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Dispossession Inc. The Corporate Foundations of Settler Colonialism, 1590-1923 

 

This paper identifies several early modern European corporations, and suggests that a 

comparative investigation of their policies and activities in the non-Iberian empires will avail a 

new understanding of property, territoriality, and sovereignty reaching across it. In settler 

colonies, during key windows of corporate rule, or periods during which royal government was 

ambivalent and patchy, corporate entities often instigated the earliest (and most legally onerous) 

acts of dispossession and acquisition. In the process, indigenous systems of property relations 

were extinguished and replaced with private property relations bound within European tenure 

arrangements that were always skewed in the favour of settlers. How English, French, Dutch, 

Swedish and Russian corporations facilitated this process is too often glossed over in our 

accepted historical narratives of European expansion. At the same time, in our legal histories 

(which focus predominately on understandings of dominium and imperium in international law 

as applicable to non-Christian peoples and defensible against European colonising nations), few 

scholars consider it noteworthy that the corporation was perhaps the most important legal entity 

when it came to the establishment and defence of polities and property rights. This paper 

presents a snapshot of the author’s work-in-progress: a large global study of corporations in the 

North Atlantic (ca. 1590-1690), at the Cape of Good Hope (1652-1795), in the South Pacific 

(ca. 1642-1860), in the North Pacific (ca. 1670-1880), and in Southern Rhodesia (ca. 1875-

1923). At once legal history, economic history, and business history, this project is intended to 

communicate with debates currently animating imperial historiography (especially relating to 

the history of settler colonialism), and legal scholarship (especially relating to the jurisprudence 

of corporations, international law, and aboriginal land rights, and where these discrete bodies of 

law overlap). 

 

Dispossession Inc. As origens empresariais do colonialismo de povoamento, 1590-1923 

 

Esta comunicação identifica várias empresas europeias do período moderno e sugere que uma 

investigação comparada das suas políticas e actividades nos impérios não-ibéricos permite 

revelar um novo entendimento acerca da propriedade, da territorialidade e da soberania. Nas 

colónias de povoamento (settler colonies), durante momentos chave da sua administração por 

companhias, ou períodos em que o governo da coroa era ambivalente e desigual, aquelas 

entidades empresariais puseram frequentemente em marcha os primeiros processos de 

expropriação e aquisição. Através destes, os sistemas de propriedade indígenas foram extintos e 

substituídos por relações de propriedade privada fundadas no ordenamento fundiário europeu, 

mas sempre em favor dos colonos. A participação das companhias inglesas, francesas, 

holandesas, suecas e russas neste processo tem sido frequentemente negligenciada nas narrativas 

históricas da expansão europeia. Ao mesmo tempo, na história jurídica (que se foca sobretudo 

na interpretação dos conceitos de dominium e imperium no direito internacional, tal como este 

se aplicava a populações não-cristãs e era utilizado entre nações colonizadoras europeias), 

poucos académicos admitem que uma empresa pudesse ser a entidade jurídica mais importante 

quando se tratava de estabelecer e defender entidades políticas ou direitos de propriedade. Este 

trabalho apresenta um breve olhar sobre a investigação em curso do autor: um estudo global 

alargado destas empresas no Atlântico Norte (c. 1590-1690), no Cabo da Boa Esperança (1652-

1795), no Pacífico Sul (c. 1642-1860), no Pacífico Norte (c. 1670-1880), e na Rodésia do Sul (c. 

1875-1923). Combinando uma história do direito, uma história económica e uma história 

empresarial, este projecto pretende contribuir para os debates que animam actualmente a 

historiografia dos impérios (sobretudo a que se ocupa do settler colonialism) e a investigação 

jurídica (sobretudo a que trata da jurisprudência das empresas, do direito internacional, dos 

direitos fundiários aborígenes, e das circunstâncias em que estes ordenamentos jurídicos 

distintos se sobrepõem). 


