 21.50 uur). 
126 Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Amity, Signed at Algiers September 5, 1795’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795t.asp (16 januari 2011 om 21.50 uur). 
127 Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri, 185. 
128 Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Amity, Signed at Algiers September 5, 1795’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795t.asp (16 januari 2011 om 21.50 uur). 
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en daarmee had hij al kennis over het politieke systeem van de Ottomaanse provincies in 

Noord-Afrika.129 De Tripolitaanse partij bestond uit Yusuf Karamanli Paşa, Soliman Kaya, 

Mehmet de Schatkistbewaarder, Halil de Opperbevelhebber van Tripoli, Ahmet de Minister 

van de Marine van Tripoli, Ali het hoofd van de Tripolitaanse Divan en andere voorname 

figuren uit de Ottomaanse provincie Tripoli.130 Dit verklaart ook hoeveel belang de 

Tripolitaanse partij aan dit verdrag hechtte.  

 Het verdrag werd na de ondertekening door de Tripolitaanse partij door Joel Barlow 

naar Algerije meegenomen. Het hoofd van de Ottomaanse provincie Algerije de Dayı Hasan 

Paşa, was zoals gezegd als garant van het verdrag bij het verdrag betrokken. Het verdrag werd 

door Hasan Paşa en Joel Barlow op 3 januari 1797 getekend en gezegeld. Dat Hasan Paşa bij 

de onderhandelingen betrokken was, was geinstigeerd door David Humphreys. Hij vond de 

deelname van Dayı Hasan Paşa als bevestiging van het verdrag door de Algerijnen, waardoor 

de Amerikanen elk moment de hulp van de Dayı konden vragen als de Tripolitanen de 

afspraken niet zouden nakomen.131 Hiermee was het tweede verdrag tussen Amerika met de 

Ottomaanse provincies in Noord Afrika tot stand gekomen. Het verdrag werd later door de 

Amerikaanse ambassadeur David Humphreys in ontvangst genomen. Hij heeft het na het 

lezen goedgekeurd en ondertekend.132 Dit tweede verdrag had de Amerikaanse staat in totaal 

56.000 dollar gekost.133 Hiermee was het klaar om het naar de Amerikaanse senaat te gaan. 

 Na dat dit verdrag door beide partijen was getekend, werd door de Amerikaanse staat 

de eerste ambassadeur voor Tripoli benoemd. De keuze viel op James Leander Cathcart. Hij 

was al eerder de hoogste christelijke adviseur van de Dayı in Algerije geweest en met zijn 

nieuwe functie mocht hij zijn talenten voor de Amerikaanse belangen in Tripoli inzetten. Op 5 

april 1799 kwam hij naar Tripoli om zijn ambt te betrekken.134 

3. 3. Het verdrag met Tunis 

De derde en de laatste Ottomaans provincie waarmee de Amerikaanse Republiek een verdrag 

tekende was Tunesië. Dit laatste verdrag werd ook net als de andere twee een vredes- en 

vriendschapsverdrag genoemd. De wens naar dit verdrag aan de Amerikaanse zijde gaat terug 

                                                           
129 Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri, 185. 
130 Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Amity, Signed at Algiers September 5, 1795’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795t.asp (16 januari 2011 om 21.50 uur). 
131 Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri,186. 
132 Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Friendship, Signed at Tripoli November 4, 1796’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1796t.asp (16 januari 2011 om 20.50 uur). 
133 Pratt, A history of United States Foreign Policy, 110. 
134 Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri, 186. 
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tot 17 juni 1796. De Tunesische heerser Hamdullah Bey, was van de Amerikaanse wensen op 

de hoogte gesteld door Joel Barlow die in Algerije zat en de Franse handelaar Joseph Stephen 

Famin die de Amerikaanse belangen in Tunis vertegenwoordigde. Hamdullah Bey heeft per 

brief zijn positieve houding over dit verdrag aan de Amerikaanse president laten weten.135 Op 

28 augustus 1797 tekenden beide partijen de verdragen. Aan de Tunesische zijde tekenden de 

Ottomaanse gezaghebbers van de provincie Hamdullah Bey (Paşa), Dayı Ibrahim, hoofd van 

de Divan en de Janitsarencommandant Suleyman bin Mahmut en andere voorname personen 

van de Janitsaren Ocak. De Amerikaanse ondertekenaars waren, de Amerikaanse gezant in 

Tunesië, Joseph Stephen Famin en de Amerikaanse consul van Algerije Joel Barlow.136 De 

Amerikaanse ambassadeur David Humphreys die in Madrid was gezeteld, zette er op 14 

november 1797 zijn stempel ook op. De inhoud van het verdrag was in het Turks geschreven 

in het Arabische alfabet. Daarmee heeft een tweede verdrag in het Turks zijn plaats in de 

Amerikaanse geschiedenis ingenomen. Op 21 februari 1798 werd dit verdrag aan de 

Amerikaanse Senaat afgegeven. Tot 6 maart 1798 heeft de Amerikaanse Senaat dit verdrag 

behandeld en haar advies over de inhoud gegeven. 137 Het verdrag voldeed op bepaalde 

punten niet aan de juridische en financiele wensen van de Amerikaanse Senaat. De 

Amerikanen waren niet van plan om hoge importtarieven te betalen en het buskruit te leveren 

die bedoeld was om de Amerikaanse schepen aan de havens van Tunis te saluteren. 

Bovendien waren ze van mening dat de Bey van Tunis door het verdrag de wetten aan de 

Amerikaanse kapiteinen zou voorschrijven.138 Over artikel 11, 12 en 14 moesten de 

Amerikaanse diplomaten verder onderhandelen om het voor de Amerikaanse Republiek 

gunstiger te maken. Richard O’Brien die afwezig was bij de tot stand komen van het verdrag, 

zette zijn zegel op 18 december 1798 ook onder het verdrag. 139 

 De tweede Amerikaanse onderhandelingspoging met Tunesië over artikel 11, 12 en 14 

was op 26 maart 1799. Op 26 maart hebben de Amerikaanse onderhandelaars William Eaton 

en James Leander Cathcart, met de zegel die ze van de Amerikaanse staat hadden mee 

gekregen, de veranderde artikelen in het verdrag bevestigd. Op 13 december 1799 werd een 

nieuwe poging gedaan en het verdrag werd opnieuw aan de Amerikaanse Senaat aangeboden. 
                                                           
135 Avalon Project, ‘Tunis 1797: Truce of June 17, 1796’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1797a.asp (18 januari 2011 om 20.50 uur). 
136 Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri, 187. 
137 Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Friendship, Signed at Tunis August 28, 1797’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1797t.asp (17 januari 2011 om 20.50 uur). 
138 J. Sparks, The library of American biography  IX (Boston 1838) 185-187. 
139 Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Friendship, Signed at Tunis August 28, 1797’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1797t.asp (17 januari 2011 om 20.50 uur). 
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Deze bracht opnieuw een advies uit. Ze waren het nog niet eens met artikel 11, 12 en 14. Dit 

werd op 24 december 1799 bekend gemaakt.140 Dit verdrag koste Amerikaanse regering 

ongeveer 107,000 dollar.141 De Tunesische eisen veranderden ook na de aanpassing van het 

verdrag. Ze wilden voortaan militaire materialen om de Amerikaanse schepen te groeten en 

bovendien een bedrag van 20.000 dollar extra als het eerste Amerikaanse consulaat in Tunesië 

haar deuren zou openen.142 

3. 4. Belangrijke thema’s in de verdragen 

De drie verdragen die de Amerikaanse Republiek met de Barbarijse staten oftewel de 

Ottomaanse provincies in Noord-Afrika tekende tonen inhoudelijk gelijke kenmerken qua 

thema’s maar elk verdrag kent ook bijzonderheden. De thema’s omvatten handel, piraterij, 

slavernij diplomatie, jurisdictie, tribuutbetalingen en andere bijzonderheden.  

3. 4. 1. Handel, piraterij en slavernij 

De Amerikaanse schepen mochten voortaan goederen exporteren en importeren uit Algerije. 

In de haven mochten ze niet lastiggevallen worden. Voor de goederen die ze naar Algerije 

exporteerden, moesten ze net als de Europese staten een importbelasting van vijf procent 

betalen.143 Als de Algerijnen de Amerikaanse schepen herkenden, mochten ze deze niet 

aanvallen en niet aan de goederen aan boord komen.144 Ook de schepen die schade op zee 

hadden opgelopen door anderen, mochten ze niet worden leeggeroofd en andere landen 

mochten niet geholpen worden om Amerikaanse schepen aan te vallen.145 De schepen 

mochten tijdens een douanecontrole op zee niet langdurig worden vastgehouden. Als de 

schepen door beide partijen werden onderzocht en de Amerikaanse paspoorten waren ingezien 

mochten ze naar hun bestemming varen. De paspoorten werden alleen door de Amerikaanse 

overheid aan haar onderdanen verstrekt.146 De Amerikaanse bemanningsleden, mochten niet 

door de Algerijnen van boord worden gehaald.147 Alle andere opvarenden die geen 

Amerikaans paspoort bezaten mochten door de Algerijnen gevangen worden genomen. Ook 

de schepen die een consulaire pas oftewel een mediterrane pas hadden gekregen van de 

                                                           
140 Avalon Project, ‘Note Regarding Ratification’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1797n.asp#n4 (17 januari 2011 om 20.50 uur). 
141 Pratt, A history of United States Foreign Policy, 110. 
142 Perry, Carthage and Tunis, past and present, in two parts, 194. 
143 Artiekel II van het verdrag van Algiers. 
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Amerikaanse ambassadeur in Algerije en van de Dayı mochten naar hun bestemming 

varen.148 De consulaire passen werden tegelijk met het verdrag op 7 september 1795 aan 

O’Brien gegeven. De Amerikanen mochten deze passen reproduceren en gebruiken zolang als 

dat nodig was.149 Daarmee werd er een garantie aan de Amerikanen gegeven dat deze schepen 

ook door Tripoli en Tunis geen schade zouden oplopen. De Amerikaanse schepen die door de 

Tunesiërs, Marokkanen of Tripolitanen werden gekaapt mochten niet door de Algerijnen 

opgekocht worden.150 

 De Tripolitaanse heerser zou voortaan de Amerikaanse schepen in de Middellandse 

Zee zonder enige belemmering door laten varen naar hun bestemming.151 De onderdanen van 

beide partijen die gevangen genomen waren, zouden worden vrijgelaten en hun bezittingen 

moesten worden terug gegeven.152 De Amerikaanse schepen zouden voortaan een mediterrane 

pas van Tripoli krijgen die hun bescherming zou geven in de Middellandse Zee en deze 

passen zouden achttien maanden geldig zijn.153 De Amerikaanse schepen mochten goederen 

importeren en exporteren uit Tripoli. De prijzen van goederen zouden gelijk aan de 

marktprijzen zijn. Hier werd geen vermelding gemaakt van een importtarief zoals in de 

verdragen met Algiers en Tunis. Verder mochten de schepen zolang als nodig, gebruik maken 

van alle havenfaciliteiten.154 De burgers van beide landen, mochten in beide landen handel 

bedrijven en moesten als most favorite nations van elkaar, gelijk behandeld te worden.155 

 In Tunesië lag het importtarief hoger dan Algerije, namelijk zes procent.156 Van 

Tunesië kregen de Amerikaanse schepen ook de mediterrane pas. Deze passen zouden 

achttien maanden geldig zijn.157 Bovendien, Amerikaanse goederen, die in een door de 

Tunesiërs gekaapt schip van een ander land zitten, moesten door de Bey van Tunis worden 

vergoed.158 De Amerikaanse marineschepen die de handelsschepen escorteerden mochten 

voortaan niet meer worden onderzocht.159 Als er op de Amerikaanse schepen burgers van een 

                                                           
148 Artikel IV van het verdrag van Algiers. 
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vijandig land van Tunesië zaten, mochten deze mensen gevangen worden genomen.160 

Amerikaanse schepen mochten goederen importeren uit en exporteren naar Tunis en mochten 

gebruik maken van alle faciliteiten van de havens in Tunis. De Amerikaanse schepen die op 

zee schade hadden opgelopen, moesten door de Tunesiërs worden geholpen.161 De 

Amerikaanse handelaren moesten in Tunesië op gelijke manier behandeld worden als die van 

andere landen.162 De Amerikaanse overheid had met deze drie verdragen in drie Ottomaanse 

provincies in Noord-Afrika, drie kwesties die ze in de Middellandse Zee belangrijk achtten, 

het voortzetten van de handelsactiviteiten, de piraterij en als laatste, de slavernij van de eigen 

onderdanen opgelost.  

3. 4. 2. Diplomatie 

Zowel Algerije als de Amerikaanse Republiek zouden elkaar als gelijke behandelen.163 

Tussen Tripoli en de Amerikaanse Republiek zou er vrede bestaan en deze zou door de 

heersers van Algerije worden gewaarborgd.164 Ook Tunesië en de Amerikaanse Republiek 

zouden permanente vrede hebben en beiden partijen zouden steeds meer naar elkaar toe 

werken.165 De diplomatie gaat verder in de vorm van een alliantie tussen beide partijen. Als 

de Amerikaanse schepen door een ander land166 zouden worden aangevallen, dan moesten de 

Tripolitanen de Amerikanen te hulp schieten.167 Dit werd ook van Tunesië verwacht.168 Een 

soort gelijke eis werd in het verdrag met Algerije niet genoemd. Daarmee bleef Algerije 

neutraal, maar Tripoli en Tunis, wat ook uit de verdragen bleek, werden bondgenoot van de 

Amerikaanse Republiek.  

 De diplomaten mochten in Algerije en Tunis te allen tijde komen en gaan.169 

Amerikaanse diplomaten mochten zich ontfermen over de bezittingen van overleden 

Amerikaanse burgers die geen nazaten meer hadden.170 In Tunesië mocht de Amerikaanse 

staat overal ambassadeurs benoemen en plaatsen. De kosten van de diplomaten in Tunesië 

                                                           
160 Artikel XIII van het verdrag van Tunis 
161 Artikel VIII en IX van het verdrag van Tunis. 
162 Artikel XII van het verdrag van Tunis. 
163 Artikel I van het verdrag van Algiers. 
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zouden door de staat (Tunesië) worden vergoed.171 De bevoegdheden van de diplomaten in 

Tunis gaan verder. Ze mochten recht spreken (jurisdictie) over de Amerikaanse burgers en de 

bezittingen van de Amerikanen zonder erfgenamen confisqueren, net zoals in Algerije. De 

plichten van diplomaten in Tunesië werden verder met artikel 20 en 21 aangevuld.172 Als er 

een incident tussen een Amerikaan en een bewoner van het land zelf plaats zou vinden dan 

golden de regels van het land waar dat incident plaats vond.173 

 In Tripoli kregen de Amerikanen het recht om overal ambassadeurs te benoemen en te 

plaatsen. Hier werden geen verantwoordelijkheden of de mogelijkheid tot rechtspraak door 

diplomaten genoemd. Het was wel zo, dat de Amerikaanse diplomaten samen met de Dayı 

van Algiers, Tripoli konden dwingen om afspraken na te leven.174 Hieruit blijkt ook dat 

diplomaten zowel in Algerije en als in Tunis wat meer ruimte van de heersers hadden 

gekregen, maar ook met verschillende taken waren belast.  

3. 4. 3. Tribuut 

Het meest opvallende en belangrijkste kenmerk, van de verdragen, was gevormd door de 

tribuut die aan Algiers en Tripoli voldaan moest worden. Dit was in de Amerikaanse 

geschiedenis een unieke gebeurtenis. Een land dat ongeveer een kwart eeuw eerder haar 

ongenoegen over de toenemende Engelse belastingdruk in een opstand had verwoord en deze 

grote mogendheid had verslagen, was nu gedwongen met geld de vrede van de Barbarijse 

staten te kopen. Dit was namelijk in de preambule van het verdrag met Algiers en Tripoli 

vermeld. Het jaarlijkse tribuut bedroeg 12.000 Algerijnse gouden munten, gelijk aan 21.600 

dollar. En anders een gelijke waarde aan buskruit, kanonnen, ijzer, ankers, kabels, en andere 

noodzakelijke militaire materialen voor maritieme doeleinden.175 Aan de vooravond van het 

verdrag kreeg het hoofd van Tripoli 40.000 duro’s (Spaanse dollars), dertien horloges, vijf 

zegelringen, 140 ells (1 ell is ongeveer 94.1 cm in het metriek stelsel) kledingstof en vier 

gewaden. De Amerikaanse ambassadeur zou bij zijn aankomst ook nog eens 12.000 Spaanse 

dollars meenemen, naast de nodige militaire materialen voor maritieme doeleinden. Deze 

                                                           
171Artikel XVII van het verdrag van Tunis. 
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eisen, waarin geld en het giften van de Amerikanen kwam, waren eenmalig.176 In het verdrag 

met Tunis, in dit opzicht anders dan dit met van Algiers en Tripoli, staat geen soortgelijke eis 

tot een tribuutbetaling, maar Hamdullah Bey eiste wel een juweel en een oorlogsschip in de 

onderhandelingen over de te veranderen artikelen van het verdrag.177 Hiermee waren de 

kosten van het verdrag achteraf opgelopen tot 179,044 dollar.178 

3. 4. 4. Andere bijzonderheden 

Het opvallendste artikel in de drie verdragen, is artikel 11 van het verdrag van Tripoli. Daarin 

verklaarde de Amerikaanse staat zich openlijk een seculiere staat en de religie mag geen reden 

voor de Amerkaanse Republiek zijn om het verdrag en de vrede te verbreken: 

‘As the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian 

religion; as it has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility, of 

Mussulmen; and, as the said States never entered into any war, or act of hostility against any 

Mahometan nation, it is declared by the parties, that no pretext arising from religious opinions, shall 

ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries.’179 

Dit blijft tot de dag van vandaag een actueel punt van discussie in de Amerikaanse 

politiek. Een zoekterm als “treaty of Tripoli article 11” levert genoeg resultaten via 

google die deze conclusie bevestigen.180 De Founding Fathers hadden zich vaak met het 

christendom geassocieerd en kwamen als zeer gelovig over. In 3 oktober 1789 werd zelfs 

Thanksgiving day onder referentie aan God door George Washington aangekondigd als 

een nationale feestdag. 

‘[…] to recommend to the People of the United States a day of public thanks-giving and prayer to be 

observed by acknowledging with grateful hearts the many signal favors of Almighty God, especially 

by affording them an opportunity peaceably to establish a form of government for their safety and 

happiness.’181 
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Terwijl de uitspraken van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in zijn besluiten 143 U.S. 
457, 43 U.S. 127, 136 U.S. 1, 283 U.S. 605 bevestigden dat de rol van het Christendom in de 
Amerikaanse Republiek diep was geworteld, blijft dit een paradoxale aanwijzing.182 
 Een ander vermeldingswaardig punt was de veranderingen in artikel 11, 12, 14 van het 
verdrag van Tunis. In artikel 11 was de verplichting om elkaars schepen te groeten, op initiatief van 
beide partijen niet meer verplicht, in artikel 12 vielen de onderdanen niet meer onder de 
bescherming van de heerser van Tunis maar onder de overheid of de commandant van hun land van 
herkomst. En in artikel 14 was het importtarief van zes procent naar drie procent verlaagd.183 

                                                           
182 US Supreme Court Center, ‘Church of The Holy Trinity V. United States, 143 U. S. 457 (1892)’ (versie 
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http://supreme.justia.com/us/43/127/case.html (18 januari 2011 om 22.50 uur); US Supreme Court Center, 
‘Mormon Church V. United States, 136 U. S. 1 (1890)’ (versie onbekend), 
http://supreme.justia.com/us/136/1/case.html (18 januari 2011 om 22.50 uur); US Supreme Court Center, 
‘United States V. Macintosh, 283 U. S. 605 (1931)’ (versie onbekend), 
http://supreme.justia.com/us/283/605/case.html (18 januari 2011 om 22.50 uur). 
183 Avalon Project, ‘Note Regarding Articles 11, 12, And 14’ (versie onbekend), 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1797n.asp#n7 (16 januari 2011 om 22.50 uur).  

http://supreme.justia.com/us/143/457/case.html
http://supreme.justia.com/us/43/127/case.html
http://supreme.justia.com/us/136/1/case.html
http://supreme.justia.com/us/283/605/case.html
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1797n.asp#n7
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Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt als eerste dat de oorspronkelijke Ottomaanse provincie Algerije was 

in 1587 verdeeld en zo drie aparte provincies Algerije, Tunis en Tripoli waren ontstaan. De 

Ottomaanse provinciebestuurders verloren in de zeventiende en achtiende eeuw hun macht 

aan de lokale militaire troepen: de Janitsaren. Deze veranderden het bestuurlijke systeem in 

Algerije tot een militaire opvolging, en in Tunis en Tripoli tot een erfopvolging. Ze waren 

mede door deze ontwikkelingen onafhankelijk van het Ottomaanse gezag beschouwd, maar ze 

bleven de Ottomaanse Sultan nog als hoogste gezag erkennen en gehoorzamen. Deze 

provincies hadden een economie die al met het begin van de vroegmoderne tijd  met 

maritieme activiteiten was verbonden. De piraterij die als een heilige oorlog in de zestiende 

eeuw was begonnen, werd steeds meer een economische noodzaak waar deze gebieden van 

leeften. Europese schepen werden in de periode vaak aangevallen en de bemanningsleden tot 

slaaf gemaakt. De provincies steunden dit omdat deze activiteiten veel inkomsten 

genereerden. Zij werden de Barbarijse staten en hun piraten Barbarijse zeerovers genoemd. 

De dertien koloniën waren tot 1776 de Britse gebieden in Noord-Amerika. Deze gebieden 

waren in de zeventiende eeuw gesticht om het moederland van grondstoffen te voorzien. Later 

werden de kolonisten vooral door de religieuze minderheden gevolgd. De Noordelijke steden 

werden in de achtiende eeuw proto-industrieel en bevorderde de handel. Daardoor nam de 

scheepvaart in de havensteden toe. De zuidelijke steden ontwikkelden zich in de achtiende 

eeuw voornamelijk agrarisch. De belastingmaatregelen die Engeland deze koloniën in de 

achttiende eeuw oplegde om haar oorlogschulden te betalen, leidden uiteindelijk tot de 

onafhankelijkheidsoorlog en het ontstaan van de Amerikaanse Republiek. 

 De eerste contacten tussen de Amerikanen en het Ottomaanse rijk gingen terug tot 

zeventiende eeuw. De Amerikaanse handelaren konden in de Middellandse Zee onder de 

Britse bescherming handel drijven. Met het begin van de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsoorlog verloren de Amerikaanse handelaren de bevoorrechte positie die zij 

onder het Britse gezag hadden, bijvoorbeeld de mediterrane pas waarmee ze ongestoord 

handel konden bedrijven met Europa en het Ottomaanse rijk. Handel in het algemeen was 

voor de Amerikanen belangrijk om mee te tellen in de wereld en om hun oorlogsschulden af 

te kunnen betalen. Het Ottomaanse rijk was daarin ook aantrekkelijk voor de Amerikanen 

omdat ditet rijk zich uitstrekte over drie continenten. De Barbarijse zeerovers vormden een 

gevaar voor de Amerikaanse handel na het wegvallen van de Britse bescherming en die 

kwestie hoopten ze via de grootmachten in Europa te regelen. Steeds vaker bleken de 
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grootmachten in de tweede helft van het achtiende eeuw een neutrale of een favorabele 

houding tegenover de Barbarijse zeerovers te hebben door verdragen met ze aan te gaan en 

tribuut te betalen. De Amerikanen aarzelden in de jaren tachtig van de achttiende eeuw om 

een directe relatie te beginnen met het Ottomaanse rijk vanwege de te verwachte hoge 

financiële eisen die door de Sultan zouden worden gesteld. Daarom is deze optie niet verder 

overwogen. De enige manier om de vrije handel voor de Amerikaanse schepen in de 

Middellandse Zee tegen de Barbarijse zeerovers te beschermen was oorlogvoeren of tribuut 

(en losgeld) betalen. De andere Europese landen tekenden in de loop van het achtiende eeuw 

vele verdragen met deze Ottomaanse provincies waarbij ze jaarlijks hoge bedragen moesten 

betalen om hun eigen handel veilig te stellen. Uiteindelijk verkozen de Amerikanen voor deze 

zelfde optie om toegang te krijgen tot het Middellandse Zee gebied.  

 Er zijn tussen 1795-1797 drie verdragen met de drie Ottomaanse provincies in Noord-

Afrika Algerije, Tunis en Tripoli tot stand gekomen. Eerst werd met Algerije, daarna met 

Tripoli en als laatste met Tunis getekend. Deze verdragen waren dan ook uniek in de 

Amerikaanse geschiedenis. De terminologie die in de verdragen werden gebruikt was 

Ottomaans. Ze waren met het Arabisch alfabet in het Turks of in het Arabisch geschreven. De 

teksten in de verdragen verwijzen naar de Ottomaanse sultan en ze gebruikten Turkse 

sluitzegels de Tuğra. Daaruit bleek dat de heersers van deze provincies tot 1797 nog loyaal 

waren aan de Sultan. In de verdragen komen vooral thema’s naar voren als handel, piraterij, 

slavernij, diplomatie en tribuut. Met deze verdragen werden kwesties in de Middellandse Zee 

als piraterij en slavernij in één klap voor de Amerikanen opgelost. De Amerikaanse 

diplomaten kregen autoriteit en verantwoordelijkheden om de Amerikaanse belangen in deze 

provincies te vertegenwoordigen. Daarvoor vroegen de Ottomaanse provincies hoge bedragen 

in de vorm van giften en tribuut van de Amerikanen terug. Als dat niet in baar geld kon 

worden betaald dan moesten de Amerikanen dat met maritiem militair materiaal voldoen. 

Hiermee gingen beide partijen akkoord. 

 Mijn antwoord op de vraag wat de belangrijke zaken waren die een belangrijke rol in 

de Amerikaans - Ottomaans betrekkingen waren tussen 1778 en 1797: dat de Amerikaanse 

staat ongestoord toegang wenste tot de handel in het Middellandse Zeegebied zonder dreiging 

van piraterij en slavernij. De Barbarijse staten hadden doorlopend geld en of maritieme 

materialen nodig om te blijven bestaan. De verdragen sluiten, met de Europese staten en in het 

bijzonder met de Amerikaanse Republiek, waren rendabeler voor ze om permanente 

inkomsten te blijven genereren. Daarmee wilden de Barbarijse staten hun marinemacht 



39 

 

consolideren en de Janitsaren betalen.
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http://iarchives.nysed.gov/Gallery/galleryDetail.jsp?id=879&ss=EDU
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Bijlage IV: Mediterraanse Pas van de Amerikaanse Republiek 

 
Bron: Wikipedia ‘A U.S. Mediterranean passport from 1820’, 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/MediterraneanPassport1820.jpg (geraadpleegd 17 januari 
2011 om 21.30 uur). 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/MediterraneanPassport1820.jpg
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Bron: ‘Een Consulaire Pas ( Turkse Pas) van Verenigde Nederlanden’ uit het boek van G. S. Krieken, Kapers 
En Kooplieden: De Betrekkingen Tussen Algiers En Nederland, 1604-1830 (Amsterdam 1999) 73. 
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Bijlage VIII: Engelse vertaling van het verdrag met Algiers  

ARTICLE 1st 

From the date of the Present Treaty there shall subsist a firm and Sincere Peace and Amity 

between the President and Citizens of the United States of North America and Hassan Bashaw 

Dey of Algiers his Divan and Subjects the Vessels and Subjects of both Nations reciprocally 

treating each other with Civility Honor and Respect  

ARTICLE YE 2d 

All Vessels belonging to the Citizens of the United States of North America Shall be 

permitted to enter the Different ports of the Regency to trade with our Subjects or any other 

Persons residing within our Jurisdiction on paying the usual duties at our Custom-House that 

is paid by all nations at Peace with this Regency observing that all Goods disembarked and 

not Sold here shall be permitted to be reimbarked without paying any duty whatever either for 

disembarking or embarking all naval & Military Stores Such as Gun-Powder Lead Iron Plank 

Sulphur Timber for building far pitch Rosin Turpentine and any other Goods denominated 

Naval and Military Stores Shall be permitted to be Sold in this Regency without paying any 

duties whatever at the Custom House of this Regency.  

ARTICLE 3d 

The Vessels of both Nations shall pass each other without any impediment or Molestation and 

all Goods monies or Passengers of whatsoever Nation that may be on board of the Vessels 

belonging to either Party Shall be considered as inviolable and shall be allowed to pass 

unmolested.  

ARTICLE 4th 

All Ships of War belonging to this regency on meeting with Merchant Vessels belonging to 

Citizens of the United States shall be allowed to Visit them with two persons only beside the 

rowers these two only permitted to go on board said vessel without obtaining express leave 

from the commander of said Vessel who shall compare the Pass-port and immediately permit 

said Vessel to proceed on her Voyage unmolested All Ships of War belonging to the United 

States of North America on meeting with an Algerine Cruiser and Shall have seen her pass 

port and Certificate from the Consul of the United States of North America resident in this 
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Regency shall be permittd to proceed on her cruise unmolested no Pass-port to be Issued to 

any Ships but such as are Absolutely the Property of Citizens of the United States and 

Eighteen Months Shall be the term allowed for furnishing the Ships of the United States with 

Pass-ports.  

ARTICLE 5th 

No Commander of any Cruiser belonging to this Regency shall be allowed to take any person 

of whatever Nation or denomination out of any Vessel belonging to the United States of North 

America in order to Examine them or under presence of making them confess any thing 

desired neither shall they inflict any corporal punishment or any way else molest them.  

ARTICLE 6th 

If any Vessel belonging to the United States of North America shall be Stranded on the Coast 

of this Regency they shall receive every possible Assistance from the Subjects of this 

Regency all goods saved from the wreck shall be Permitted to be Reimbarked on board of any 

other Vessel without Paying any Duties at the Custom House.  

ARTICLE 7th 

The Algerines are not on any presence whatever to give or Sell any Vessel of War to any 

Nation at War with the United States of North America or any Vessel capable of cruising to 

the detriment of the Commerce of the United States.  

ARTICLE YE 8th 

Any Citizen of the United States of North America having bought any Prize condemned by 

the Algerines shall not be again captured by the Cruisers of the Regency then at Sea altho they 

have not a Pass-Port a Certificate from the Consul resident being deemed Sufficient untill 

such time they can procure such Pass-Port.  

ARTICLE YE 9th 

If any of the Barbary States at War with the United States of North America shall capture any 

American Vessel & bring her into any of the Ports of this Regency they shall not be Permitted 

to sell her but Shall depart the Port on Procuring the Requisite Supplies of Provision.  

ARTICLE YE 10th 
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Any Vessel belonging to the United States of North America, when at War with any other 

Nation shall be permitted to send their Prizes into the Ports of the Regency have leave to 

Dispose of them with out Paying any duties on Sale thereof All Vessels wanting Provisions or 

refreshments Shall be permitted to buy them at Market Price.  

ARTICLE YE 11th 

All Ships of War belonging to the United States of North America on Anchoring in the Ports 

of ye Regency shall receive the Usual presents of Provisions & Refreshments Gratis should 

any of the Slaves of this Regency make their Escape on board said Vessels they shall be 

immediately returned no excuse shall be made that they have hid themselves amongst the 

People and cannot be found or any other Equivocation.  

ARTICLE YE 12th 

No Citizen of ye United States of North America shall be Oblidged to Redeem any Slave 

against his Will even Should he be his Brother neither shall the owner of A Slave be forced to 

Sell him against his Will but All Such agreements must be made by Consent of Parties. 

Should Any American Citizen be taken on board an Enemy-Ship by the Cruisers of this 

Regency having a Regular pass-port Specifying they are Citizens of the United States they 

shall be immediately Sett at Liberty. on the Contrary they having no Passport they and their 

Property shall be considered lawfull Prize as this Regency Know their friends by their 

Passports.  

ARTICLE YE 13th 

Should any of the Citizens of the United States of North America Die within the Limits of this 

Regency the Dey & his Subjects shall not Interfere with the Property of the Deceased but it 

Shall be under the immediate Direction of the Consul unless otherwise disposed of by will 

Should their be no Consul, the Effects Shall be deposited in the hands of Some Person worthy 

of trust untill the Party Shall Appear who has a Right to demand them, when they Shall 

Render an Account of the Property neither Shall the Dey or Divan Give hinderence in the 

Execution of any Will that may Appear.  

ARTICLE 14th 
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No Citizen of the United States of North America Shall be oblidged to purchase any Goods 

against his will but on the contrary shall be allowed to purchase whatever it Pleaseth him. the 

Consul of the United States of North America or any other Citizen shall not be answerable for 

debts contracted by any one of their own Nation unless previously they have Given a written 

Obligation so to do. Shou'd the Dey want to freight any American Vessel that may be in the 

Regency or Turkey said Vessel not being engaged, in consequence of the friendship 

subsisting between the two Nations he expects to have the preference given him on his paying 

the Same freight offered by any other Nation.  

ARTICLE YE 15th 

Any disputes or Suits at Law that may take Place between the Subjects of the Regency and the 

Citizens of the United States of North America Shall be decided by the Dey in person and no 

other, any disputes that may arise between the Citizens of the United States, Shall be decided 

by the Consul as they are in Such Cases not Subject to the Laws of this Regency.  

ARTICLE YE 16th 

Should any Citizen of the United States of North America Kill, wound or Strike a Subject of 

this Regency he Shall be punished in the Same manner as a Turk and not with more Severity 

should any Citizen of the United States of North America in the above predicament escape 

Prison the Consul Shall not become answerable for him.  

ARTICLE YE 17th 

The Consul of the United States of North America Shall have every personal Security given 

him and his houshold he Shall have Liberty to Exercise his Religion in his own House all 

Slaves of the Same Religion shall not be impeded in going to Said Consul's House at hours of 

Prayer the Consul shall have liberty & Personal Security given him to Travil where ever he 

pleases within the Regency. he Shall have free licence to go on board any Vessel Lying in our 

Roads when ever he Shall think fitt. the Consul Shall have leave to Appoint his own 

Drogaman & Broker.  

ARTICLE YE 18th 
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Should a War break out between the two Nations the Consul of the United States of North 

America and all Citizens of Said States Shall have leave to Embark themselves and property 

unmolested on board of what Vessel or Vessels they Shall think Proper.  

ARTICLE YE 19th 

Should the Cruisers of Algiers capture any Vessel having Citizens of the United States of 

North America on board they having papers to Prove they are Really so they and their 

property Shall be immediately discharged and Shou'd the Vessels of the United States capture 

any Vessels of Nations at War with them having Subjects of this Regency on board they shall 

be treated in like Manner.  

ARTICLE YE 20th 

On a Vessel of War belonging to the United States of North America Anchoring in our Ports 

the Consul is to inform the Dey of her arrival and She shall be Saluted with twenty one Guns 

which she is to return in the Same Quanty or Number and the Dey will Send fresh Provisions 

on board as is Customary, Gratis.  

ARTICLE YE 21st 

The Consul of ye United States of North America shall not be required to Pay duty for any 

thing he brings from a foreign Country for the Use of his House & family.  

ARTICLE YE 22d 

Should any disturbance take place between the Citizens of ye United States & the Subjects of 

this Regency or break any Article of this Treaty War shall not be Declared immediately but 

every thing shall be Searched into regularly. the Party Injured shall be made Repairation.  

 

 

Bron: Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Amity, Signed at Algiers September 5, 1795’, 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1795t.asp (geraadpleegd 11 januari 2011 om 21.30 uur).
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Bijlage IX: Originele verdrag met Tripoli van 1796 
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Bron: T. Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri, 1786-1929: Kamuhukuku açısından 
karşılaştırmalı bir inceleme (De Ottomaanse-Amerikaanse betrekkingen in de context van de modernisering, 
1786-1929: een vergelijkende studie van het publiekrecht) (İstanbul 2002) 285-288. 
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Bijlage X: Engelse vertaling van het verdrag met Tripoli 

ARTICLE 1. 

There is a firm and perpetual Peace and friendship between the United States of America and 

the Bey and subjects of Tripoli of Barbary, made by the free consent of both parties, and 

guaranteed by the most potent Dey & regency of Algiers.  

ARTICLE 2. 

If any goods belonging to any nation with which either of the parties is at war shall be loaded 

on board of vessels belonging to the other party they shall pass free, and no attempt shall be 

made to take or detain them.  

ARTICLE 3. 

If any citizens, subjects or effects belonging to either party shall be found on board a prize 

vessel taken from an enemy by the other party, such citizens or subjects shall be set at liberty, 

and the effects restored to the owners.  

ARTICLE 4. 

Proper passports are to be given to all vessels of both parties, by which they are to be known. 

And, considering the distance between the two countries, eighteen months from the date of 

this treaty shall be allowed for procuring such passports. During this interval the other papers 

belonging to such vessels shall be sufficient for their protection.  

ARTICLE 5 

A citizen or subject of either party having bought a prize vessel condemned by the other party 

or by any other nation, the certificate of condemnation and bill of sale shall be a sufficient 

passport for such vessel for one year; this being a reasonable time for her to procure a proper 

passport.  

ARTICLE 6 

Vessels of either party putting into the ports of the other and having need of provissions or 

other supplies, they shall be furnished at the market price. And if any such vessel shall so put 

in from a disaster at sea and have occasion to repair, she shall be at liberty to land and 
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reembark her cargo without paying any duties. But in no case shall she be compelled to land 

her cargo.  

ARTICLE 7. 

Should a vessel of either party be cast on the shore of the other, all proper assistance shall be 

given to her and her people; no pillage shall be allowed; the property shall remain at the 

disposition of the owners, and the crew protected and succoured till they can be sent to their 

country.  

ARTICLE 8. 

If a vessel of either party should be attacked by an enemy within gun-shot of the forts of the 

other she shall be defended as much as possible. If she be in port she shall not be seized or 

attacked when it is in the power of the other party to protect her. And when she proceeds to 

sea no enemy shall be allowed to pursue her from the same port within twenty four hours after 

her departure.  

ARTICLE 9. 

The commerce between the United States and Tripoli,-the protection to be given to merchants, 

masters of vessels and seamen,- the reciprocal right of establishing consuls in each country, 

and the privileges, immunities and jurisdictions to be enjoyed by such consuls, are declared to 

be on the same footing with those of the most favoured nations respectively.  

ARTICLE 10. 

The money and presents demanded by the Bey of Tripoli as a full and satisfactory 

consideration on his part and on the part of his subjects for this treaty of perpetual peace and 

friendship are acknowledged to have been recieved by him previous to his signing the same, 

according to a reciept which is hereto annexed, except such part as is promised on the part of 

the United States to be delivered and paid by them on the arrival of their Consul in Tripoly, of 

which part a note is likewise hereto annexed. And no presence of any periodical tribute or 

farther payment is ever to be made by either party.  

ARTICLE 11. 
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As the government of the United States of America is not in any sense founded on the 

Christian Religion,-as it has in itself no character of enmity against the laws, religion or 

tranquility of Musselmen,-and as the said States never have entered into any war or act of 

hostility against any Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext arising 

from religious opinions shall ever produce an interruption of the harmony existing between 

the two countries.  

ARTICLE 12. 

In case of any dispute arising from a notation of any of the articles of this treaty no appeal 

shall be made to arms, nor shall war be declared on any pretext whatever. But if the (consul 

residing at the place where the dispute shall happen shall not be able to settle the same, an 

amicable referrence shall be made to the mutual friend of the parties, the Dey of Algiers, the 

parties hereby engaging to abide by his decision. And he by virtue of his signature to this 

treaty engages for himself and successors to declare the justice of the case according to the 

true interpretation of the treaty, and to use all the means in his power to enforce the 

observance of the same.  

Bron: Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Friendship, Signed at Tripoli November 4, 1796’, 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1796t.asp (geraadpleegd 11 januari 2011 om 21.30 uur). 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1796t.asp
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Bijlage XI: Originele verdrag met Tunis van 1797 
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Bron: T. Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri, 1786-1929: Kamuhukuku açısından 
karşılaştırmalı bir inceleme (De Ottomaanse-Amerikaanse betrekkingen in de context van de modernisering, 
1786-1929: een vergelijkende studie van het publiekrecht) (İstanbul 2002) 291-295.
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Bijlage XII: Ottomaans-Turks tekst van het verdrag met Tunis in Latijne letters 
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Bron: T. Fendoğlu, Modernleşme bağlamında Osmanlı-Amerika ilişkileri, 1786-1929: Kamuhukuku açısından 
karşılaştırmalı bir inceleme (De Ottomaanse-Amerikaanse betrekkingen in de context van de modernisering, 
1786-1929: een vergelijkende studie van het publiekrecht) (İstanbul 2002) 296-305. 
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Bijlage XIII: Engels vertaling van het verdrag met Tunis 

 

God is infinite.  

Under the auspices of the greatest, the most powerful of all the princes of the Ottoman nation 

who reign upon the earth, our most glorious and most august Emperor, who commands the 

two lands and the two seas, Selim Khan I the victorious, son of the Sultan Moustafa, whose 

realm may God prosper until the end of ages, the support of kings, the seal of justice, the 

Emperor of emperors.  

The most illustrious and most magnificent Prince Hamuda Pasha, Bey, who commands the 

Odgiak of Tunis, the abode of happiness; and the most honored Ibrahim Dey; and Suleiman, 

Agha of the Janizaries and chief of the Divan; and all the elders of the Odgiak; and the most 

distinguished and honored President of the Congress of the United States of America, the 

most distinguished among those who profess the religion of the Messiah, of whom may the 

end be happy.  

We have concluded between us the present Treaty of Peace and Friendship, all the articles of 

which have been framed by the intervention of Joseph Stephen Famin, French merchant 

resident at Tunis, Charge d'Affaires of the United States of America; which stipulations and 

conditions are comprised in twenty-three articles, written and expressed in such manner as to 

leave no doubt of their contents, and in such way as not to be contravened.  

ARTICLE 1. 

There shall be a perpetual and constant peace between the United States of America and the 

magnificent Pasha, Bey of Tunis, and also a permanent friendship, which shall more and more 

increase.  

ARTICLE 2. 

If a vessel of war of the two nations shall make prize of an enemy vessel in which may be 

found effects, property, and subjects of the two contracting parties, the whole shall be 

restored; the Bey shall restore the property and subjects of the United States, and the latter 

shall make a reciprocal restoration; it being understood on both sides that the just right to 

what is claimed shall be proved.  
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ARTICLE 3. 

Merchandise belonging to any nation which may be at war with one of the contracting parties, 

and loaded on board of the vessels of the other, shall pass without molestation and without 

any attempt being made to capture or detain it.  

ARTICLE 4. 

On both sides sufficient passports shall be given to vessels, that they may be known and 

treated as friendly; and considering the distance between the two countries, a term of eighteen 

months is given, within which term respect shall be paid to the said passports, without 

requiring the conge or document (which at Tunis is called testa), but after the said term the 

conge shall be presented.  

ARTICLE 5. 

If the corsairs of Tunis shall meet at sea with ships of war of the United States having under 

their escort merchant vessels of their nation, they shall not be searched or molested; and in 

such case the commanders shall be believed upon their word, to exempt their ships from being 

visited and to avoid quarantine. The American ships of war shall act in like manner towards 

merchant vessels escorted by the corsairs of Tunis.  

ARTICLE 6. 

If a Tunisian corsair shall meet with an American merchant vessel and shall visit it with her 

boat, she shall not exact anything, under pain of being severely punished; and in like manner, 

if a vessel of war of the United States shall meet with a Tunisian merchant vessel, she shall 

observe the same rule. In case a slave shall take refuge on board of an I American vessel of 

war, the Consul shall be required to cause him to be restored; and if any of their prisoners 

shall escape on board of the Tunisian vessels, they shall be restored; but if any slave shall take 

refuge in any American merchant vessel, and it shall be proved that the vessel has departed 

with the said slave, then he shall be returned, or his ransom shall be paid.  

ARTICLE 7. 

An American citizen having purchased a prize-vessel from our Odgiak, may salt our passport, 

which we will de liver for the term of one year, by force of which our corsairs which may 

meet with her shall respect her; the Consul on his part shall furnish her with a bill of sale; and 
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considering the distance of the two countries, this term shall suffice to obtain a passport in 

form. But after the expiration of this term, if our corsairs shall meet with her without the 

passport of the United States, she shall be stopped and declared good prize, as well the vessel 

as the cargo and crew.  

ARTICLE 8. 

If a vessel of one of the contracting parties shall be obliged to enter into a port of the other 

and may have need of provisions and other articles, they shall be granted to her without any 

difficulty, at the price current at the place; and if such a vessel shall have suffered at sea and 

shall have need of repairs, she shall be at liberty to unload and reload her cargo without being 

obliged to pay any duty; and the captain shall only be obliged to pay the wages of those whom 

he shall have employed in loading and unloading the merchandise.  

ARTICLE 9. 

If, by accident and by the permission of God, a vessel of one of the contracting parties shall 

be cast by tempest upon the coasts of the other and shall be wrecked or otherwise damaged, 

the commandant of the place shall render all possible assistance for its preservation, without 

allowing any person to make any opposition; and the proprietor of the effects shall pay the 

costs of salvage to those who may have been employed.  

ARTICLE 10. 

In case a vessel of one of the contracting parties shall be attacked by an enemy under the 

cannon of the forts of the other party, she shall be defended and protected as much as 

possible; and when she shall set sail, no enemy shall be permitted to pursue her from the same 

port, or any other neighboring port, for forty-eight hours after her departure.  

ARTICLE 11. 

When a vessel of war of the United States of America shall enter the port of Tunis, and the 

Consul shall request that the castle may salute her, the number of guns shall be fired which he 

may request; and if the said Consul does not want a salute, there shall be no question about it.  

But in case he shall desire the salute, and the number of guns shall be fired which he may 

have requested, they shall be counted and returned by the vessel in as many barrels of cannon 

powder.  
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The same shall be done with respect to the Tunisian corsairs when they shall enter any port of 

the United States.  

ARTICLE 12. 

When citizens of the United States shall come within the dependencies of Tunis to carry on 

commerce there, the same respect shall be paid to them which the merchants of other nations 

enjoy; and if they wish to establish themselves within our ports, no opposition shall be made 

thereto; and they shall be free to avail themselves of such interpreters as they may judge 

necessary, without any obstruction, in conformity with the usages of other nations; and if a 

Tunisian subject shall go to establish himself within the dependencies of the United States, he 

shall be treated in like manner.  

If any Tunisian subject shall freight an American vessel and load her with merchandise, and 

shall afterwards want to unlace or ship them on board of another vessel, we will not permit 

him until the matter is determined by a reference of merchants, who shall decide upon the 

case; and after the decision, the determination shall be conformed to.  

No captain shall be detained in port against his consent, except when our ports are shut for the 

vessels of all other nations, which may take place with respect to merchant vessels but not to 

those of war.  

The subjects of the two contracting powers shall be under the protection of the Prince and 

under the jurisdiction of the chief of the place where they may be, and no other persons shall 

have authority over them. If the commandant of the place does not conduct himself agreeably 

to justice, a representation of it shall be made to us.  

In case the Government shall have need of an American merchant vessel, it shall cause it to be 

freighted, and then a suitable freight shall be paid to the captain, agreeably to the intention of 

the Government, and the captain shall not refuse it.  

ARTICLE 13. 

If among the crews of merchant vessels of the United States, there shall be found subjects of 

our enemies, they shall not be made slaves, on condition that they do not exceed a third of the 

crew; and when they do exceed a third, they shall be made slaves. The present article only 

concerns the sailors, and not the passengers, who shall not be in any manner molested.  
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ARTICLE 14. 

A Tunisian merchant who may go to America with a vessel of any nation soever, loaded with 

merchandise which is the production of the kingdom of Tunis, shall pay duty (small as it is) 

like the merchants of other nations; and the American merchants shall equally pay, for the 

merchandise of their country which they may bring to Tunis under their flag, the same duty as 

the Tunisians pay in America.  

But if an American merchant, or a merchant of any other nation, shall bring American 

merchandise under any other flag, he shall pay six I per cent duty. In like manner, if a foreign 

merchant shall bring the merchandise of his country under the American flag, he shall also 

pay six (1) per cent.  

ARTICLE 15. 

It shall be free for the citizens of the United States to carry on what commerce they please in 

the kingdom of Tunis, without any opposition, and they shall be treated like the merchants of 

other nations; but they shall not carry on commerce in wine, nor in prohibited articles; and if 

any one shall be detected in a contraband trade, he shall be punished according to the laws of 

the country. The commandants of ports and castles shall take care that the captains and sailors 

shall not load prohibited articles; but if this should happen, those who shall not have 

contributed to the smuggling shall not be molested nor searched, no more than shall the vessel 

and cargo; but only the offender, who shall be demanded to be punished. No captain shall be 

obliged to receive merchandise on board of his vessel, nor to unlace the same against his will, 

until the freight shall be paid.  

ARTICLE 16. 

The merchant vessels of the United States which shall cast anchor in the road of the Gouletta, 

or any other port of the Kingdom of Tunis, shall be obliged to pay the same anchorage for 

entry and departure which French vessels pay, to wit: Seventeen plasters and a half, money of 

Tunis, for entry, if they import merchandise; and the same for departure, if they take away a 

cargo; but they shall not be obliged to pay anchorage if they arrive in ballast and depart in the 

same manner.  

ARTICLE 17. 
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Each of the contracting parties shall be at liberty to establish a consul in the dependencies of 

the other; and if such consul does not act in conformity with the usages of the country, like 

others, the government of the place shall inform his Government of it, to the end that he may 

be changed and replaced; but he shall enjoy, as well for himself as his family and suite, the 

protection of the government. And he may import for his own use all his provisions and 

furniture without paying any duty; and if he shall import merchandise (which it shall be 

lawful for him to do), he shall pay duty for it.  

ARTICLE 18. 

If the subjects or citizens of either of the contracting parties, being within the possessions of 

the other, contract debts or enter into obligations, neither the consul nor the nation, nor any 

subjects or citizens thereof, shall be in any manner responsible, except they or the consul shall 

have previously become bound in writing; and without this obligation in writing they cannot 

be called upon f or indemnity or satisfaction.  

ARTICLE 19. 

In case of a citizen or subject of either of the contracting parties dying within the possessions 

of the other, the consul or the vakil shall take possession of his effects (if he does not leave a 

will), of which he shall make an inventory; and the government of the place shall have 

nothing to do therewith. And if there shall be no consul, the effects shall be deposited in the 

hands of a confidential person of the place, taking an inventory of the whole, that they may 

eventually be delivered to those to whom they of right belong.  

ARTICLE 20. 

The consul shall be the judge in all disputes between his fellow citizens or subjects, as also 

between all other persons who may be immediately under his protection; and in all cases 

wherein he shall require the assistance of the government where he resides to sanction his 

decisions, it shall be granted to him.  

ARTICLE 21. 

If a citizen or subject of one of the parties shall kill, wound, or strike a citizen or subject of the 

other, justice shall be done according to the laws of the country where the offense shall be 
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committed. The consul shall be present at the trial; but if any offender shall escape, the consul 

shall be in no manner responsible for it.  

ARTICLE 22. 

If a dispute or lawsuit on commercial or other civil matters shall happen, the trial shall be had 

in the presence of the consul, or of a confidential person of his choice, who shall represent 

him and endeavor to accommodate the difference which may have happened between the 

citizens or subjects of the two nations.  

ARTICLE 23. 

If any difference or dispute shall take place concerning the infraction of any article of the 

present treaty on either side, peace and good harmony shall not be interrupted until a friendly 

application shall have been made for satisfaction; and resort shall not be had to arms therefor, 

except where such application shall have been rejected; and if war be then declared, the term 

of one year shall be allowed to the citizens or subjects of the contracting parties to arrange 

their affairs and to withdraw themselves with their property.  

The agreements and terms above concluded by the two contracting parties shall be punctually 

observed with the will of the Most High. And for the maintenance and exact observance of the 

said agreements, we have caused their contents to tee here transcribed, in the present month of 

Rabia Elul, of the Hegira one thousand two hundred and twelve, corresponding with the 

month of August of the (Christian year one thousand seven hundred and ninety-seven.  

 

Bron: Avalon Project, ‘Treaty of Peace and Friendship, Signed at Tunis August 28, 1797’, 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1797t.asp (geraadpleegd 11 januari 2011 om 21.30 
uur). 
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