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Inleiding 
 

Zuid-Nederlanders in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Reeds sinds mijn 

kindertijd had ik een grote interesse voor de manier waarop de Nederlanders, Engelsen, 

Spanjaarden, Fransen en Portugezen de wereldzeeën bevaarden. Meer zelfs, deze 

ontwikkelingen uit de vroegmoderne tijd hebben meegespeeld in het feit dat ik me steeds 

interesseerde voor geschiedenis en uiteindelijk ook besloot om deze studies aan te vatten. 

Voor mij persoonlijk is de vroegmoderne tijd de meest boeiende periode uit de menselijke 

geschiedenis, zonder daarbij afbreuk te willen doen aan andere periodes. Het bevaren van de 

wereldzeeën en de hieruit voortkomende kolonisaties waren reeds voer voor vele werken. Ik 

heb het steeds fascinerend gevonden om zo‟n werken te lezen. Of het nu ging over de 

kolonisatie van de Nieuwe Wereld of over de slavenhandel. Steeds wist het onderwerp me te 

boeien. Voor mij lag het reeds snel vast dat ik mijn thesis hieraan wilde koppelen. Toen ik de 

lijst met mogelijke onderwerpen bekeek waren er verschillende die me aanspraken. De 

poolreis van de Zeeuwen, het leven in de Kaapkolonie, enz. Mijn promotor deelde me echter 

mee dat bepaalde van deze onderwerpen moeilijk uit te werken waren of dat er reeds een 

andere student met dit onderwerp bezig was. Op deze manier viel mijn oog uiteindelijk op de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie. Er is reeds veel onderzoek gedaan naar deze 

Compagnie, maar het onderwerp is zo ruim dat er altijd wel iets nieuws kan onderzocht 

worden. Ik beschikte reeds over een basiskennis over de VOC, namelijk de informatie die ik 

opdeed in de loop der academiejaren en informatie die ik elders opdeed en me bijgebleven 

was. Op het moment dat ik mijn thesisonderwerp diende te kiezen had ik net nog een vak 

gevolgd waarbij de VOC ruim aan bod was gekomen. Dit wakkerde mijn interesse verder aan. 

Hoewel de Verenigde Oost-Indische Compagnie me evenveel aanspreekt als bijvoorbeeld de 

East India Company of de Scandinavische Compagnieën lag deze Nederlandse Compagnie 

meer voor de hand als keuze voor de scriptie. In mijn ogen staat deze compagnie namelijk het 

dichtst bij ons, de vroegere Zuidelijke Nederlanders, de Oostendse Compagnie hier buiten 

beschouwing gelaten natuurlijk. Bij de oprichting van de compagnie werd een groot deel van 

het startkapitaal geïnvesteerd door Zuid-Nederlanders, die in vele gevallen geëmigreerd waren 

naar de Noordelijke Nederlanden, en er waren vele Zuid-Nederlanders werkzaam binnen deze 

compagnie. Het spreekt me enorm aan om hier mijn scriptie over te kunnen maken aangezien 

de Zuid-Nederlanders duidelijk een rol hebben gespeeld in het succes van de VOC. Op deze 
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manier kan ik de Verenigde Oost-Indische Compagnie als onderwerp behandelen en toch de 

schakel leggen met het verleden van onze contreien. 

Eerlijkheidshalve moet ik ook vermelden dat de taal een bepalend argument vormde bij het 

maken van mijn keuze. Er is reeds veel literatuur verschenen over de VOC in het Nederlands 

en Engels, maar vooral, en dit is toch van belang, de bronnen zijn ook in het Nederlands. Hoe 

zeer de Franse compagnie me ook interesseert, de taal zou wel eens een rem op mijn 

onderzoek kunnen betekend hebben. Hoewel ik mijn plan kan trekken in het Frans zou ik te 

veel tijd verliezen bij het vertalen van soms banale zaken die achteraf gezien niets of weinig 

tot mijn scriptie zouden kunnen bijdragen. Dit probleem stelt zich niet of toch alleszins in 

mindere mate bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 

Ik wens van deze korte inleiding ook gebruik te maken om mijn promotor en ouders te 

bedanken. Mijn promotor, de heer jan Parmentier, zette me op weg en informeerde me goed 

over het onderwerp. Ik ben hem vooral dankbaar omdat hij het onderwerp aanbracht. Iets wat 

ik me nooit betreurd heb. Mijn ouders hebben me dan weer steeds gestimuleerd en gesteund 

opdat ik deze scriptie tot een goed eind zou kunnen brengen. Het was niet altijd even 

eenvoudig aangezien ik ook tijd in mijn studies en werk diende te steken, maar uiteindelijk 

slaagde ik er toch in om meer dan voldoende tijd te spenderen aan het opzoekingwerk en 

uitschrijven van deze scriptie. 
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Probleemstelling 
 

Voor het onderzoek naar de Zuid-Nederlanders in dienst van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie is het van belang om goed te weten wat de VOC was en hoe men in deze 

compagnie te werk ging. In eerste instantie zal dus het functioneren van deze multinational 

toegelicht worden. Hoe is de VOC ontstaan en wat was haar doel? Wat waren de problemen 

die deze compagnie ondervond in de Oost en hoe wist men hier oplossingen op te vinden die 

ertoe leidde dat deze onderneming zo succesvol werd? Het onderzoek richt zich op de tweede 

helft van de achttiende eeuw. Deze periode zal uiteraard iets diepgaander besproken worden 

zonder hierbij de voorgaande periodes te verwaarlozen. De structuur van de achttiende 

eeuwse VOC en de gebieden waarin ze handel dreef hadden natuurlijk hun wortels in het 

verleden. 

Het is eveneens van belang om het begrip Zuid-Nederlander goed af te bakenen. De 

achttiende eeuwse Zuidelijke Nederlanden zijn immers per definitie niet gelijk te schakelen 

met het huidige België. Hierbij rijst de vraag welke gebieden in de achttiende eeuw tot de 

Zuidelijke Nederlanden kunnen gerekend worden en welke niet. Het prinsbisdom Luik was 

bijvoorbeeld een deel van het Duitse Rijk en was niet, zoals de rest van de Zuidelijke 

Nederlanden, in Oostenrijkse handen. Kan men dit gebied voor dit onderzoek tot de 

Zuidelijke Nederlanden rekenen? 

De schepen die uitvaarden naar het verre Azië waren maanden onderweg. Men kan zich dan 

ook de vraag stellen hoeveel Zuidelijke Nederlanders er in de tussentijd overleden en wat de 

reden van hun dood zou geweest zijn. Was er een verschil op te merken in de sterfte onder de 

militairen of zeelieden? Of lag de sterfte hoger bij handwerklieden en andere dienaren die in 

Azië te werk gesteld waren? Het was ook niet ongewoon dat Zuid-Nederlanders aan de 

Kaapkolonie aan boord gingen. Waren er Zuid-Nederlanders onder deze mensen? Ik wens ook 

na te gaan hoe de Zuid-Nederlandse dienaren uit dienst traden. Ze zullen niet allemaal 

overleden zijn, dus hoe zouden de verschillende dienaren hun diensttijd beëindigd hebben 

indien ze in leven bleven? Zijn hier verschillen op te merken tussen de verschillende beroepen 

of maakte het werk van de dienaar hier niets bij uit? 

Dit onderzoek legt zich, zoals reeds werd aangegeven, toe op de laatste 50 jaar van het 

bestaan van de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Hoeveel Zuid-Nederlanders werkten er in 

deze periode als dienaar voor de Compagnie? Of beter, hoeveel Zuid-Nederlanders vaarden er 

gedurende deze periode uit naar het oosten met de VOC? Hierbij kan ik me de vraag stellen 
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wat voor mensen deze avonturiers waren. Waren het vooral arme mensen die in dienst traden? 

Of is dit slechts een stereotiep beeld dat we hebben op het VOC-personeel? Wat was de rol 

van deze Zuid-Nederlanders binnen de VOC? Om dit beter te begrijpen zullen de 

verschillende soorten dienaren besproken worden. Traden de meeste Zuid-Nederlandse 

dienaren in dienst als matroos? Of was hun aandeel groter bij de soldaten? Er waren ook heel 

wat dienaren actief in Azië en ook hier zullen zich Zuid-Nederlanders onder bevonden 

hebben. Ik wens me echter toe te leggen op de personen die vanuit de Republiek uitvaarden 

naar het oosten en de personen die er te werk werden gesteld zullen hierbij dus vermeld 

worden, aangezien ze de afvaart vanuit Europa hadden meegemaakt. Het is de bedoeling van 

deze scriptie om de carrières te schetsen van de vele duizenden Zuidelijke Nederlanders die in 

de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw vanuit de Noordelijke Nederlanden naar 

Azië waren uitgevaren. Was dit voor de meesten een eenmalig gebeuren? Of zijn er Zuidelijke 

Nederlanders terug te vinden op meerdere expedities naar de Oost? Namen de Buitenlanders, 

en dan de Zuidelijke Nederlanders in het bijzonder, bepaalde beroepen voor hun rekening? 

Indien dit zo was, wat zou daar de reden voor geweest zijn? Verschillende zaken wens ik 

hierbij nader te bekijken. Ik zou willen nagaan of men als Zuidelijke Nederlander makkelijk 

promotie kon maken binnen de Compagnie en of de Zuidelijke Nederlanders omwille van de 

taal een voordeel zouden gehad hebben op andere buitenlandse dienaren. Dit is niet 

gemakkelijk te onderzoeken en ik kan me hierover het best informeren door de manier waarop 

Zuidelijke Nederlanders promoveerden en welke functies ze konden bekleden. 

Tot slot zou ik ook willen nagaan welke kamers de meeste Zuid-Nederlanders in dienst 

hadden en waarom. Ik wil ook nagaan waarom de Compagnie zo een nood had aan 

buitenlands personeel en waarom ze net zoveel Zuidelijke Nederlanders aannamen. 

Dit zijn enkele prangende vragen die ik zal trachten te beantwoorden in deze scriptie. 

Doorheen mijn onderzoek preciseerde en verengde ik mijn probleemstelling, omdat er zich 

enerzijds nieuwe vragen stelden en omdat het anderzijds moeilijk bleek om op andere vragen 

een goed antwoord te geven. Sommige zaken bleken zo ruim te zijn dat ze een onderzoek op 

zichzelf vereisten. Ik diende ervoor te zorgen dat ik niet te veel hooi op mijn vork nam want 

dit zou ertoe kunnen geleid hebben dat ik op alles slechts een half antwoord zou kunnen 

geven.  
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Methodologie 

 

Het spreekt voor zich dat het belangrijkste deel van deze scriptie het archiefwerk betreft. 

Hierbij wil ik opmerken dat het onderzoek naar een VOC-dienaar uitgaat van drie secties uit 

het VOC-archief. Deze secties vormen één samenhangend geheel: 

 

A. De generale land- en zeemonsterrollen 

B. De scheepssoldijboeken 

C. De rollen der gekwalificeerde civiele en militaire dienaren 

 

De vermelding in de monsterrollen van de naam van het schip waarmee de dienaar in Indië 

aankwam, is de onmisbare schakel met de scheepssoldijboeken. Hierin vindt men de 

vermelding van de plaats van werkzaamheid (een VOC-vestiging of een Compagnieschip op 

de inter-Aziatische route), en dit is dan weer de onmisbare schakel met de rollen van 

gekwalificeerden. 

De monsterrollen van de VOC zijn schriftelijke, jaarlijkse opgave van het gehele land – en 

zeepersoneel in Indië. Iedere dienaar werd hierin met naam vernoemd. Vanuit alle 

vestigingen, maar ook vanuit de Kaapkolonie, werd de eigen monsterrol naar Batavia 

gezonden. Hier werden deze rollen vervolgens tot één generale monsterrol herschreven. Een 

zogenaamde „slaper‟ werd bewaard in het VOC-archief in Batavia, maar er werden zes 

afschriften van gemaakt die bestemd waren voor de zes kamers in de republiek. Alleen de 

rollen van Zeeland en Amsterdam zijn bewaard gebleven. 

Voor mijn onderzoek zal ik me echter vooral toeleggen op de scheepssoldijboeken. Uit de 

voornoemde monsterrollen kan men afleiden met welk schip een dienaar naar Azië uitvaarde 

(tenzij hij vermeldt staat als “in dienst”). Dankzij dit gegeven kan men toegang krijgen tot de 

scheepssoldijboeken, want alle opvarenden van ieder VOC-schip, dat van de Republiek naar 

Indië vaarde, werden geregistreerd in een apart boek; het scheepssoldijboek. Dit hoorde bij 

één bepaald schip en droeg bijgevolg de naam van dit schip. Er werden twee identieke 

exemplaren gemaakt. Het eerste werd na aankomst overgemaakt aan het VOC-archief in 

Batavia, terwijl het tweede naar de desbetreffende kamer in de Republiek werd gezonden. 

Tijdens de reis had dit scheepssoldijboek het karakter van een monsterrol, maar na aankomst 

werd iedere verandering van een dienaar bijgeschreven (bijvoorbeeld een overplaatsing). De 

centrale personeelsadministratie te Batavia bracht de verschillende kamers jaarlijks op de 
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hoogte van deze veranderingen. Aan het begin van het scheepssoldijboek is een zogenaamde 

“alphabet” of register op voornamen te vinden. Deze gegevens zijn echter niet altijd 

betrouwbaar. De collectie scheepssoldijboeken van alle zes kamers telt 2991 banden. Slechts 

198 hiervan betreffen de 17
de

 eeuw en dan nog in hoofdzaak de laatste 30 jaar. Voor de 18
de

 

eeuw zijn maar liefst 90% van de scheepssoldijboeken bewaard gebleven. In deze 

scheepssoldijboeken vindt men de volgende gegevens terug: 

 

1) De voornaam en achternaam van de dienaar 

2) De plaats van herkomst 

3) De rang bij indiensttreding 

4) De gage 

5) De duur van de reis naar Indië 

6) Eventueel vin men hierin ook de vermelding betreffende het maken van een testament 

of een “maandceel”. 

7) Eventuele kosten van de uitrusting 

8) Eventuele uitkeringen van de VOC aan de familie 

9) De laatste uitkering aan de dienaar. 

10) Een overlijdensdatum 

11) Eventueel de vertrekdatum uit Azië 

 

De informatie uit de scheepssoldijboeken werd reeds online gezet voor de kamers Zeeland, 

Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. Deze gegevens waren terug te vinden op 

www.Voc.mindbus.nl/, maar vindt men thans terug op 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/. De grootste kamer, namelijk die van Amsterdam, is 

nog niet volledig online verkrijgbaar. Het is een vrij grote taak om al deze gegevens op het 

web te zetten
1
.  

Voor mijn scriptie baseerde ik me vooral op deze gegevens. Via de website kon ik nagaan 

hoeveel Zuidelijke Nederlanders vanuit de Republiek afvaarden naar het oosten. 

Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om dit onderzoek voor alle kamers te voeren, maar 

aangezien de kamer Amsterdam nog niet is ingevoerd in de database en al deze gegevens op 

mijn eentje opzoeken een werk van jaren zou zijn, besliste ik in samenspraak met mijn 

promotor om enkel de kamers Zeeland, Delft, Enkhuizen, Rotterdam en Hoorn te 

onderzoeken. Dit zou me reeds genoeg werk geven en genoeg stof om een degelijk onderzoek 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
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naar te voeren. Toen ik afreisde naar Den Haag, waar het Nationaal Archief gelegen is, werd 

me ook daar aangeraden om niet te veel hooi op mijn vork te nemen. Voor de kamer 

Amsterdam zouden ongeveer 350 000 mensen zijn uitgevaren en hier tussen de Zuidelijke 

Nederlanders zoeken zou dus een scriptie op zichzelf vormen. 

 

Gebruikmakend van deze website kon ik dus dit onderzoek doen. Ik voerde iedere Zuid-

Nederlandse gemeente en deelgemeente in en kon aldus alle dienaren terugvinden die in de 

loop van de tweede helft van de achttiende eeuw waren uitgevaren voor de 5 onderzochte 

kamers. Van ieder van deze dienaren nam ik de gegevens over die voor mijn onderzoek van 

belang waren. Ik lette hierbij op de naam, geboorteplaats, datum van indiensttreding en 

uitdiensttreding, wijze waarop de dienaar uit dienst trad, beroep van de dienaar, plaats waar de 

dienaar uit dienst trad, de kamer die de dienaar tewerkstelde en specifieke opmerkingen die 

bij sommige dienaren werden bijgevoegd. 

Verder deed ik voor deze thesis ook een beroep op de werken van mensen als Femme Gaastra, 

Els Jacobs, Roelof van Gelder, enz. Deze mensen zijn autoriteiten ter zake en via hun werken 

deed ik dan ook veel informatie op over de werking van en het leven binnen de VOC. 

 

Afbakening Zuidelijke Nederlanden 

 

Een eerste punt waarin ik duidelijkheid diende te stellen was de afbakening van het begrip 

Zuidelijke Nederlander. In de tweede helft van de 18
de

 eeuw waren de zuidelijke gebieden als 

Artesië reeds lang door Frankrijk geannexeerd. Deze kon ik dus al schrappen voor dit 

onderzoek. In principe zou ik ook het prinsbisdom Luik uit mijn onderzoek kunnen laten 

omdat dit gebied niet tot de Oostenrijkse Nederlanden behoorde. Het prinsbisdom was immers 

een deel van het Heilig Roomse Rijk. Naast Luik was trouwens de huidige Belgische 

provincie Limburg een deel van dit prinsbisdom. Dit zou impliceren dat ik ook dit landsdeel 

diende te schrappen uit mijn onderzoek. En wat gezegd van de kleine gebieden die toen tot de 

Zuidelijke Nederlanden werden gerekend, maar thans in Nederland, Duitsland of Luxemburg 

liggen? Omdat ik een duidelijk standpunt wilde innemen tegenover alle gebieden besloot ik de 

huidige Belgische grenzen te nemen voor het gebied dat ik wilde onderzoeken. Hierdoor nam 

ik grotendeels de toenmalige Zuidelijke Nederlanden op in mijn onderzoek en kwam ik niet in 

de problemen in de grensgebieden in het oosten. Het groothertogdom Luxemburg werd aldus 

uitgesloten, maar het prinsbisdom Luik werd wel opgenomen in mijn onderzoek. 

                                                                                                                                                                                     
1
 Infoblad Nationaal Archief 10 januari 2006 en www.nationaalarchief.nl 
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DEEL 1: De Verenigd Oost-Indische Compagnie 
 

1. Portugezen en hun Aziatische handel 
 

 

Ruim een eeuw voordat de eerste Nederlanders een succesvolle expeditie naar Azië leidden 

landde Vasco de Gama aan de westkust van Indië. De Portugezen waren erin geslaagd om als 

eerste Europeanen de deur naar Azië en haar rijkdommen te openen. Vasco was er naar 

verluid op zoek naar „Christenen en specerijen‟ en vooral dit laatste zorgde ervoor dat de 

rechtstreekse handel op Azië een zeer groot belang zou krijgen. Doordat de Portugezen een 

zeeweg naar het oosten vonden kreeg Europa nu toegang tot Aziatische goederen zonder 

langer afhankelijk te zijn van de grillige zijderoute. Eeuwenlang werden de kostbare Oosterse 

producten langs deze route naar het westen gebracht en dit zorgde ervoor dat deze goederen 

schaars en dus duur waren. De Portugezen zouden echter met hun ontdekking de wereld 

aanzienlijk veranderen. Voor het eerst was het immers mogelijk dat Europeanen zelf de 

Oosterse producten gingen ophalen in Indië, China, Japan of Zuid-Oost Azië. De Portugezen 

waren uiteraard niet echt welkom in Azië, waar ze voor bijkomende concurrentie zouden 

zorgen, maar tegen het doorzettingsvermogen van deze Iberiërs en vooral tegen hun 

goedbewapende schepen konden in Azië alleen de Chinese oorlogsjonken op. China begon 

zich echter in deze periode onder Ming-dynastie meer en meer op zichzelf terug te trekken. 

Van de grote overzeese expedities die de Chinezen hadden ondernomen bleef in de vijftiende 

en zestiende eeuw niet veel meer over. De keizer liet niet toe dat de Chinese oorlogsjonken de 

Chinese kustwateren zouden verlaten en dit liet de Portugezen toe om in de loop van de 

zestiende eeuw de macht op de Aziatische wateren naar zich toe te trekken. Onder de 

Portugese landvoogd Alfonso de Albuquerque werd rond 1510 de basis gelegd voor deze 

Portugese hegemonie. Men slaagde er toen immers in om de belangrijkste stapelmarkten te 

veroveren; namelijk de havenplaats Hormuz in de Perzische golf, Goa aan de westkust van 

Indië en het bijzonder strategische gelegen Malakka. Later slaagden de Portugezen er ook in 

om Macau in te lijven zodat ze voortaan ook handel konden drijven met de Chinezen en 

Japanners. 

De Portugezen beseften dat ze hun handelsmonopolie dienden te verdedigen en vestigden 

aldus een veertigtal forten van de Molukken (Indonesië) tot Mozambique (oostkust van 

Afrika). Op deze manier beheersten de Portugezen gedurende de zestiende eeuw de 

Aziatische zeewegen. Het oorspronkelijke doel van de Portugezen was het monopoliseren van 
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de gehele handel in specerijen. Dit zou hen in zowel Azië als Europa bijzonder veel macht en 

rijkdom opleveren. Door een voortdurend tekort aan personeel in Azië en mede door de 

structuur van de Portugese maatschappij die werd overgenomen in de Portugese gebieden in 

Azië, waarbij de adel de bestuurders, hoge militairen, geestelijken en kooplieden leverde,  

konden ze dit monopolie echter nooit volledig in handen krijgen. Volgens Witteveen was er 

sprake van heel wat corruptie in het Portugese handelsysteem en dit remde uiteindelijk de 

handel af. Doordat de vraag naar Oosterse goederen in Europa bleef stijgen won op een 

bepaald moment zelfs de oude zijderoute over land terug aan belang
2
. 

De Portugese suprematie in Azië zou echter van korte duur zijn. De voornoemde zaken waren 

niet de enigste reden waarom het Portugese machtsblok in het oosten aan het wankelen ging. 

Het dynastieke toeval speelde, net als vaker in de loop van de geschiedenis, een rol in dit 

alles. In 1578 was de Portugese koning Sebastiaan immers omgekomen bij een veldslag in 

Marokko. Hij was kinderloos en werd daarom opgevolgd door koning Hendrik. Dit was een 

kardinaal en had helaas voor de Portugezen reeds een gezegende leeftijd bereikt toen hij de 

troon betrad. Nauwelijks twee jaar na zijn aantreden overleed ook deze nieuwe koning en 

deze keer kon er niet direct een opvolger worden aangeduid. De koning van het naburige 

Spanje zag zijn kans schoon en eiste de Portugese troon op. Door zijn huwelijk met een 

Portugese prinses kon hij er immers aanspraak op maken. Portugal werd aldus betrokken in 

een personele unie met Spanje die tot in 1640 zou duren. De Portugezen konden grotendeels 

zelf het bestuur over hun land blijven voeren, maar het Portugese belang en de middelen die 

ze tot hun beschikking hadden werden vanaf 1580 ondergeschikt aan de Spaanse kroon. Dit 

had de nodige gevolgen voor de Portugese handel op Azië. Tussen 1580 en 1600 vertrokken 

een stuk minder schepen vanuit Portugal naar Oost-Indië, wat zijn gevolgen had voor de 

handelspositie van Portugal en de Portugezen begonnen ook meer en meer hun 

onoverwinnelijke status te verliezen. Bijna elke Portugese vestiging in Azië werd in de jaren 

na 1580 aangevallen en in vele gevallen kwam men er tegen een overmacht te staan. Er was 

immers een tekort aan schepen en soldaten, maar de onderkoning van Goa wist zich niettemin 

goed te verweren. Een bijkomend nadeel vormde het Spaanse aandringen om het ontwerp van 

de Portugese schepen aan te passen. De zogenaamde Kraken, de indrukwekkende zeekastelen 

waarmee de Portugezen hun reizen ondernamen, werden groter en helaas ook minder 

zeewaardig. In de periode 1500-1579 verloren de Portugezen slechts 35 schepen aan de zee, 

anders gezegd zo‟n 11% van het totale aantal schepen dat vanuit Portugal naar Azië vaarde of 
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terugkeerde. Na de troonbestijging van Filips II verslechterde deze situatie zienderogen. In de 

periode 1589-1610 verloren de Portugezen eveneens 35 schepen, maar doordat er minder 

schepen uitvaarden en de periode veel kleiner was blijken deze cijfers dramatisch te zijn. 

Maar liefst één op drie Portugese schepen verging tijdens de reis naar Azië of tijdens de 

terugreis. Pas na 1650, dus wanneer de Portugezen terug hun onafhankelijkheid van Spanje 

hadden verworven, verbeterde men het ontwerp van de schepen en daalde het aantal 

schipbreuken opnieuw
3
. 

De Portugese macht werd door deze factoren verzwakt, maar was nog helemaal niet gebroken. 

De personele unie met Spanje had nadelige gevolgen voor de Portugese expedities naar Azië, 

maar was ook nadelig doordat de Portugezen nu ook de Spaanse vijanden erfden. Het Spaanse 

koninkrijk kampte eind zestiende eeuw met een grote opstand in de Lage Landen, namelijk de 

tachtigjarige oorlog. Het waren uiteindelijk deze Nederlanders die de machtspositie van de 

Portugezen in Azië zouden betwisten en tenslotte de fakkel zouden overnemen. De vraag naar 

specerijen was in het Europa van eind zestiende eeuw nog steeds groter dan het aanbod. De 

achteruitgang van de Portugese macht speelde hier een grote rol in. Men had steeds meer 

moeite om de Iberische schepen veilig en op tijd in Lissabon te laten aankomen want ook de 

Engelsen waren ten tonele verschenen en tegen de kapers van deze natie, die de zuidelijke 

Atlantische oceaan onveilig maakten, hadden de Portugezen geen verweer. De aanvoer van de 

specerijen, en meer specifiek peper, liep na 1595 drastisch terug waardoor de prijzen stegen. 

Venetië kon dit tekort aan peper niet opvangen waardoor er in Europa een nog groter tekort 

aan peper onstond
4
. De tijd was rijp voor de Nederlanders om zich op de Indische zeeën te 

begeven en om de handelspositie van Portugal openlijk aan te vallen. 

Stap voor stap wonnen de Nederlanders informatie in en maakte men zich klaar voor de vaart 

op Azië. De Noordelijke Nederlander Jan Huigen van Linschoten reisde in dienst van de 

Portugezen naar Goa en verzamelde om deze manier heel wat informatie over de Portugese 

manier van werken in Azië en de vaarroutes naar het oosten. Van Linschoten arriveerde in 

1583 in Goa en trof er een grote Portugese kolonie aan. De stad had ongeveer 200 000 

inwoners en vele prachtige gebouwen, waaronder 34 kerken, een universiteit, een grote 

scheepswerf en een kanongieterij. Bij zijn terugkeer in de Republiek verspreidde van 

Linschoten echter een „slap en decadent beeld van de Portugese macht in Azië‟. Volgens 

Witteveen moet dit beeld aan de oppervlakte wel correct zijn geweest. De Portugezen waren 

echte kolonisators en hierdoor waren hun katholicisme en invloed wel diep geworteld in de 
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door hen bezette gebieden in Azië. Hun macht was echter, zoals reeds werd aangegeven, na 

1580 verder achteruit gegaan door de personele unie met hun buurland Spanje
5
. 

 

2. Spanje: de Iberische vijand 
 

De Spanjaarden waren sinds 1568 verwikkeld in een oorlog met de opstandige Nederlanden. 

De toegenomen belastingsdruk om de Spaanse oorlogen te betalen, de doorgedreven anti-

protestantse politiek van de Spaanse Habsburgers en de economische problemen (onder 

andere door het wegvallen van de Engelse wolstapel in Antwerpen en misoogsten) zorgden 

ervoor dat de Zeventien Provinciën in opstand waren gekomen. Men neemt vaak aan dat de 

Nederlandse expansie naar het oosten mede tot stand kwam door oorlog tegen Spanje. De 

embargo‟s en belemmeringen waaraan de Spaanse koning de Nederlandse kooplieden op het 

Iberische schiereiland onderwierp zouden er toe bijgedragen hebben dat de Nederlanders hun 

weg naar Azië gezocht hebben. Dit is volgens Gaastra een heel oud argument en men vond 

inderdaad bewijzen van Spaanse „pesterijen‟ aan het adres van de Nederlanders. Zo liet Filips 

II in 1585 beslag leggen op alle buitenlandse schepen in de havens van Portugal en Spanje. 

Sindsdien werd de handel onzeker door nieuwe, kleinere arresten en de vrees voor nieuwe 

Spaanse maatregelingen
6
. Deze vrees was niet ongegrond want in Spanje gingen er stemmen 

op om de handel met de Noordelijke Nederlanders te verbieden en het in beslag nemen van 

alle Hollandse en Zeeuwse schepen die de Iberische havens zouden aandoen. In 1598 zou 

Filips II deze plannen serieus overwogen hebben. Men wilde de Duitse Hanzesteden aan de 

Noord- en Oostzee de rol van de Hollanders en Zeeuwen laten overnemen en aldus de stroom 

van geld vanuit Spanje naar de Noordelijke Nederlanden stilleggen. In de praktijk was dit 

echter moeilijk haalbaar. Spanje was afhankelijk van de import en in deze import speelden de 

Nederlanders een belangrijke rol. Witteveen wees op een „merkwaardig carrousel‟ dat was 

ontstaan tussen de beide naties. De Spaanse gebieden waren afhankelijk geworden van de 

goederen die de handelsschepen van de opstandige provincies aanvoerden. Witteveen stelde 

zelfs dat niet één schip de haven van Sevilla kon verlaten om in Amerika goud en zilver te 

halen zonder de zeilen en het hout die door Hollandse en Zeeuwse schepen waren aangevoerd. 

Paradoxaal genoeg gold hetzelfde voor de bevoorrading van de Spaanse legers in de 
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Zuidelijke Nederlanden. Door deze handel stonden de Noordelijke Nederlanders sterk 

tegenover de Spanjaarden en beide partijen moeten dit geweten hebben
7
. 

Door de gebeurtenissen van 1585, de inbeslagname van buitenlandse schepen, werd ook de 

vaart op Lissabon getroffen. In deze stad haalden de Nederlandse schepen de door de 

Portugezen aangevoerde specerijen vanuit Azië. Gaastra stelt echter dat een verband tussen 

deze gebeurtenissen en het zoeken van een weg naar Azië door de Noordelijke Nederlanders 

niet zo waarschijnlijk is als men steeds aannam. Zoals ook Witteveen aantoonde bleef de 

handel op Spanje en Portugal bestaan - er was immers een merkwaardig carrousel ontstaan 

tussen de Nederlanden en de Iberische landen- en bovendien wijst Gaastra erop dat de 

Nederlanders reeds aan een expansie op de wereldzeeën waren begonnen en hierin kon de 

vaart op Azië niet achterblijven. Waarom zouden ze dit monopolie exclusief aan de 

Portugezen laten? Gaastra stelt tenslotte dat een andere factor van meer doorslaggevende aard 

was, namelijk de handelsbelemmeringen die het de Nederlandse kooplui na 1580 steeds 

moeilijker maakte om van de handel in Oosterse producten te profiteren. De Portugezen 

werkten rond 1580 met zogenaamde contracten voor de handel in Aziatische producten. Het 

Indische pepercontract was bijvoorbeeld een contract waarbij een groep kooplieden werd 

toegelaten om peper aan te kopen in Indië en Malakka en deze tegen een vaste prijs in 

Lissabon aan de kroon te leveren. Daarnaast was er een Europees contract waardoor de 

zogenaamde contradores op hun beurt deze peper tegen een vaste prijs van de 

Portugees/Spaanse kroon konden overnemen. Deze konden hierop de peper over heel Europa 

verdelen. Eind zestiende eeuw was de rol van Antwerpen, door de sluiting van de Schelde, 

uitgespeeld in deze specerijenhandel en ook de Amsterdamse markt voor peper was zeer 

bescheiden. Hamburg nam de rol nu over en deze stad leek uit te groeien tot de peper 

stapelmarkt voor de Noord-Europese markt
8
. De vraag naar peper bleef echter groeien en het 

aanbod steeg niet mee, wel integendeel, na 1592 liep de aanvoer van peper naar Lissabon 

zelfs drastisch terug. Het is moeilijk om na te gaan in hoeverre de Nederlandse kooplieden 

hierdoor beïnvloed werden, maar Gaastra trekt de juiste conclusie door te stellen dat de prijs- 

en marktsituatie voor de Nederlanders gunstig was om de aanvoer van peper en andere 

oosterse specerijen in eigen handen te nemen. 

 

 

 

                                                           
7
 WITTEVEEN M., Een onderneming van landsbelang., Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002, p.18. 

8
 GAASTRA F., De geschiedenis van de VOC., Zutphen, Walburg Pers, 2002, p. 13. 



 17 

3. Nederlanders en de weg naar Azië 

 

De mogelijkheden om de handel op Azië te voeren waren in ieder geval aanwezig in de 

Republiek. Er was het nodige kapitaal door de immigratie van veel vooraanstaande Zuidelijke 

Nederlanders en door de toegenomen welvaart in de Noordelijke Nederlanden en de kennis 

over de zeeroute naar Azië was niet langer louter alleen in handen van de Portugezen. De 

cartografie had in de tweede helft van de zestiende eeuw een grote evolutie doorgemaakt en in 

de Republiek werd deze kennis uiteraard verzameld. De uit de Zuidelijke Nederlanden 

afkomstige geograaf Petrus Plancius moet hierbij zeker genoemd worden. Deze leerling van 

Mercator stelde zijn kennis ter beschikking van reders, schippers en stuurlieden en 

stimuleerde aldus de vooruitgang in kennis in de Republiek. Verschillende Nederlanders, 

zoals Dirck Gerritsz, waren ook in dienst van de Portugezen in Azië geweest en hun kennis en 

berichtgevingen speelden eveneens een niet te onderschatte rol. De reeds voornoemde Jan 

Huigen van Linschoten was van zeer grote betekenis want nadat hij in dienst van de Fuggers 

met de Portugezen naar Goa was afgevaren keerde hij in 1592 naar Europa terug. Vier jaar 

later gaf hij „Itinerario‟ uit. Dit was een verhandeling over de landen en volkeren van Azië, 

maar was tegelijk ook een koopmansgids en een reisbeschrijving. Een werk dat de 

Nederlandse Aziëvaarders zeker konden gebruiken. 

Toch probeerden de Nederlanders aanvankelijk een zeeweg naar Azië te vinden via de 

Noordelijke ijszee. Deze route zou korter, gezonder en wegens het ontbreken van vijandige 

schepen ook veiliger zijn dan de Portugese route rond Afrika. Het valt echter niet uit te sluiten 

dat de Nederlanders het Portugese monopolie niet te openlijk wilden aanvallen en om deze 

reden een andere route naar het specerijrijke Azië zochten. Het verhaal over deze reizen is 

genoeg bekend. Hoewel de reizen vaak veelbelovend begonnen bleek de noordelijke route 

niet de beste optie te zijn. De Portugese route bleek veel succesvoller en dit zou snel 

aangetoond worden door enkele andere Nederlandse expedities
9
. 

De Nederlanders kunnen eigenlijk als de hekkensluiters van de Europese zeevarende naties 

aanzien worden, want voordat zij de eerste expedities naar het oosten ondernamen waren de 

Portugezen, Spanjaarden, maar ook Fransen en Engelsen hen reeds voor geweest. Reeds in 

1529 vaarde de Fransman Parmentier heen en weer naar Sumatra en hoewel deze toch zonder 

echt gevolg bleef was het wel een voorbode van wat komen zou. Engelse kapers als Drake en 

Cavendish maakten eind zestiende eeuw kaap de zuidelijke zeeën onveilig en toonden op deze 
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manier de kwetsbaarheid van de Portugezen en Spanjaarden in Azië aan
10

. De tijd was 

gekomen voor de Nederlanders om ook hun weg naar het Oosten te zoeken. Het was Jan 

Huigen van Linschoten die zijn landgenoten wees op het feit dat de Portugese invloed sterk 

was in streken als Goa, maar dat deze invloed veel zwakker was op Bantam of Java
11

. 

In 1592 bedachten negen Amsterdamse kooplieden dat de vaart op Azië wel eens winstgevend 

kon zijn en vanaf 1594 was men vastbesloten om de reis via Kaap de Goede Hoop voor te 

bereiden. De belangrijkste persoon in deze „Compagnie van Verre‟, zoals ze hun onderneming 

noemden, was Reinier Pauw, regent en belangrijk koopman in hout, graan en zout
12

. Hij zond 

bijvoorbeeld zijn achterneef, Cornelis de Houtman, naar Lissabon om er informatie in te 

winnen over de handel. De Nederlanders bereidden zich goed voor op deze reis en waren 

vastbesloten om een handelsroute open te leggen voor lange duur. Het was de bedoeling om 

de Portugezen te ontwijken en rechtstreeks de Indische Oceaan over te steken zonder eerst 

naar India te varen zoals de Portugezen
13

.  

Op 2 april 1595 vaarden de koopvaarders „Mauritius‟, „Hollandia‟ en „Amsterdam‟ uit 

vergezeld door de kleine jacht „Duyfken‟. Deze nieuwe schepen waren bijzonder goed 

uitgerust en zwaar bewapend. Toch verliep de reis niet vlekkeloos doordat de leiding 

onderlinge twisten had en men op slechte voet de eerste contacten had gelegd met de Javanen. 

De expeditie was ook een echte dodenvaart doordat twee derde van de bemanningsleden het 

leven liet tijdens de heen- en terugreis. Toch wogen deze nadelen niet op tegen het ene grote 

voordeel die deze expeditie met zich meebracht: de poort naar het oosten was nu ook door de 

Nederlanders geopend. Men had aangetoond dat het mogelijk was om zelf handel te gaan 

drijven in Azië
14

.  

 

4. De Nederlandse Voorcompagnieën 

 

“Soo langhe als Hollant, Hollant is gheweest,  

en zynder so ryckelycke gheladen schepen niet aengekomen
15

”  

 

Het succes van de eerste Amsterdamse vloot naar Azië werkte aanstekelijk want in 1598 

ondernamen ook Zeeuwe en Rotterdamse compagnieën de tocht naar Oost-Indië. Zonder de 

                                                           
10

 WITTEVEEN M., Een onderneming van landsbelang., Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002, p.25. 
11

 WITTEVEEN M., Een onderneming van landsbelang., Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002, p.26. 
12

 WITTEVEEN M., Een onderneming van landsbelang., Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002, p.27. 
13

 WITTEVEEN M., Een onderneming van landsbelang., Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002, p.28. 
14

 GAASTRA F., De geschiedenis van de VOC., Zutphen, Walburg Pers, 2002, p. 16. 



 19 

goede voorbereidingen van hun Amsterdamse voorhangers bleken dit echter moeizame 

expedities te zijn en ook deze compagnieën werden geconfronteerd met grote sterfte onder de 

bemanningsleden
16

. Op diverse plaatsen werden grote investeringen gedaan in expedities naar 

het oosten. Allen hoopten ze grote winsten te maken in de specerijenhandel. Ook in 

Amsterdam zelf werd een nieuwe compagnie opgericht, maar deze zou al snel samensmelten 

met de Compagnie van Verre. Deze compagnie, veelal de Oude Compagnie genaamd, stuurde 

in 1598 een vloot van acht schepen uit. De compagnieën die vanuit Veere, Middelburg en 

Rotterdam vertrokken worden, ter onderscheiding van de Verenigd Oost-Indische Compagnie, 

de voorcompagnieën genoemd. De vaart naar het oosten werd een ware goldrush. In de jaren 

na de eerste expeditie werden maar liefst 65 schepen, verdeeld over 15 vloten naar het oosten 

gestuurd. De Portugezen werden hierdoor in één beweging van de top gestoten, want in de 

periode 1591-1601 zeilden slechts 46 Oost-Indiëvaarders uit vanuit Lissabon. De 

Nederlanders hadden aangetoond dat de Portugezen duidelijk kwetsbaar waren, waardoor ook 

de Engelsen het Nederlandse voorbeeld volgden door de „East India Company‟ op te 

richten
17

. 

De concurrentieslag tussen de verschillende compagnieën, en dan de strijd tussen de Zeeuwen 

en Amsterdammers in het bijzonder, was echter nadelig voor de handel op Azië. Hoe meer 

schepen er naar Azië vaarden, hoe groter de vraag werd in Oost-Indië, waardoor de prijzen er 

stegen. Doordat meer schepen naar de Republiek terugkeerden met oosterse specerijen steeg 

het aanbod in het thuisland waardoor de verkoopprijzen daalden. Niemand minder dan Johan 

van Oldenbarneveld zag wat er gebeurde en ijverde ervoor dat de verschillende compagnieën 

zouden gaan samenwerken in plaats van elkaar te blijven beconcurreren
18

. De Nederlandse 

compagnieën konden aldus omgevormd worden tot een sterk militair en handelswapen tegen 

de Portugezen en Spanjaarden. Vooraleer de verschillende compagnieën werden 

samengevoegd onder een nationale koepel, vond er een regionale samensmelting plaats. De 

Zeeuwen verenigden zich in 1600 in de Verenigde Zeeuwse Compagnie en de 

Amsterdammers vormden de „Eerste Verenigde Compagnie op Oost-Indië tot Amsterdam‟. 

Ook in de andere Hollandse steden waren nieuwe compagnieën in oprichting, waardoor de 

onderlinge concurrentie in de toekomst enkel zou toenemen. 
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5. De oprichting van de Verenigd Oost-Indische Compagnie 

 

Om samen sterker te staan en elkaar geen verdere schade toe te brengen werd op 20 maart 

1602 de Verenigd Oost-Indische Compagnie boven de doopvont gehouden. Er werd een 

octrooi aangenomen waardoor deze nieuwe compagnie vergaande rechten kreeg. De VOC 

kreeg het monopolie op alle Nederlandse handel en scheepsvaart op Azië. Namens de Staten-

Generaal mocht de Verenigde Oost-Indische Compagnie ook oorlog voeren en vrede sluiten. 

Men kon verdragen sluiten met plaatselijke heersers, handelsposten en forten bouwen, 

soldaten plaatsen en bestuurders aanstellen. Dit bijzondere octrooi was aanvankelijk geldig tot 

1623, maar zou daarna steeds verlengd worden. De Nederlandse overheid gaf deze vergaande 

volmachten aan de VOC omdat ze niet in staat was deze compagnie in het verre Azië te 

beschermen met haar oorlogsvloot. In feite had de VOC nu zo goed als de rechten van een 

soevereine staat, of ze kon alleszins in Azië optreden als een soevereine staat. Gaastra wijst 

erop dat het monopolie dat de VOC verwierf strijdig was met de toenmalige tijdsgeest, want 

deze eiste een „mare liberum‟. Het monopolie was echter noodzakelijk om de VOC 

levensvatbaar te maken. Om deze reden werden de aandeelhouders ook verplicht om hun 

geïnvesteerde geld voor minstens tien jaar in te brengen in de Oost-Indische Compagnie. Dit 

was een soort veiligheid zodat deze aandeelhouders hun geld niet zouden kunnen terugeisen 

na de eerste of tweede vaart op Azië. Het verschafte de VOC de zekerheid dat ze over een 

bepaald kapitaal zou kunnen beschikken gedurende een langere periode
19

. De meeste 

bepalingen van het „octroy opte vereeninge der compagnieën‟ van 1602 hadden betrekking op 

de inrichting van de VOC in de Republiek zelf. In de steden waar de voorcompagnieën waren 

ontstaan kwamen nu zes kamers: Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn en 

Enkhuizen. De verdeling van de opbrengsten en kosten of materiaal voor de schepen werden 

nauwkeurig vastgelegd. De kamer Amsterdam nam de helft voor haar rekening, de kamer 

Zeeland een kwart en de overige kamers elk één zestiende
20

. Deze verdeelsleutel was vooral 

heel voordelig voor de Zeeuwen die vreesden voor een te grote invloed van de Amsterdamse 

rivalen. Nu hadden ze zekerheid over een kwart van de opbrengsten en de Amsterdammers 

kregen niet meer dan de helft terwijl ze, achteraf gezien, meer dan de helft van het kapitaal 

inbrachten. De bewindhebbers van elke kamer verkozen twee of drie maal per jaar hun 

vertegenwoordigers die enige weken in het Hollandse Amsterdam (zes jaar na elkaar) of het 

Zeeuwse Middelburg (twee jaar na elkaar) vergaderden. Deze zogenaamde Heren Zeventien 
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bepaalden het centrale beleid en bestonden uit acht Amsterdamse vertegenwoordigers, vier 

Zeeuwse en één van iedere andere kamer. De Amsterdammers hadden niet de meerderheid en 

konden dus overstemd worden, maar in de praktijk gebeurde dit niet omdat Amsterdam te 

veel invloed had op de andere, kleinere kamers en op deze manier vaak zijn wil kon 

doordrukken
21

. 

De VOC was een gedurfde onderneming en de Nederlanders zagen het groot. Om de handel 

in Azië naar zich toe te kunnen trekken diende dit bedrijf natuurlijk kapitaalkrachtig te zijn. 

Aan kapitaal was in de Republiek van de zestiende eeuw geen gebrek. Verschillende rijke 

kooplieden waren bereid geld in de nieuwe onderneming te pompen, geld dat ze zoals reeds 

werd aangeven gedurende jaren niet meer zouden terugzien. Opvallend is het feit dat van bij 

het prille begin Zuidelijke Nederlanders reeds een rol speelden binnen de VOC. Door de 

tachtigjarige oorlog en vooral door de herovering van het zuiden door katholieke Spanjaarden 

vluchtten vele Zuidelijke Nederlanders naar het noorden. Deze waren vaak van rijke afkomst 

en droegen voortaan bij tot de bloei van de Nederlandse economie
22

. Deze immigratiestroom 

was enorm. De Noordelijke Nederlanden werden een toevluchtsoord voor duizenden 

vluchtelingen. De volgende citaat werd gebruikt door dr. J. Briels om de situatie treffend te 

omschrijven: 

 

“Datse een herberghe gheworden is voor alle verjaeghde ende verdreven lieden
23

” 

 

De rijke koopman Isaac le Maire was van Zuid-Nederlandse afkomst en was zelfs de grootste 

aandeelhouder in de VOC. Hij was bewindvoerder geweest van de Brabantse Compagnie en 

werd nu één van de Heren Zeventien bij het ontstaan van de VOC. Het is opvallend dat meer 

dan de helft van het Amsterdamse kapitaal, wat op zich ook meer dan de helft van het hele 

VOC-kapitaal bedroeg, afkomstig was van Zuidelijke Nederlanders
24

. De inbreng van de 

Zuid-Nederlanders was betrekkelijk groot in de voorcompagnieën en de uiteindelijke VOC
25

. 

Het initiatief om schepen naar de Portugees-Spaanse kolonies in Afrika en Amerika te sturen 

kwam van Zuid-Nederlandse kooplieden
26

. Bij de negen bewindhebbers van de Compagnie 

van Verre waren er twee Zuidelijke Nederlanders: Jan Jansz. Kaerel en Dirck van Os. Naast 
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de reeds voornoemde Isaac le Maire waren nagenoeg alle bewindhebbers van de Brabantse 

Compagnie, op Reynst en Hunger na, van Zuid-Nederlandse afkomst. De Rotterdamse 

expeditie van Mahu en De Cordes was eveneens een Zuid-Nederlandse aangelegenheid 

geweest, terwijl in Zeeland de Zuiderlingen enkel in de Veerse Compagnie van de bekende 

Antwerpenaar Balthasar de Moucheron actief waren. De Zuid-Nederlanders brachten niet 

alleen kapitaal en een groot aantal immigranten mee, maar hielpen door hun relaties ook 

kennis verspreiden binnen de Republiek
27

. De Noord-Nederlandse economie was in deze 

periode in sterke mate gaan steunen op de Zuid-Nederlandse bevolkingsgroep. Het was 

tegelijk ook de zwakke schakel aangezien dit onderdeel van de economie in zeker zin 

„uitheems‟ bleef en de oorspronkelijke intentie niet was om zich blijvend in de Republiek te 

vestigen
28

. 

In de twee eeuwen dat de VOC bestond zouden nog duizenden Zuidelijke Nederlanders in 

dienst treden van de VOC, maar dit waren meestal de armere. Hun rijkere landgenoten, die 

reeds eerder naar het noorden waren gevlucht, hadden een meer financiële stempel gedrukt op 

de hele onderneming. Doordat de Nederlanders kapitaalkrachtiger waren dan hun Engelse 

concurrenten slaagden zij erin om in de zeventiende eeuw een indrukwekkend handelsnet aan 

te leggen in Azië. Jan Pietersz. Coen, vanaf 1619 de gouverneur-generaal, had aangedrongen 

op het zenden van veel schepen en grote fondsen en op deze manier slaagde me erin om een 

permanent handelskapitaal te vormen in Oost-Indië
29

. 

 

6. De VOC in Azië 

 

In Batavia, het hedendaagse Jakarta, coördineerde de Hoge Regering alle VOC-activiteiten in 

Azië. Dit college telde zeven leden: een gouverneur-generaal en zes raden van Indië. De 

Heren Zeventien benoemden deze leden vaak uit de hoge Compagniedienaren met een lange 

staat van dienst. In principe was de Hoge Regering ondergeschikt aan de Heren Zeventien, 

maar doordat deze zich zo ver van de Republiek bevond en een geslaagde communicatie 

tussen Batavia en het thuisland soms maanden kon duren, kon deze regering zelfstandig 

beslissingen nemen en deze stonden soms haaks op de opdrachten van de bewindhebbers. 

Batavia werd een bloeiende stad en het knooppunt van een wijdvertakt Nederlands 

handelscentrum in Azië. De stad was tegelijk een bestuurscentrum als verzamelplaats van 

schepen vanuit heel Azië en vanuit de Republiek. Het Nederlandse handelsimperium in Azië 
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spreidde zich in de loop van de zeventiende eeuw uit van Kaap de Goede Hoop en Perzië in 

het westen, over India, Ceylon, Malakka en Indonesië tot China en Japan in het oosten. 

Omstreeks 1685 bezat de Verenigde Oost-Indische Compagnie reeds twintig kantoren 

verspreid over het Aziatische continent. In de eerste decennia van haar bestaan had de VOC 

een redelijk gewelddadig karakter. Men diende zich immers een plaats binnen het Aziatische 

handelssysteem te veroveren. Op Ceylon, Java en de Molukken werd territoriaal gezag 

opvallend agressief verworven. De Nederlanders trokken zich vaak terug in forten, die ze in 

vele gevallen op de Portugezen hadden veroverd. Om de inheemse bevolking onder controle 

te houden duidde men meestal de plaatselijke elite aan om het gezag uit te oefenen
30

. Op 

andere plaatsen waren de Nederlanders meer koopman dan bestuurder en hadden ze eigenlijk 

weinig macht. In India, Siam, Jemen of in de Perzische golf bezaten ze privileges en konden 

ze handel drijven, maar men had er niets in de brengen in het bestuur. In het Verre Oosten, 

China en Japan, werden ze zelfs verbannen naar een uithoek van het land van waaruit ze hun 

handelscontacten dienden in stand te houden. 

De Nederlanders pakten de zaken slim aan en gedroegen zich als koopman waar ze als 

koopman dienden op te treden en veroverden wat ze moesten veroveren om hun positie in 

Azië en Europa te verstevigen. Zo veroverde men de productiegebieden in de Molukken en op 

Ceylon, zodat men het gehele aanbod zou kunnen controleren. Dit was een manier om de 

winsten veilig te stellen, want de bewindhebbers vreesden dat een stijging van het aanbod de 

prijzen zou kelderen. De Verenigd Oost-Indische Compagnie werd opgericht opdat men in 

Azië zou kunnen profiteren van de handel in specerijen. Deze waren vooral zwarte peper, 

kruidnagel, foelie, kaneel en nootmuskaat. Bij verkoop in de Republiek kon men op deze 

producten wel tot 1000% of meer winst maken, maar deze specerijen werden meestal slechts 

in kleine hoeveelheden gebruikt en kenden slechts een beperkt aantal toepassingen in parfum, 

medicijnen of als smaakgever in voedsel of drank. Men had heel goed ingezien dat indien 

men de prijzen hoog wilde houden, ze het aanbod dienden te beheersen zoals de Portugezen 

dit honderd jaar lang hadden gedaan
31

. De VOC had in eerste instantie zeer agressief 

gereageerd in Azië. Men wilde immers een groot deel van de handel naar zich toetrekken. 

Deze agressie was vooral gericht tegen de Portugezen en niet zozeer tegen de Aziaten. Toch 

merkten de inheemse volkeren snel dat ze de ene bezetter hadden ingeruild voor de andere. 

De Nederlanders stelden eveneens hun eisen en indien de plaatselijke volken zich naar de 
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mening van de VOC niet aan de gemaakte afspraken hielden, konden ze ook tegen de Aziaten 

hardhandig optreden
32

. 

Na 1685 had de VOC zich definitief op het Aziatische toneel ingewerkt en veranderde het 

agressieve karakter van de Compagnie. De Nederlanders hadden zich een plaats in de 

Aziatische handel veroverd en zouden voortaan vooral als koopman optreden. Dit betekende 

niet dat men de wapens opzij zette, want in Azië diende men steeds in staat te zijn om militair 

op te treden indien de eigen belangen in gevaar kwamen. De wapens konden echter meer 

rusten dan in de voorgaande decennia. Enkel op plaatsen als Java, waar de Nederlanders 

tussen 1677 en 1755 werden meegesleept in een inheemse machtsstrijd, moest men zich nog 

militair handhaven, maar eigenlijk hadden de Nederlanders niet de intentie om buiten Batavia 

en Bantam meer Javaans gebied te veroveren
33

. 

 

7. De VOC in de tweede helft van de 18
de

 eeuw 

 

Aangezien deze scriptie handelt over de Zuid-Nederlanders in dienst van de VOC in de 

tweede helft van de achttiende eeuw wens ik de situatie waarin de Nederlanders zich toen 

bevonden ook wat nader te bekijken. 

In de tweede fase van de VOC, de koopmansfase na 1685, deden zich verschillende 

ontwikkelingen voor die uiteindelijk de ondergang van de roemrijke VOC onafwendbaar 

maakten aan het einde van de achttiende eeuw. Het ingrijpendst was de veranderde 

consumentenwens in Europa. In het laatste kwart van de achttiende eeuw was er naast de 

vraag naar specerijen ook een groeiende vraag naar Chinese thee, kleurrijke Indiase stoffen en 

koffie. De Bewindhebbers, als goede leiders van een commercieel bedrijf, reageerden hierop 

door hun assortiment uit te breiden met deze producten. De specerijen maakten hierdoor niet 

langer een derde, maar slechts tien tot vijftien procent van de totale veilingopbrengsten in de 

Republiek uit
34

. De Nederlanders waren er snel bij om thee in Europa te introduceren doordat 

Chinese jonken deze Chinese thee aanbrachten in Batavia. De andere Europese landen bleven 

echter niet bij de pakken zitten en al snel begonnen deze de thee rechtstreeks in China te gaan 

halen. De Nederlanders deden dit aanvankelijk niet uit vrees de jonkenhandel op Batavia te 

verliezen. De Engelsen en ook Zuid-Nederlanders bleken echter een betere kwaliteit van thee 

naar Europa te transporteren doordat ze deze thee in luchtdichte kisten verpakten en niet in 
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bamboemanden zoals aan boord van de jonken gebeurde. De Nederlanders reageerden hier op 

door uiteindelijk zelf naar China te varen en de thee op te halen. Deze directe vaart was een 

groot succes. De Nederlandse kooplieden konden immers dankzij hun Aziatische handelsnet 

goedkoper leveren dan hun Europese concurrenten. Zij moesten niet met ballast naar Azië 

varen, maar konden in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelsen goederen voor goederen 

leveren. De Chinavaarders brachten vanuit Europa goederen voor compagniegebruik in 

Batavia en vertrokken daarop vanuit Java met Aziatische producten als tin en peper die ze aan 

de Chinezen konden leveren. De schepen werden hierop geladen met Chinese thee en de 

terugreis werd aangevat. Het enige nadeel van deze manier van werken was het feit dat de 

Chinavaarders, vooraleer ze hun theebestelling konden plaatsen, eerst alle tin en peper 

dienden te verkopen. De andere Europeanen, die met zilvergeld handel dreven, konden direct 

na aankomst in China hun bestelling doen en hierdoor hadden de Nederlanders een beperkte 

keuze uit goedkopere theesoorten. Zolang de vraag naar thee in Europa groter was dan het 

aanbod deden zich niet echt problemen voor, maar omstreeks 1750 ontstond er een evenwicht 

tussen de vraag en aanbod op de Europese markt. De consument had voortaan de keuze om 

zijn theesoort te kiezen en het gevolg hiervan was dat de VOC-thee, die van mindere kwaliteit 

was, slechter verkocht. In de tweede helft van de achttiende eeuw maakten de Nederlanders 

enkel mooie winsten aan hun theehandel wanneer de concurrenten om één of andere reden 

hun aanvoer niet op peil konden houden. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Zevenjarige 

oorlog (1756-1763)
35

. In het verdere verloop van de achttiende eeuw zouden de Nederlanders 

echter de theehandel grotendeels zien verloren gaan. Na de vierde Engels-Staatse oorlog 

verlaagde de Engelse regering de invoerrechten waardoor de East India Company nu meer 

thee kon gaan verhandelen. Dit was uiteraard een ramp voor de VOC-theehandel
36

. 

In de zeventiende eeuw werkten de Nederlanders nauw samen met de inheemse handelaars in 

Azië. De Engelse East India Company (EIC) had na 1650 moeten afhaken wegens te weinig 

kapitaalkrachtig en concentreerde zich daarom voortaan op de vaart tussen Engeland en Azië. 

De Aziatische binnenvaart werd nu het unieke domein van de Nederlanders. Dit bleek heel 

lucratief te zijn voor de VOC. Hoewel de Nederlanders veel concurrentie hadden van de 

Aziatische handelaren waren ze er toch als enige toe in staat om met alle uithoeken van Azië 

contacten te onderhouden. De Engelsen lieten de Aziatische binnenvaart over aan particuliere 
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kooplieden en eigen dienaren. Men werkte samen met kapitaalkrachtige Aziatische 

handelaren, maar in de loop van de achttiende eeuw werden deze zelfstandiger en machtiger. 

Na 1760 waren deze zogenaamde „country traders‟, vooral in de vaart op China, geduchte 

concurrenten van de VOC geworden
37

. Ze limiteerden de werkwijze van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie door in de archipel tin en peper in te kopen en deze goederen met winst 

te verkochten in China. De opbrengst werd ter beschikking van de EIC gesteld. Engelse 

compagniedienaren en particuliere kooplieden konden zo hun in Azië verdiende fortuin naar 

Europa overmaken. De EIC had nu grote sommen geld beschikbaar in Kanton en zo 

verminderde de Europese stroom van zilver naar Azië. De VOC kon niet op tegen deze 

efficiënte manier van werken en moest de Chinese theehandel in de achttiende eeuw definitief 

aan de Engelsen laten. 

Naast de groeiende vraag naar Chinees thee werd Indiase textiel ook meer en meer een 

gegeerd goed in het achttiende eeuwse Europa. Het was steeds een goed ruilmiddel geweest 

binnen Azië, maar na 1750 werd het ook koopwaar voor Europa. Ook hier was er een grote 

invloed van de Engelsen voelbaar. Doordat ze niet opkonden tegen de specerijenhandel van 

de Nederlanders waren deze genoodzaakt om te experimenteren. De EIC begon Indiase 

producten naar Europa te vervoeren en vooral het Indiase, kleurrijke textiel bleek bijzonder 

populair te zijn
38

. De Nederlanders reageerden wederom heel alert en binnen de kortste keren 

bedroegen Indiase stoffen een derde tot de helft van de Nederlandse retourladingen. De 

Engelsen bleven echter marktleider en ook de Franse Compagnie des Indes slaagde erin om 

de VOC hierin te overschaduwen. Het belangrijkste nadeel van de Nederlandse handel in 

Indiase stoffen was het feit dat hierdoor de hoeveelheid andere producten, waaronder 

specerijen, verminderde. De winstmarge op Indiase textiel was echter kleiner. Jacobs stelt dat 

de VOC hierdoor niet in verval raakte –zoals zo vaak wordt beweerd- maar dat ze in 

tegendeel zeker tot 1760 de belangrijkste koopman in Azië bleef. Dat jaar verkreeg de East 

India Company politieke macht in Bengalen wat nadelig was voor de VOC. 

Een laatste product dat aan het einde van de achttiende eeuw door de Nederlanders aan hun 

assortiment werd toegevoegd was koffie. Dit product was oorspronkelijk alleen te koop in de 

Jemenitische haven Mokka, maar zou, zoals Els Jacobs het mooi uitdrukt, door toedoen van 

de VOC aan de Arabieren ontworsteld worden in de achttiende eeuw. Men had koffiestekjes 
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naar Java overgebracht en doordat men hoge inkoopprijzen aan de inheemse vorsten beloofde 

waren deze verleid dit nieuwe product door hun onderhorige landbouwers te laten verbouwen. 

De hele koffieteelt had echter verrassende gevolgen. De VOC had al gauw geld te kort om 

alle geleverde koffie te betalen en de Javaans regenten dreigden door de koffieteelt serieus 

rijk te worden, wat hen te veel macht zou geven. Dit, en de concurrentie van de West-Indische 

gebieden, zorgde ervoor dat de VOC de Javaanse productie beperkte. Men vreesde immers dat 

er een overaanbod zou komen op de Europese markt en dit de prijzen zou kelderen. Koffie 

bleek echter een product te zijn wat onverzadigbaar was in Europa
39

. Na de vierde Engels-

Staatse oorlog was het zelfs één van de weinige producten waarmee de VOC nog goed geld 

kon verdienen. De handel op India en China werd het domein van de Engelsen, maar op Java 

bleven de Nederlanders onbedreigd aan de macht. Slavenopstanden in de West-Indische 

gebieden remden de koffieproductie in de nieuwe wereld af, maar doordat de vraag in Europa 

bleef groeien stegen de verkoopprijzen en hiervan kon de VOC profiteren. Zij konden immers 

Javaanse koffie blijven leveren. De specerijenhandel bleef ook in de achttiende eeuw, hoewel 

vaak het tegenovergestelde wordt beweerd, een lucratieve zaak. De specerijenafzet daalde 

weliswaar in West-Europa, maar de handel in specerijen bleef bestaan want de vraag bleef 

groeien in Noord- en Oost-Europa
40

. Er was globaal gezien een dalende verkoop van kruiden 

in Europa, maar dit had zijn oorsprong in Azië. De kaneel- en kruidnageloogsten liepen niet 

altijd zoals men het wilde. In 1778 verwoestte een orkaan bijvoorbeeld alle 

nootmuskaatbomen op Banda. Pas tien jaar na de inplant kon men opnieuw oogsten. De 

peperleveringen verminderden dan weer doordat de VOC zijn greep op de plaatselijke 

heersers begon te verliezen. Jacobs noemt de sultan van Palembang als voorbeeld. Deze sultan 

vond de handel in tin winstgevender en stimuleerde dit ten koste van de peperproductie, waar 

de VOC de nadelen van ondervond. Specerijen bleven echter veel geld opleveren omdat de 

verkoopsprijzen in Europa sneller stegen dan het aanbod daalde. In tegenstelling tot wat vaak 

wordt aangenomen bleef de VOC wel degelijk tot op het einde het monopolie op specerijen 

behouden. De Franse oogsten hadden pas aan het begin van de negentiende eeuw enig 

commercieel succes en de Engelsen vaarden weliswaar door de Molukken, maar namen geen 

deel aan de specerijenhandel. Na de vierde Engelse oorlog werd de positie van deze Engelsen 

wel versterkt doordat ze de oorlog gewonnen hadden. Vooral in India zouden ze nu echt voet 
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aan de grond krijgen
41

. In Malabar werd de VOC geconfonteerd met een steeds sterker 

wordende Engelse concurrentie, zodat het pepermonopolie, waar de Nederlanders reeds lang 

op aasden, nu slechts een verre droom leek
42

. 

De vernieuwde consumentenvraag in Europa en de consecutieve uitbreiding van het 

assortiment aan producten had grote gevolgen voor de VOC. De nieuwe producten – thee, 

textiel en koffie – werden verkocht in een onderlinge concurrentiestrijd met andere Europese 

compagnieën en hoewel de Nederlanders in de zeventiende eeuw hun rivalen konden 

aftroeven dankzij de handel in specerijen, bleek dit in de achttiende eeuw niet meer zo simpel 

te zijn. De nieuwe producten boden nieuwe kansen aan de Engelsen, Fransen, Denen, 

Zweden, Portugezen en ook Zuid-Nederlanders. De commerciële activiteiten van de VOC 

werden minder rendabel doordat de nieuwe producten een groter deel van het assortiment 

innamen en de winstmarge op deze handelswaren nu eenmaal lager lag
43

. De VOC raakte ook 

haar lucratieve ruilhandelssysteem binnen Azië voor een groot deel kwijt. Terwijl men 

vroeger zelfs drie vierde van zijn activiteiten binnen Azië zelf verrichtte was dit op het einde 

van de achttiende eeuw slechts één vierde meer. De focus verschoof naar de vaart tussen de 

Republiek en Azië, de vaart waar ik me in deze scriptie op zal toeleggen. 

Een bijkomend probleem voor de VOC was het feit dat Europese conflicten meer en meer 

overwaaiden naar het oosten. De Engelsen en Fransen vochten hun oorlogen nu ook uit in 

India. Hierdoor werden grotere troepenmachten naar Azië gestuurd en na verloop van tijd 

werden deze legers ook ingezet om plaatselijke vorstendommen te onderwerpen. In 1760 kon 

de EIC op deze manier een groot deel van de Bengalen onder controle krijgen en dit was 

nadelig voor de activiteiten van de VOC. Werken in India werd steeds moeilijker voor de 

Nederlanders en dit had zijn impact op hun handelszaken. De VOC maakte deel uit van een  

„brave new world‟ want de Engelsen begonnen hun empire uit te bouwen. De tijden waren 

aan het veranderen en de VOC diende zich hieraan aan te passen. De gouden zeventiende 

eeuw was immers voorbij. 

Ontwikkelingen in Azië zelf zette de VOC verder onder druk. Op zowel Ceylon en Japan, als 

in de Indonesische archipel verloren de Nederlanders meer en meer hun invloed op de 

inheemse vorsten. Deze bepaalden liever zelf welke producten ze zouden telen en verkopen 
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en bovendien deden zich op verschillende plaatsen in Azië plaatselijke conflicten voor die de 

handel afremden. Als kers op de taart stegen ook de kosten van de VOC zelf. Er was meer 

personeel nodig, onder andere door de expansie op Java, en door de grote sterfte onder de 

Europeanen. 

De aandeelhouders bleven echter steeds een goed dividend ontvangen en hadden dus geen 

reden om in te grijpen. Jacobs stelt dat het VOC-bedrijf op routine draaide. De commerciële 

activiteiten waren immers voldoende rendabel
44

. Wel was de verhouding tussen eigen kapitaal 

en vreemd kapitaal volkomen uit balans geraakt. De VOC was betrekkelijk kwetsbaar 

doordat, in de vorm van verschillende leningen, zoveel vreemd geld was ingezameld. De 

vierde Engels-Staatse oorlog zou deze kwetsbaarheid op een pijnlijke manier blootleggen 

wanneer de Compagnie reeds na enkele weken na het uitbreken van deze oorlog uitstel van 

betaling diende aan te vragen. De oorlog legde de handel op Azië stil, want schepen konden 

de Republiek niet langer veilig bereiken. Hierdoor werden de veilingen stilgelegd en kon men 

de hoge leningen niet meer afbetalen. Overheidsteun was in dit stadium levensnoodzakelijk 

voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het einde van de roemrijke compagnie kwam 

steeds dichterbij. Wanneer de Fransen in 1795 de Republiek binnenvielen, raakte de 

Aziatische handel wederom in de knoop
45

. Deze keer legde de VOC echter definitief de 

boeken neer en één van de rijkste en boeiendste hoofdstukken uit de Nederlandse 

geschiedenis werd hiermee afgesloten. Bij de inval van de Fransen in januari 1795 zag de 

situatie er voor de VOC immers zeer slecht uit. De totale schuld was opgelopen tot 112 

miljoen gulden, elf schepen waren in vijandige handen gevallen en een onbekend aantal 

retourschepen was bemand door mensen die nog niets wisten van de veranderende politieke 

situatie
46

. In Azië bleven de Nederlanders echter aanwezig. De samenleving op Java en zeker 

Batavia bleef wat ze altijd al geweest was: behoudend
47

. In Indië voelde me zich nog 

nauwelijks verbonden met de gang van zaken in de Republiek
48

. 
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DEEL 2: Het VOC-personeel 
 

1. In dienst van de VOC 

 

De VOC was gedurende twee volle eeuwen aanwezig in de Aziatische gebieden. Het 

bestuursapparaat in de overzeese gebieden groeide in die periode tot een gigantische omvang. 

De dienaren van de VOC deden trouwens meer dan gewoon handel drijven. Men had volk 

nodig om in bepaalde gebieden over de onderdanen te regeren en de relaties met andere 

Aziatische staten dienden eveneens onderhouden te worden. Daarnaast had men duizenden 

zeelui nodig voor op de schepen – zowel voor de vaart op het vaderland, als voor de vaart 

binnen Azië – en bracht de VOC vele duizenden handwerklieden naar het oosten. De zorg 

voor een goed defensief en offensief militair apparaat behoorde eveneens tot de taak van de 

compagniedienaren
49

. Zoals we reeds zagen kreeg de VOC vergaande bevoegdheden wat 

betreft de handel op Azië. De Verenigd Oost-Indische Compagnie kon de oorlog verklaren, 

vrede sluiten, handelsakkoorden sluiten en vestigingen oprichten op verschillende plaatsen in 

Azië. De VOC bemande haar schepen ook uitsluitend met eigen personeel. Ook in de 

gestichte vestigingen vond je enkel eigen VOC-personeel terug. Deze werden naar het oosten 

gebracht met de eigen en/of gecharterde schepen en deze schepen werden in de Republiek zelf 

gebouwd. Iedere kamer stond immers in voor de bouw van haar eigen schepen
50

. De in Azië 

gevestigde kantoren konden in drie categorieën verdeeld worden: 

 

 De handel die de Compagnie „uit eigen conqueste‟ bezat (zoals de Banda-eilanden 

en Formosa. Hier waren de Nederlanders heer en meester. 

 De handel, gedreven „uit kracht van hare gemaakte exclusieve contracten‟ (zoals 

met de koning van Ternate en op Ambon het geval was. Enkel de Nederlanders 

konden met deze volkeren handel drijven, wat hun een sterke positie gaf. 

 De handel, gedreven „uit kracht van gemaakte accoorden‟ met andere „oriëntische‟ 

koningen en vorsten, waarbij de VOC geen uitzonderingspositie innam en dus 

geen beperking en of wetten kon opleggen
51

. 
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Deze kantoren dienden ook bemand te worden door VOC-dienaren en deze werden samen 

met het andere personeel vanuit Europa overgebracht door de Nederlandse vloten. Duizenden 

mensen vaarden op die manier in dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie naar het 

verre Oosten. In de achttiende eeuw zouden in totaal ongeveer 655 000 dienaren van de VOC 

naar Azië varen. Er werden ruim 2950 uitreizen ondernomen, dus kan men stellen dat er 

gemiddeld 222 opvarenden per schip naar de oost vaarden
52

. Door de hoge sterftegraad aan 

boord van de VOC-schepen zijn er echter beduidend minder dienaren die de terugreis 

aanvingen. Deze cijfers werden door onder andere Bruijn weergeven in de volgende tabel
53

: 

 

Jaartallen Heenreis Terugreis 

1602 - 1610 8 500 3 700 

1610 – 1620 19 000 4 500 

1620 - 1630 23 700 6 300 

1630 – 1640 28 900 10 000 

1640 – 1650 36 100 11 900 

1650 – 1660 40 200 13 000 

1660 – 1670 40 900 14 400 

1670 – 1680 42 700 15 900 

1680 – 1690 37 800 16 400 

1690 – 1700 43 000 18 300 

1700 – 1710 49 600 22 400 

1710 – 1720 59 900 26 500 

1720 – 1730 71 700 34 300 

1730 – 1740 74 300 34 600 

1740 – 1750 73 100 23 900 

1750 – 1760 80 500 28 000 

1760 – 1770 85 500 27 700 

1770 – 1780 75 500 28 400 

1780 – 1790 61 900 17 700 

1790 - 1795 22 900 9 100 

   

1602 – 1700 317 800 114 400 

1700 - 1795 655 200 252 500 

Totaal 973 000 366 900 

 

Hierbij moeten we echter opmerken dat sommige dienaren meerdere keren in dienst van de 

VOC naar Azië vaarden. De cijfers tonen ons dat ruim 900 000 mensen gedurende twee 

eeuwen in dienst van de VOC werkten, maar het gaat hier dus niet om 900 000 individuele 
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personen. De dienaren die een tweede, derde of zelfs vierde reis naar Azië ondernamen 

werden steeds meegerekend als een nieuwe dienaar
54

. 

Er is in de tabel ook duidelijk te zien dat er in de achttiende eeuw een stuk meer dienaren naar 

het oosten vaarden dan in de zeventiende eeuw. Dit is aldus Gaastra te verklaren door 

verschillende factoren: 

 

 Er was een sterke groei van Europees-Aziatische handel na 1700. 

 De VOC had zich in Azië sterk uitgebreid in de achttiende eeuw. De compagnie 

was er een sterke territoriale mogendheid geworden. 

 Er was een grote sterfte onder de Europeanen in Azië en daarom vroeg men steeds 

meer mensen om deze openstaande vacatures in te vullen. Vooral in Batavia was 

de sterfte en daaruit volgende vraag naar nieuw personeel groot
55

. 

 

Hoewel het aantal opvarenden steeg resulteerde dit niet in een overeenkomstige groei van het 

aantal dienaren in Azië. De voornoemde grote sterfte speelde hier uiteraard een rol in. Het 

was trouwens voor de bewindhebbers niet eenvoudig om te weten hoe omvangrijk hun 

personeelsbestand feitelijk was. Compagnieadvocaat Pieter van Dam bekloeg zich in het jaar 

1700 over het feit dat het moeilijk was om te bepalen hoeveel dienaren er in dienst van de 

VOC werkten in Azië: 

 

“Indien nu iemant alle die bedenckingen en difficulteyten soude weten op te lossen en te 

surmonteren, wat my aangaet, ick sal seer genegen wesen die te horen, maar sooals se my 

voorkomen, sie ick het maken van een vasten staat dienaangaende, en het uytvinden van het 

kostende van dien jaarlijcx, voor een ondoenlycke saecke aan” 

 

Gaastra haalde deze citaat uit de „Beschryvinge‟ die de Pieter van Dam ons naliet
56

. 

 

Tot het midden van de achttiende eeuw bleef het aantal dienaren als gevolg van de hierboven 

genoemde factoren stijgen. Daarna daalde dit aantal weer doordat de sterftecijfers zo groot 

bleken te zijn. De VOC raakte eigenlijk in een soort vicieuze cirkel. Ondanks de hoeveelheid 
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dienaren die vanuit de Republiek en de Kaap naar Azië trokken liep het personeelsbestand 

achteruit. Door het tekort aan soldaten en matrozen werd de rekrutering soepeler en werden er 

steeds meer onervaren, berooide en slecht gevoede werkkrachten in dienst genomen. Deze 

liepen echter het risico sneller ziek te worden en te overlijden waardoor de vraag naar verse 

krachten even goed groot, zoniet groter bleek te zijn
57

. Roelof van Gelder doorbladerde de 

resoluties van de Heren Zeventien en stelt dat deze niet echt op een personeelstekort wijzen. 

Wanneer dit toch ter sprake kwam ging het in de eerste plaats vooral om zeelieden, en dan 

meer bepaald ervaren zeelieden, dan om soldaten. Van Gelder stelt zelfs dat men in sommige 

jaren met een overaanbod zat in de kamer Amsterdam en deze kamer daarom dienaren 

doorstuurde naar andere kamers. Vanuit Nederlands perspectief kon de Compagnie over het 

algemeen over voldoende personeel beschikken en waren er slechts af en toe tekorten. Deze 

personeelsproblemen konden ook van kamer tot kamer verschillen
58

. Het probleem zat hem 

niet in het aantal werkwilligen, maar wel in de kwaliteit van het nieuwe personeel. De vraag 

naar ervaren dienaren bleef steeds groot. In de achttiende eeuw werden daarom de gages 

occasioneel verhoogt omdat men hoopte op deze manier meer ervaren personeel te kunnen 

aantrekken
59

. 

 

In deze scriptie zal ik vooral oog hebben voor de tweede helft van de achttiende eeuw, de 

periode waarin het aantal compagniedienaren naar een hoogtepunt ging om vervolgens weer 

terug te dalen. Femme Gaastra verzamelde gegevens die deze trend duidelijk weergeven: 

Voor de zeventiende eeuw:  

 

1625 4 500 dienaren (inclusief 1 555 op schepen in Azië) + 

2 500 dienaren op de heenreis en 700 dienaren op de terugreis = 

7 700 dienaren (totaal aantal dienaren in dienst) 

1688 11 551 dienaren (personeel in Azië en de bemanning van de schepen in Azië zelf) + 

4000 dienaren op de uitvarende schepen & 1 600 à 1 900 op de terugvarende schepen = 

ongeveer 22 000 dienaren (totaal aantal dienaren in dienst) 
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Voor de achttiende eeuw: 

 Inclusief personeel op de schepen in Azië Inclusief personeel op de uitvarende en 

thuisvarende schepen 

1700 18 117 25 000 

1753 24 897 35 000 

1780 18 452 27 000 

 

Het totaal aantal VOC-dienaren lag echter nog een stuk hoger, want in de kantoren, pakhuizen 

en werven van Nederland waren nog mensen aan het werk. Midden achttiende eeuw had de 

Kamer Amsterdam bijvoorbeeld 350 man in vaste loondienst (boekhouders, garbuleurs, enz) 

en werkten er 1100 à 1300 arbeiders op de werf. Alle kamers samen leverden voor zo een 

3500 man vast werk in de Republiek zelf. In Azië maakte de VOC tevens gebruik van 

Aziatische werkkrachten, zowel slaven als vrije werklieden. In 1753 werkten 35 000 

Europeanen voor de VOC in Azië en indien men de Aziatische werknemers erbij telt stijgt het 

aantal werkkrachten bij de Verenigd Oost-Indische Compagnie tot 57 000
60

. De VOC nam 

steeds meer Aziatische personeel in dienst. Soms werden in Indiase vestigingen hele 

bemanningen onder leiding van één of twee voormannen ingehuurd. Deze Aziaten werden 

ook ingezet in de scheepsvaart naar het vaderland. Gaastra merkt op dat de retourvloot van 

1792 volgens de gegevens van Kaap de Goede Hoop 233 „Moorsche‟, 101 Javaanse en 504 

Chinese zeelieden telde naast de 579 Europese matrozen. Dit zijn bijzonder veel Aziatische 

dienaren, zeker in vergelijking met de voorgaande decennia. Men huurde niet alleen inheemse 

zeelieden, maar ook Aziatische soldaten. Vooral in geval van oorlog werden grote 

contingenten in dienst genomen. Ik neem aan dat de situatie van 1782 hier niet vreemd aan 

was. De Republiek was toen in oorlog met Engeland en was hier niet echt op voorbereid. Men 

had een nijpend tekort aan militairen om de Aziatische vestigingen te verdedigen en het 

overbrengen van Europese militairen bracht de nodige problemen met zich mee (zie verder). 

Tijdens zuivere Aziatische oorlogen als de Javaanse successieoorlog voerde majoor Govert 

Cnoll het bevel over een leger van slechts 100 Europeanen aangevuld met 2500 inheemse 

strijdkrachten. De 10 000 Javaanse en Madoerese hulptroepen van de bondgenoten werden 
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hier niet eens bij gerekend. In de oorlog met Kandy in 1765 beschikte de Noordelijke 

Nederlanders op Ceylon over een leger van 4 842 Europeanen en 6 638 Aziaten
61

. 

In de zeventiende eeuw zou de Aziatische bevolking naar schatting zo‟n  350 miljoen zielen 

bedragen. Het aantal VOC-werknemers zinkt hierbij in het niets. Indien we hier nog eens de 

sterftecijfers naastleggen snappen we ook beter waarom van een daadwerkelijke kolonisatie 

nooit echt sprake is geweest. Een politiek van volksplanting werd wel al eens bepleit, met 

name door Coen, maar in de praktijk bleek dit zeer moeilijk haalbaar
62

. Op Ceylon trof men 

een relatief grote Europese gemeenschap aan, maar echt aan kolonisatie deed men er niet. 

Omstreeks 1786 zou niet minder dan een kwart van het Europese personeel op dit eiland in 

Azië zelf geboren zijn. Men deed dus niet aan kolonisatie, maar in de praktijk was er wel 

sprake van een aanzienlijk grote groep afstammelingen van Europeanen. Deze waren geboren 

in Azië en hadden in vele gevallen nog nooit Europa gezien. Ze waren de afstammelingen van 

Europeanen of van Europeanen met Aziaten en werden aldus als Europeanen bestempeld. 

Volgens Stapel was aan het einde van de achttiende eeuw, wanneer het VOC-tijdperk op zijn 

einde liep, ongeveer één zesde van alle Europeanen in Azië in dit continent zelf geboren
63

. 

De Aziatische werknemers, de in Azië geboren afstammelingen van Zuid-Nederlanders en de 

dienaren in Nederland zelf werkten heb ik niet opgenomen in mijn onderzoek. Ik had vooral 

oog voor de Zuid-Nederlandse opvarenden en zoals we verder zullen zien kunnen we deze 

opvarenden indelen in vier categorieën: 

 

1) De zeelieden (matrozen, hooglopers, bosschieters, enz) 

2) De militairen (soldaten, tamboers, sergeanten, enz) 

3) De Handwerklieden (Timmerlui, beeldhouwers, kuipers, enz) 

4) Andere dienaren (Anders en onbekend) 

 

In de bovenstaande schema‟s is duidelijk te zien dat er in de achttiende eeuw meer mensen 

meevaarden naar Azië dan in de zeventiende eeuw. Vooral na 1710 valt deze sterke stijging 

serieus op en in de periode 1760-1770 bereikte de emigratie een hoogtepunt. De aanwerving 

van steeds meer soldaten en zeelieden zorgde ervoor dat er in de Republiek een steeds grotere 

vraag was naar deze beroepscategoriën op de arbeidsmarkt. Omstreeks 1630-1640 stond 9% 

van het beschikbare aantal zeelieden in dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie. 
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Tegen 1680 was dit percentage reeds gegroeid naar 18% en aan het einde van de achttiende 

eeuw stond een kwart van alle zeelui in de Republiek op de loonlijst van de VOC. Ook bij de 

soldaten was dit aandeel gegroeid van 16% rond 1680 tot 33% in de tweede helft van de 

achttiende eeuw. De vraag was dus groot en bleef maar groeien in de loop der jaren. In de 

Republiek kon men niet langer voldoen aan deze stijgende vraag, zodat buitenlanders meer en 

meer de dienst gingen uitmaken bij de VOC. Gaastra stelt dat over de hele bestaansperiode 

van de Verenigd Oost-Indische Compagnie circa 40% van de matrozen en ongeveer 60% van 

de soldaten van buitenlandse afkomst waren. Opmerkelijk is het feit dat het aandeel van de 

buitenlanders hoog was tot ongeveer 1660 (35% van de zeelieden en 65% van de soldaten), 

maar dat zich daarna een daling voordeed. Hierdoor namen meer dienaren uit de Noordelijke 

Nederlanden de dienst bij de Compagnie. In de achttiende eeuw sloeg deze tendens weer om. 

Rond 1770 was niet minder dan 80% van de soldaten en 50% van de zeelui in dienst van de 

VOC niet afkomstig uit de Republiek. Dat dit om grote aantallen ging bewijzen de volgende 

cijfers: van de 82 000 mensen die tussen 1765 en 1775 in dienst van de VOC uitvaarden naar 

Azië waren er 51 800 buitenlands. Bovendien was het opvallend dat men meer en meer 

mensen ging rekruteren in gebieden verder van de kust. Zeelieden vond men natuurlijk nog 

steeds voornamelijk in kustgebieden als de Duitse Oostzeestaten, Scandinavië of bijvoorbeeld 

Oostende, maar soldaten waren steeds vaker afkomstig van gebieden die ver van de kust 

liggen zoals de Palts en Hessen
64

. 

Men schat dat er in de achttiende eeuw jaarlijks zo een 7000 man uitvaarde in dienst van de 

VOC. Uiteraard bracht dit veel werkgelegenheid met zich mee, zelfs in die mate dat de 

Nederlandse bevolking de vraag naar dienaren niet langer kon volgen
65

. De toestand was 

soms zo alarmerend dat sommige schepen niet op tijd konden uitvaren vanuit Batavia. Door 

de grote sterfte waren deze schepen soms onderbemand waardoor men de terugreis moest 

uitstellen. Ook de vaart binnen Azië kende af en toe problemen wegens onderbemanning
66

. 

De Verenigd Oost-Indische Compagnie ging meer en meer beroep doen op buitenlandse 

dienaren om dit probleem te verhelpen. Ton van Velzen nam steekproeven waaruit blijkt dat 

iets meer dan de helft van het personeel niet afkomstig was uit de republiek. Dit kan kloppen, 

want de Noordelijke Nederlanden behoorden in de zeventiende en achttiende eeuw tot de 

meest welvarende gebieden in Europa en uitbreidend ook de wereld. In deze scriptie zal ik me 
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vooral concentreren op een bepaalde groep van „gastarbeiders‟, namelijk de Zuid-

Nederlanders. De Zuidelijke Nederlanden waren eveneens een relatief welvarend gebied, 

maar in de Republiek was nu eenmaal veel vraag naar arbeid en volgens van Velzen waren de 

lonen die men er betaalde waarschijnlijk de hoogste in Europa. Het loonpeil in het gewest 

Holland was vergeleken met het naburige Westfalen driemaal zo hoog. Het mag dan ook niet 

verbazen dat zoveel Duitsers en Zuid-Nederlanders de stap waagden en zich lieten aanwerven 

door de Verenigd Oost-Indische Compagnie. De Republiek oefende aldus een grote 

aantrekkingskracht uit op de omringende landen. Van Velzen  wijst op een studie van 

Lucassen waarin deze schat dat er in het totaal ongeveer 600 000 immigranten naar de 

Hollandse steden trokken in de zeventiende en achttiende eeuw. Hij baseerde zich hierbij op 

huwelijksregisters. Daarnaast trokken veel mensen van het platteland naar de steden en 

Amsterdam in het bijzonder
67

. Deze stad was één van de grootste in Europa en in haar haven 

was een grote vraag naar arbeidskrachten. Helaas kon ik me voor deze scriptie, in overleg met 

mijn promotor, enkel concentreren op de overige kamers, aangezien een studie van alle 

kamers te veel werk voor slechts 1 persoon zou zijn. Het staat echter vast dat heel wat Zuid-

Nederlanders in dienst gingen van de Kamer Amsterdam, maar deze zijn dus niet opgenomen 

in mijn onderzoek. 

Een gemiddelde heenreis naar Batavia, over een afstand van 15000 nautische mijlen 

(ongeveer 28000 km) duurde ongeveer acht maanden, maar toch kon deze reis veel langer of 

veel korter zijn. Er zijn gevallen bekend van schepen die reeds na vier maanden in Batavia 

arriveerden. Het aantal opvarenden ging af van de grootte van het schip, maar nam gemiddeld 

wel toe in de loop der jaren. Zo steeg de gemiddelde bemanning van 180 man in de 

zeventiende eeuw tot ongeveer 222 in de achttiende eeuw. Er zijn ook schepen bekend waar 

de bemanning de 300 man overschreed
68

. De meeste personen die in dienst van de VOC 

vertrokken naar Azië hadden de bedoeling om na verloop van tijd terug te keren. Men ging 

gewoonlijk een dienstverband aan voor een aantal jaren, drie voor zeelieden en vijf voor ander 

personeel. In 1658 werd de termijn voor de laagste rangen van het zeepersoneel naar vijf jaar 

gebracht. Deze termijn was er enkel voor dienst in Azië zelf, de heen- en terugreizen stonden 

hier buiten. Zoals gezegd vormden de militairen en zeelieden de grootste groepen. Gaastra 
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stelt dat volgens een niet al te strikte regel het ene jaar er één derde van de opvarenden 

militairen waren en het andere jaar twee vijfde van het personeel aan boord van de schepen
69

. 

De Republiek heeft altijd een zekere aantrekkingskracht uitgeoefend op buitenlanders. Vooral 

politieke en religieuze vluchtelingen of werkzoekenden vestigden zich permanent of tijdelijk 

in de Verenigde Provinciën. In bepaalde beroepen hadden deze buitenlanders een vrij groot 

aandeel. Zo bestond ongeveer de helft van het Staatse leger uit vreemdelingen en was er een 

vrij groot percentage aan buitenlanders in de koopvaardij, walvisjacht, admiraliteit, West-

Indische Compagnie en natuurlijk ook de Verenigd Oost-Indische Compagnie
70

. Men kan 

gerust stellen dat de schepen van de VOC een ware smeltkroes waren van verschillende 

nationaliteiten, rassen, talen en dialecten. Dankzij de scheepssoldijboeken hebben wij een 

goede kijk op wie er allemaal meevaarde naar het oosten met de Verenigd Oost-Indische 

Compagnie. Zoals we net zagen betaalde de VOC relatief goed en het bedrijf had een 

internationale uitstraling wat voor een grote aantrekkingskracht zorgde. Het avontuur, loon en 

in sommige gevallen kans op een nieuw leven lokte menig buitenlander naar de Republiek 

waar ze in dienst traden van de VOC. Men zag in de Republiek deze immigranten graag 

komen want er was werk genoeg en men kende er economisch welvarende tijden. De Noord-

Nederlanders namen in de meeste gevallen wel de hoogste functies waar, maar toch waren de 

buitenlandse arbeiders, soldaten en zeelui zeer belangrijk voor de successen die de 

Nederlanders boekten in Azië
71

. 

De Zuid-Nederlanders namen een betrekkelijk groot deel in van de gastarbeid. Dit lijkt me 

ook niet meer dan logisch. De meeste Zuid-Nederlanders kwamen uit Vlaanderen of Brabant 

en de plaatselijke dialecten sluiten zeer nauw aan bij het Zeeuws of Hollands. Verder liggen 

deze gebieden zeer dicht bij de Nederlandse Kamers zodat de stap om naar de Republiek af te 

reizen en er in dienst van de VOC te treden niet zo groot was. In de Zuidelijke Nederlanden 

kon men ook ervaren zeelui aantreffen want steden als Oostende, Brugge of Antwerpen 

hadden allen een gekende haven en de Zuidelijke Nederlanden hadden met de Oostendse 

Compagnie ook een eigen compagnie gehad. 

Een tweede groep buitenlandse dienaren waren de Duitsers, of liever, de Duitssprekenden. In 

de vroegmoderne tijd werden er Duitse dialecten gesproken tot in Kaliningrad (tegenwoordig 
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Rusland) en bepaalde streken in de Balkan. Zwitsers hadden dan weer een ijzersterke 

reputatie als militair en ook deze waren in vele gevallen Duitstalig. Andere 

rekruteringsgebieden waren de Elzasstreek, Lotharingen, Franche Comté en vooral 

Scandinavië. Uit Frankrijk en Engeland werden normaal gezien minder werknemers 

aangeworven. Deze koninkrijken stimuleerden hun eigen koopvaardij en marine, waardoor 

hun inwoners vaker in eigen land werk vonden. Zoals we verder zullen zien was het ook niet 

vanzelfsprekend om als Engelsman in dienst te treden van de Verenigd Oost-Indische 

Compagnie. De Nederlanders waren immers economische (en soms ook Politieke) rivalen en 

de Engelsen hebben menig Zuid-Nederlander van boord van een VOC-schip gelicht omdat 

men vermoedde dat het om Engelsen ging in plaats van Zuid-Nederlanders
72

. 

Er is berekend dat in de twee eeuwen dat de VOC bestond ongeveer 60% van de soldaten en 

zo‟n 40% van de zeelieden uit het buitenland afkomstig waren. Ook bij de handwerklieden of 

ambachtslieden zien we soortgelijke cijfers. 40 tot 55% van deze werklieden waren afkomstig 

uit de Republiek zelf, terwijl de overige allen buitenlanders waren
73

. 

Roelof van Gelder merkte op dat in de loop van de achttiende eeuw er niet alleen meer 

buitenlanders in dienst traden van de VOC, maar dat er ook meer en meer personeel 

aanmonsterde uit gebieden waar men normaal gezien geen zeelieden vandaan zou halen. 

Sommige streken liggen nu eenmaal niet aan de zee en leverden daarom traditioneel meer 

soldaten dan zeelui. In de achttiende eeuw veranderde dit dus, want meer zeemannen leken uit 

landinwaarts gelegen gebieden te komen. Dit geldt voor zowel Nederlandse zeelui, als voor 

buitenlandse matrozen. Het resultaat hiervan was natuurlijk een grote toename van onervaren 

zeelieden binnen de VOC. Immers, deze mannen konden in hun thuisstreek moeilijker de stiel 

van zeeman leren. Het spreekt voor zich dat wie uit Oostende of Brugge afkomstig was, 

dichter bij de zee opgroeide en woonde, waardoor de kans groter was dat deze persoon de 

nodige ervaring als zeeman kon opdoen. In gebieden als het Luikse, die verder van de zee 

verwijderd liggen, was de kans veel kleiner dat men ervaring kon opdoen als zeeman. 

Men vond hiervoor een verklaring door te stellen dat er een stagnering was opgetreden in de 

bevolkingsaangroei in de Republiek. Hierdoor kon men moeilijker voldoen aan de immer 

stijgende VOC-vraag naar nieuw personeel en diende men meer landinwaarts op zoek te gaan 

naar potentiële zeelui. Van Gelder wijst er eveneens op dat de aantrekkingskracht van de 

Verenigd Oost-Indische Compagnie op ervaren zeelieden reeds verloren was gegaan en dat 
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deze zeerotten steeds vaker kozen voor alternatieve banen in een andere tak van de zeevaart, 

zoals de Europese koopvaardij, de vaart op West-Indië of de walvisvaart. De reizen zouden 

hier korter en veiliger zijn geweest en de lonen lagen er hoger. Volgens Van Royen werd de 

VOC aldus een tweede keuze voor velen. Roelof van Gelder voegt hier, naar mijn mening 

terecht, aan toe dat de achttiende eeuwse zeelui voor zichzelf zullen afgewogen hebben welke 

carrièrekeuze ze zouden maken en daarbij plaatste men de voor- en nadelen van alle 

mogelijkheden tegenover elkaar. Van Gelder beweert dat het verlies van schepen een 

negatieve invloed moet gehad hebben op de aanwervingen. Zo legt hij het verband tussen de 

vele schipbreuken voor 1730 en het dalend aantal Nederlandse soldaten en matrozen na 1730. 

Wie koos er voor een bestaan binnen de VOC als hun schepen een grote kans liepen om te 

vergaan en andere zeevaarttakken als de walvisvaart hier minder mee te maken kregen? De 

cijfers vielen nochtans mee want slechts 2% van de heenvarende schepen en 4% van de 

retourvarende schepen leed schipbreuk of werd gekaapt. Edoch, van Gelder relativeert deze 

cijfers want er was soms sprake van echte rampjaren. In de twee eeuwen dat de Verenigd 

Oost-Indische Compagnie bestond vergingen er 246 schepen, maar 107 hiervan leden 

schipbreuk in de eerste helft van de achttiende eeuw. Van naderbij bekeken blijkt de periode 

1720 – 1730 rampzalig te zijn geweest want maar liefst 37 schepen werden in deze korte 

periode verzwolgen door de zee. Van Gelder toont aan dat alleen in het jaar 1722 reeds 11 

schepen verloren werden
74

. Berichten over deze rampen deden snel de ronde in de Republiek 

en dit bleek niet bevorderlijk voor de aanwerving van nieuwe dienaren. Men zou zelfs een 

nieuw genre liedjes hebben geschreven waarin de gezonken VOC-schepen bezongen werden. 

Een zelfde negatieve tendens zou zich hebben voorgedaan tussen 1770 en 1795. Ook in die 

periode zou de VOC af te rekenen hebben gehad met een groot percentage aan 

schipbreuken
75

. Dit, gecombineerd met de grote sterfte in Azië en op de schepen moeten 

ervoor gezorgd hebben dat werken voor de VOC niet als de beste carrièrebeslissing moet 

aanzien zijn. De heer van Gelder citeert een VOC-officier uit 1771. Diens brief uit Batavia 

lijkt de situatie inderdaad mooi te schetsen: 
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“Van de duizenden die hier komen blijven er nauwelijks 50 in leven en van hen maken er nog 

geen vijf fortuin. Oost-Indië is lang niet meer wat het twintig of dertig jaar geleden was. Wel 

kan men hier als officier snel carrière maken omdat er wel dertig per jaar sterven.
76

” 

 

2. Profiel van de VOC-dienaar 

 

We hebben de gewoonte om naar het lagere VOC-personeel te verwijzen als zijnde 

onhygiënisch, kansarm en ongeletterd. Althans, dit is het beeld wat ons in de literatuur vaak 

wordt voorgeschoteld. Gezien de lage levensverwachting die deze dienaren hadden van zodra 

ze in dienst van de Compagnie traden leidt men hier wel eens uit af dat deze lieden naar het 

oosten trokken omdat ze in een uitzichtloze situatie waren terecht gekomen en dat de VOC 

hun laatste reddingsboei was. Vaak verwijst men ook naar het lage loon – soldaten en 

matrozen verdienden ongeveer 9 gulden per maand, wat onvoldoende was om een gezin mee 

te onderhouden – om te stellen dat de meeste dienaren geen gezin hadden en het feit dat ze 

voor zulk loon wilden werken werd aangegrepen als bewijs dat ze het in hun vaderland 

sowieso al niet breed hadden. Roelof van Gelder stelt terecht dat men vanuit dit beeld snel de 

stap naar het begrip „pauper‟ zet en dit roept dan weer verdere negatieve associaties op als 

bedelarij of een slechte fysieke toestand. Van Gelder nuanceert dit beeld echter. Hij stelt dat 

dit negatieve beeld van de doorsnee VOC-dienaar vooral werd gecreëerd door het hogere 

personeel, dat haar indruk over de lagere rangen neerschreef in brieven en memoires. Deze 

groep toonde vaak een zekere minachting voor de lagere klassen die in dienst gingen bij de 

Verenigd Oost-Indische Compagnie
77

. Nu, in tegenstelling tot Roelof van Gelder denk ik dat 

men deze indrukken niet allemaal over dezelfde kam mag scheren. Het klopt inderdaad dat het 

vooral de geletterde, hogere klassen waren die ons een beeld achterlieten van het VOC-

personeel, maar het lijkt me nogal gemakkelijk om al deze bronnen af te doen als een 

vertekend beeld op de realiteit. Sommige scheepsartsen of hogere officieren mogen dan wel 

een lage dunk hebben gehad van het personeel, het blijft een feit dat vele bronnen lijken te 

bevestigen dat er inderdaad een probleem was met de kwaliteit van ditzelfde personeel. 

Wanneer een scheepsofficier schrijft dat het, door de zielverkopers geleverde, personeel niet 

voldeed en dat deze geen ervaring hadden, slecht voorbereid waren en vaak niet over een te 

beste gezondheid beschikten, dan schreef deze dit niet persé uit minachting, maar kan het zijn 
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dat hij zich oprecht zorgen maakte over het lagere personeel. Gezien de leefomstandigheden 

aan boord en gezien de lage levensverwachting denk ik dat dit personeel in vele gevallen 

inderdaad uit de laagste en armste bevolkingsgroepen afkomstig was. Immers, ook in de 

achttiende eeuw was geweten dat wie naar Batavia vertrok, het kerkhof der Europeanen, een 

grote kans liep om niet meer levend terug te keren. Ook de kans op het grote kapitaal moet 

door velen als iets moeilijk haalbaar zijn aanzien. Hoeveel Zuid-Nederlandse dienaren zouden 

effectief iemand hebben gekend die rijk was geworden in het oosten? En indien men toch 

geloofde in deze droom lijkt me dit eerder op naïviteit te wijzen dan op kennis van zaken. 

Een tweede punt dat Roelof van Gelder wenst te nuanceren is het loonpeil, waarop men zich 

baseert om te stellen dat de meeste dienaren arm moeten zijn geweest omdat ze anders een 

dergelijk loon nooit zouden aanvaarden. Van Gelder stelt dat men beter naar de totale 

bedragen zou kijken, want eigenlijk kon men binnen de VOC meer incasseren dan zijn loon 

alleen. Binnen de VOC zou men immers zekerheid hebben over jarenlang vast werk, terwijl 

dit in andere takken van de zeevaart, zoals de walvisvaart of visserij, of bij vele landberoepen 

deze zekerheid niet aanwezig was. Een soldaat of matroos diende ook geen kost en inwoning, 

brandstof of belasting te betalen, hetgeen hij in de meeste andere beroepen wel zou moeten 

doen. Verder kregen de dienaren vanaf 1742 douceurs om de smokkel van waren tegen te 

gaan en kon een slimme dienaar in Azië ook wat bijverdienen via een of ander opgezet 

handeltje. Tenslotte wijst van Gelder erop dat men binnen de VOC ook extra premies kon 

verdienen (zo kreeg men bijvoorbeeld een extra premie wanneer men wegens oorlogsgevaar 

om Schotland terug heen vaarde). Dit alles maakt, volgens van Gelder, dat de dienaar 

eigenlijk meer aan zijn laag loon had dan sommige andere lieden die voor een hoger loon in 

een ander beroep hadden gekozen
78

. Ikzelf wens dit op mijn beurt deels te nuanceren want 

veel van deze extra inkomsten waren niet voor de grote massa weggelegd. Lang niet iedereen 

zette een eigen handeltje op in Azië, lang niet iedereen profiteerde van de extra premies en 

tegenover het feit dat de dienaar werkzekerheid had stond nog steeds het feit dat varen op 

Azië de nodige risico‟s met zich meebracht. Indien een dienaar koos voor een job binnen de 

VOC impliceerde dit dat hij zijn gezin diende achter te laten (indien hij dit had natuurlijk) en 

de dienaar moet drommels goed geweten hebben dat de reis naar Azië het laatste kon zijn wat 

hij ooit zou ondernemen. Mensen die niet arm zijn en de kans krijgen om dichter bij huis te 

werken aan een hoger loon zouden dit naar mijn mening niet laten liggen en aldus minder snel 

kiezen voor een loopbaan binnen de VOC. Ik wil niet beweren dat het beeld van de 
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verpauperde en naïeve VOC-dienaar volledig met de werkelijkheid strookt, maar dergelijke 

stereotiepe gevallen moeten er zeker tussen hebben gezeten. Trouwens, om een handeltje in 

Azië op te zetten of om succesvol te kunnen smokkelen lijkt het me logisch dat de dienaar die 

zich hieraan waagt reeds de nodige ervaring opdeed in het oosten. Hij diende immers de 

nodige contacten te hebben opgedaan en zou in ieder geval moeten weten wat heen en terug 

varen naar het oosten eigenlijk betekende. Dergelijke dienaren waren dus al eerder in Azië 

geweest en vallen dus niet langer onder de grote massa van de nieuwe rekruten waar het 

hogere personeel zich zo vaak laagdunkend over uit liet. 

Waar ik de heer van Gelder wel volledig in volg is het feit dat de gulden meer waard was in 

de armere gebieden buiten de Republiek. Een dienaar die spaarzaam leefde en dus de nodige 

guldens kon opzij zetten, kon, bij terugkeer in zijn thuisland, wel degelijk goed verdiend 

hebben. Een ongeschoolde arbeider verdiende in Holland tijdens de zomer 18,3 stuivers per 

dag. In de Duitse gebieden verdiende zo‟n ongeschoolde arbeider slechts 8,2 stuivers per dag. 

Het VOC-loon was misschien wel laag, maar van Gelder heeft een punt wanneer hij stelt dat 

dit vanuit het Duits perspectief niet ongunstig werd aanzien. Een buitenlandse dienaar kon 

goed verdienen in de VOC, maar hij diende dan wel goed gespaard te hebben natuurlijk en als 

blijkt dat de VOC verschillende gokspelen nadrukkelijk verbood, lijkt dit toch aan te geven 

dat deze meer voorkwamen dan men lief had
79

. De verleiding was aanwezig om zijn 

zuurverdiende centen nog tijdens de dienstperiode te verbrassen. 

De heer van Gelder heeft nog opmerkingen bij het profiel van de VOC-dienaar. Zo wijst hij er 

bijvoorbeeld op dat de VOC-dienaar zeker niet mag afgeschilderd worden als een vrijgezel 

die in dienst van de VOC kan treden omdat hij geen gezin te onderhouden heeft. Hij toont aan 

dat vrouw of kinderen periodiek geld ontvingen doordat de VOC een deel van het loon aan 

het gezin overmaakte. Dit gebeurde aan de hand van zogenaamde maandbrieven. Het bestaan 

van een dergelijke maandbrief werd nauwkeurig bijgehouden in de scheepssoldijboeken en ik 

merkte inderdaad dat ook heel wat Zuidelijke Nederlanders een dergelijke maandbrief 

hadden
80

. 

 

* Gegevens van Theodorus de Kaa uit Lier  

Datum indiensttreding: 25-06-1766 Datum uit dienst: 17-12-1769 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Stralen Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee 
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Begunstigde(n): Vrouw: Aeltje Dekker uit ; opmerkingen:  

Kind: Joh:s de Kaa uit ; opmerkingen:  

Zus(ter): R: C: Dekker uit ; opmerkingen:  

 

 

Van Gelder heeft hier dus duidelijk een punt wanneer hij stelt dat een laag loon niet persé 

impliceert dat de dienaar ongehuwd was. Iemand kon vanuit een gehuwde, welvarende staat 

tot plotselinge armoede vervallen of juist aan de huwelijksbanden ontsnappen. De auteur 

verwijst hierbij naar een citaat van Hoffmann waarbij deze stelt dat Oost-Indiëvaarders door 

hun vrouwen werden uitgeleid en bij terugkeer door deze vrouwen werden opgewacht aan de 

haven. Van Gelder schuift nog een sterk argument naar voren wanneer hij oude zeventiende 

eeuwse liedjes ter sprake brengt waarin de vrouwen van deze Oost-Indiëvaarders worden 

bezongen: 

 

“Ick zeile Oost en west om vrou en kint te voeden 

En dien met seil en lijf het vaderlant ten goeden” 

 

Dit is een strofe uit een gedicht van de Amsterdamse uitgever H. Soeteboom uit 1648. Het is 

inderdaad geen hard bewijs, maar lijkt toch aan te geven dat getrouwde dienaren geen 

ongewone zaak waren
81

. Van Gelder geeft nog een mooi voorbeeld van een dergelijk lied uit 

de achttiende eeuw, namelijk het „Nieuw lied, van drie die na Oost-Indien zouden varen‟ uit 

1780. Ik wens dit ook mee te geven, daar dit zijn theorie over getrouwde dienaren mooi lijkt 

te staven: 

 

“In plaes van Wittebrood met butter 

Schaften wij de droge Grutte 

‟s Morgens vroeg al in de kouw. 

Harde beschuit wierd ons gegeven, 

Toen dogt ik wel drimael zeven; 

Waer ik thuis al by myn Vrouw”
82
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Toch duidt van Gelder ook op het feit dat deze vrouwen soms opgelucht waren dat hun 

echtgenoten voor maanden naar het oosten vertrokken. Opmerkelijk is wel dat hij met deze 

opmerking lijkt aan te geven dat zijn tweede nuance - namelijk dat enkel de hogere klassen 

zich laagdunkend over het lagere personeel uitlieten -  niet helemaal klopt. Van Gelder 

verwijst naar een beschrijving door een waarnemer die schreef dat de vrouwen hun wenen en 

wuiven soms veinsden omdat ze zich “van hun optrekkers, droncaerts, speelders en 

diergelijcke, nu eenmael vonden ontlast”. Dit lijkt wederom aan te geven dat een groot deel 

van de lagere dienaren uit de marge van de maatschappij kwamen. Pittig detail blijkt dat veel 

dienaren voor een verrassing kwamen te staan wanneer ze na jaren dienst terugkeerden naar 

het vaderland. Hun vrouw bleek plotseling meer kinderen te hebben dan bij het vertrek. 

Aangezien dit thema vaak werd bezongen in liedjes of kluchten lijkt dit een veelvoorkomende 

voorval te zijn. Van Gelder wijst er eveneens op dat de criminele archieven dergelijke vormen 

van overspel bevestigen.  

Roelof van Gelder pakt in zijn boek “Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de 

VOC” ook het begrip „pauper‟ of armoezaaier aan. Veel dienaren van de Compagnie, en dan 

vooral de buitenlanders in het bijzonder, werden met deze term geassocieerd. Het begrip arm 

is echter minder eenvoudig dan men denkt, zo stelt van Gelder. Immers, in de vroegmoderne 

tijd liep men een veel groter risico om, buiten de eigen schuld, in armoede of werkloosheid te 

vervallen. Oorlogen, epidemieën, misoogsten, branden, faillissement, ziekte, drankmisbruik, 

invaliditeit, een gokverslaving of gewoon slechte vrienden konden iedereen aan de grond 

krijgen. Zeer welvarende mensen konden van de ene dag op de andere vervallen in bedelarij 

door tegenslagen die ze te verwerken kregen. Bij afwezigheid van een sociaal vangnet en 

doordat niet iedereen in een armenhuis of bij gildebroeders terecht kon, werd men vaak 

verplicht om drastische maatregelingen te nemen zoals bedelen of … emigreren en in een 

ander, rijker land hopen op werk. De VOC moet op deze manier voor vele lieden als vangnet 

hebben gefungeerd. Het is moeilijk te zeggen voor hoeveel Zuidelijke Nederlanders dit het 

geval moet zijn geweest, maar het staat vast dat sommigen om deze reden in dienst traden in 

de Compagnie. Van Gelder vindt dat veel auteurs een zeer negatieve kijk hebben op deze 

„verliezers‟. Maar al te vaak worden ze voorgesteld als werkschuw, van lage komaf en zelfs 

als crimineel
83

. Bedelen was een vak en mag men niet associëren met onderontwikkeld 

gespuis. Van Gelder weet te zeggen dat zich onder de bedelaars ook ontwikkelde mensen 

bevonden die over een „Supplic‟, of officiële bedelbrief, beschikten. Dit kan uiteraard kloppen 
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en het is heel aannemelijk dat veel mensen werden veroordeeld tot bedelen, terwijl ze 

eigenlijk van goede komaf waren of een goede opleiding hadden genoten. Toch mag men hier 

in mijn opinie niet uit het oog verliezen dat er wel degelijk veel structurele armoede was ook. 

Niet iedereen had het ooit goed en viel toen terug in armoede. Mensen die in arme gezinnen 

geboren worden hadden minder kansen in het leven en liepen daarom een zeer grote kans om 

in de vicieuze cirkel van armoede te blijven steken. Ik kan Roelof van Gelder goed volgen 

wanneer hij stelt dat niet elke “armoezaaier “een onderontwikkelde, kansarme persoon was, 

maar hij mag naar mijn mening ook niet uit het oog verliezen dat armoede, zeker in bepaalde 

streken buiten de Republiek, een harde, maar dagelijkse realiteit was. Veel mensen werden 

arm geboren en zouden aldus arm blijven omdat de vroegmoderne samenleving niet altijd de 

beste kansen bood aan deze mensen. Toch mogen deze mensen inderdaad niet allemaal in 

dezelfde categorie worden samengezet. Arm zijn impliceerde niet altijd luiheid, of andere 

zaken die in de negatieve zin geassocieerd worden met deze bevolkingsklasse. 

Roelof van Gelder citeert hierbij de VOC-chirurgijn Nicolaas de Graaff, een figuur die ook 

door Gaastra wordt besproken. Deze scheepsarts had duidelijk geen hoge pet op met de lagere 

dienaren, maar hij maakt wel degelijk een onderscheid tussen arme dienaren en dienaren die 

door hun eigen toedoen in de armoede waren verzeild. Mensen die door „quaat fortuyn of 

door eenig ongeval, in armoed sijn vervallen‟ konden op begrip rekenen van de deze 

chirurgijn en hij vermeldde dat kooplieden en reders die hun kapitaal waren kwijtgeraakt het 

in Azië ver konden schoppen met goede relaties. Ook kleine middenstanders en 

handwerklieden die het lastig hadden in het thuisland, konden in de VOC tot het middenkader 

behoren door uit te varen als onderkoopman, boekhouder, sergeant of ziekentrooster. Voor de 

„ligtmisse‟ heeft De Graaff veel minder medeleven of begrip. Losbollen die hun fortuin 

hebben versmeten door te gokken of te feesten konden het met enig geluk tot korporaal of 

sergeant schoppen, maar meestal bleven ze soldaat
84

. Als matroos voldeden ze in ieder geval 

niet! Ook de handwerklieden kregen een veeg uit de pan. Deze zouden te lui zijn en deden 

niets liever dan drinken en dobbelen. Ze konden echter overal worden ingezet in Azië. De 

grootste minachting toonde De Graaff voor de „schurken en leeglopers‟, want deze hebben 

“somtijds de Galg drie dubbel verdient”. In het beste geval kon men hier, mits een goede 

discipline, goede matrozen of goede soldaten van maken, maar de Graaff was er zeker van 

dan ze, van zodra ze terug in Europa waren, hun zuurverdiende centen weer zouden 

verbrassen, waarna ze noodgedwongen weer dienden aan te monsteren. Voor de buitenlanders 

                                                           
84

 VAN GELDER R., Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de VOC., Nijmegen, Uitgeverij SUN, 

1997, p. 60. 



 47 

in dienst van de VOC had hij nog minder fraaie woorden, want deze waren voor een deel 

“arme stumppers en jakhalse”. Zij die van een goede komaf waren konden echter wel een 

mooie carrière maken in het oosten
85

. 

 

3. Motieven om in dienst te treden 

 

Het is nagenoeg onmogelijk om voor de bijna één miljoen dienaren die de reis naar de oost 

ondernamen na te gaan waarom ze voor een loopbaan in de Verenigd Oost-Indische 

Compagnie kozen. Iedere dienaar was een individu op zichzelf en had zijn eigen 

beweegredenen. Tegenwoordig kunnen wij naar de meesten hun motieven slechts raden, of 

zijn we aangewezen op de literatuur. 

Er is hooguit een verschil op te merken tussen de zeelieden en het overige personeel. Voor de 

zeelui verschafte de VOC een vorm van scheepsarbeid. Deze verschilde van de Europese 

koopvaardij, oorlogsvaart en visserij doordat de VOC-schepen groter waren, er meer 

personeel aan boord was, de reizen langer duurden en men voor jaren werkzekerheid kon 

hebben. Deze factoren waren aanvankelijk aantrekkelijke voorwaarden voor een matroos. 

Roelof van Gelder stelt dat de eventuele voordelen van een exotisch avontuur waarschijnlijk 

eveneens voor een grotere aantrekkingskracht zorgden. De matrozen gingen zelden aan land 

en indien ze dit deden was het voor korte duur. In de loop van de achttiende eeuw werd het 

echter steeds moeilijker om ervaren, vooral Nederlandse zeelui te vinden. Van Gelder verwijst 

naar de literatuur waarin vaak wordt aangenomen dat de grootste beweegredenen om in dienst 

te treden vooral van economische aard waren. Zoals we reeds zagen is er de populaire 

gedachte dat de armste bevolkingsklassen uit Noord-Europa en Noord-West-Europa de 

meeste dienaren leverden omdat deze uit wanhoop en armoede hun heil zochten in de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het was een manier om te ontsnappen aan de 

uitzichtloosheid. Van Gelder weerlegt deze populaire gedachte echter, of hij nuanceert deze 

toch alleszins. Hij ontkent niet dat voor velen het materiële aspect een rol speelde, maar 

waarschuwt voor de veronderstelling dat dit armoede zou impliceren. Roelof van Gelder 

baseert zich onder meer op de opmerkingen neergeschreven door enkele Oost-Indiëvaarders 

en deze waren in vele gevallen verre van arm
86

. Toch vond hij tijdens zijn onderzoek 

bewijzen dat sommigen wel degelijk de stap zetten omwille van financiële problemen. 
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Verschillende Duitse dienaren schreven in hun handschriften dat ze in de Republiek uit 

armoede de stap naar een zielverkoper gezet hadden, maar volgens van Gelder bedoelden ze 

hier hoogstwaarschijnlijk „eerlijke‟ armoede mee. Het is echter gewoon een feit dat vele 

dienaren naar de oost afvaarden in de hoop daar hun grote fortuin te verdienen. Roelof van 

Gelder citeert hierbij twee Duitse dienaren. Peter Carl Zimmermann vertrok uit de Republiek 

en hoopte in het oosten “Gold und Silber” te vinden en schreef met “gar zu süβe 

Vorstellungen” over de grote rijkdommen die hij daar zou verwerven. Johann Heinrich 

Schröder reisde op zijn beurt af met de hoop “als ein reicher Capitaliste” terug te keren. Van 

Gelder gaf hier twee Duitse voorbeelden, maar ik neem aan dat wat voor Duitse dienaren 

gold, ook voor vele Zuid-Nederlandse dienaren moet het geval geweest zijn.  

Een ander motief om naar het oosten uit te varen in dienst van de VOC moet volgens Roelof 

van Gelder nieuwsgierigheid zijn geweest. In verschillende reisverhalen vond van Gelder naar 

eigen zeggen een reisprikkel terug die hij als een „onbedwingbare jeugdige nieuwsgierigheid‟ 

omschreef. Ik kan zelf ook aannemen dat dit voor vele jonge dienaren een belangrijke factor 

in hun beslissing moet zijn geweest. Men hoorde verhalen over het mysterieuze oosten en 

wilde dit met zijn eigen ogen zien. Verschillende reisverhalen over het oosten spraken tot de 

verbeelding in Europa. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Marco Polo en zijn „Il Milione”, maar 

er waren meer reisverhalen als die van de Venetiaanse koopman natuurlijk. Tegenwoordig 

kunnen wij ons via de media bijna perfect voorstellen hoe verre, Aziatische landen eruit zien, 

maar in de achttiende eeuw was dit voor velen een groot raadsel. Roelof van Gelder geeft als 

voorbeeld hoe een jonge VOC-dienaar neerschreef „hoe hij van jongs af aan geneigd geweest 

is om vreemde landen te bereizen‟
87

. Hij stelt ook dat de „jeugdige nieuwsgierigheid‟ zoveel 

werd aangehaald als motief dat ze bovendien in de zeventiende eeuw reeds als een cliché 

werd aanzien. De vroeg-zeventiende eeuwse auteur Pieter de Marees noemde de 

nieuwsgierigheid zelfs „de tweede armoede”
88

, waarmee hij lijkt aan te geven dat het zovele 

jonge, niet echt kapitaalkrachtige mensen naar exotische plekken wist te lokken. De Duitser 

Ernst Christoph Barchewitz, die als korporaal in de VOC diende in de achttiende eeuw, 

schreef in zijn Reisebeschreibung dat er onder de reizigers van een VOC-schip drie types te 

onderscheiden waren: zij die uit wanhoop vertrokken, zij die reisden om te leren of om hun 

studie af te ronden en zij die “aus purer Curiosität” aanmonsterden. Tot de laatste categorie 
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rekende hij zichzelf. Hij schreef dat hij een beroep had en zijn geld in het vaderland had 

kunnen verdienen, maar de drang om te reizen was te groot. Roelof van Gelder hecht een 

grote waarde aan deze Duitse korporaal zijn reisverhaal omdat het een zeer onderhoudend en 

informatief werk is en het vier edities beleefde. Het feit dat de VOC de mogelijkheid bood aan 

Europeanen om naar het Oosten af te varen en bovendien geld te verdienen op deze manier 

moet voor velen als een magneet gewerkt hebben. Ze konden de wonderen van het oosten met 

hun eigen ogen zien en verkozen dit boven een bestaan in hun eigen land, waar ze alles reeds 

gezien hadden. Opvallend vind ik dat Barchewitz ook twee andere categorieën beschreef: zij 

die uit wanhoop afvaarden – en dus waarschijnlijk arm waren of om de één of andere reden 

voor zichzelf geen toekomst meer zagen in het thuisland – en zij die aanmonsterden om te 

leren of om hun studie af te maken. Hierbij denk ik dan vooral aan de scheepsartsen die 

tijdens de zeereizen massa‟s meer ervaring konden opdoen dan dat ze in de Oostenrijke 

Nederlanden waren gebleven. Hierdoor konden ze sneller een opperchirurgijn worden
89

. 

Waar kwam deze nieuwsgierigheid vandaan? Opdat mensen geïntrigeerd zouden raken door 

het oosten moeten ze er toch over geïnformeerd zijn? Informatie over het oosten was er 

inderdaad genoeg. Er waren schriftelijke bronnen, er waren tekeningen over vreemde, 

exotische dieren, wie er geweest was vertelde erover wanneer hij terug in het vaderland was. 

Er waren genoeg schriftelijke, visuele en mondelinge manieren waarop informatie kon 

doorsijpelen naar Europa. Men mag ook niet vergeten dat de zielverkopers er alle voordeel bij 

hadden om potentiële dienaren warm te maken voor een oosters avontuur en ze daarom vaak 

heel sterk waren in het overtuigen van deze lieden. Ze konden potentiële manschappen echt 

enthousiast maken voor een diensttijd in de oost
90

. Roelof van Gelder vermeldt dat jonge 

Duitsers vaak geïnformeerd werden over Azië op hun Wanderschaft, langs wegen of steden 

die een nauw contact onderhielden met de Republiek
91

. Gezien het feit dat de Zuidelijke 

Nederlanden, en dan vooral Vlaanderen en Brabant in het bijzonder, zo dicht bij de Republiek 

gelegen waren zou het me niet verbazen dat dit ook daar het geval was. De kamer Zeeland ligt 

geografisch gezien zo dicht bij Vlaanderen en Brabant dat ze zeker een nauw contact 

onderhield met deze streken en inwoners van deze contreien dus zeker verhalen te horen 

kregen over het wonderbaarlijke oosten. Van Gelder stelt eveneens dat er in de Staatse 
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havensteden nog betere mogelijkheden waren om mensen uit te vragen over het Oosten. Wie 

dus emigreerde naar de Republiek en op zoek was naar werk hoorde in deze havens al gauw 

over wat er in Azië zo allemaal te beleven viel. Een vrij logische zaak aangezien zich in de 

havens talloze matrozen bevonden die reeds naar het oosten waren uitgevaren. 

Naast de mondelinge voorlichting over het oosten werden meerdere Zuidelijke Nederlanders 

via de literatuur ingelicht over de Aziatische mysteries en avonturen. Hoewel men soms 

aanneemt dat de meeste lagere dienaren niet geletterd waren staat vast dat ook zij boeken 

lazen. In de nalatenschappen van gestorven dienaren trof men vaak boeken aan en dit waren 

lang niet steeds bijbels of boekjes met gezangen. Van de dienaren die uit hogere klassen 

kwamen is het zeker aannemelijk dat ze boeken lazen. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat ze in 

het huis van hun ouders boeken over Azië te lezen kregen
92

. Op deze wijze kon de fantasie 

van de toekomstige dienaar reeds op jonge leeftijd geprikkeld worden, waardoor diens 

nieuwsgierigheid alleen maar groeide. Reisteksten, geografische werken en beschrijvingen 

van fauna en flora waren in de achttiende eeuw al goed verspreid. Naast deze non-fictieve 

werken was er ook een goed aanbod aan fictieve reisverhalen of avonturenromans die zich in 

Azië afspeelden. Deze genres kunnen zeker de verbeelding geprikkeld hebben en zullen aldus 

sommige Zuid-Nederlanders aan boord van een VOC-schip gekregen hebben. Roelof van 

Gelder geeft hierbij een mooi voorbeeld door een VOC-ziekentrooster te citeren die in 1774 

richting Batavia vertrok na het lezen van reisbeschrijvingen in de stijl van Robinson Crusoë.  

Omdat het visuele aspect niet de onderschatten is werden menig reisverhalen rijkelijk 

geïllustreerd met prenten van fauna, flora, vreemde volkeren of landschappen
93

. Dit moet de 

lezer nog meer uitgenodigd hebben en het is goed aan te nemen dat bepaalde mensen deze 

wonderlijke zaken met hun eigen ogen wilden zien. Zoals van Gelder zelf aangeeft was het 

aanschouwen van exotische dieren of voorwerpen in de vroegmoderne tijd niet voor het 

gewone volk weggelegd. De vorsten konden grote privéverzamelingen aanleggen, maar 

mensen uit de lagere klassen konden deze zaken meestal enkel bewonderen indien ze zelf 

aanmonsterden en naar het oosten verscheepten. Het zeldzame verschijnen van neushoorns of 
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olifanten op kermissen of jaarmarkten waren sensationele gebeurtenissen die een onuitwisbare 

indruk moeten gemaakt hebben op de toeschouwer
94

. 

Al deze zaken, zij het visueel, literair of mondeling overgedragen, moeten op bepaalde 

mensen indruk gemaakt hebben en dat dit hun keuze om in dienst te treden medebepaalde 

staat dan ook buiten kuif. Toch trekt Roelof van Gelder de juiste conclusie door te stellen dat 

de potentiële Oost-Indiëvaarder slechts een beperkt en gesimplificeerd beeld van Azië moet 

gehad hebben. Zelf door alle literatuur te doorworstelen kon men nog slechts een zeer 

fragmentarisch beeld op het continent hebben gehad. Wij beschikken vandaag de dag over 

televisie, kleurenfoto‟s, Internet, enz, maar een achttiende eeuwse persoon had slechts zijn 

fantasie om hetgeen aan te vullen wat hij in de literatuur niet terugvond, of hetgeen men hem 

niet kon vertellen. In het Christelijke Europa had men inderdaad weinig kennis over de 

vreemde godsdiensten in Azië en de vroegmoderne Zuidelijke Nederlander zal zich maar 

moeilijk kunnen voorstellen hebben hoe bijvoorbeeld de complexe maatschappelijke 

hiërarchie in India in elkaar zat. Om maar te zwijgen van de vreemde Aziatische talen, het 

subtropische klimaat of de Aziatische ziektes. Van Gelder stelt dat men in de zeventiende (of 

achttiende) eeuw een zeer vereenvoudigd beeld van Azië moet gehad hebben, maar dit was 

wel een beeld „met een magische gouden glans‟
95

. Prachtig verwoord, maar naar mijn inziens 

ook met een kern van waarheid erin. De kortzichtige kijk op Azië zou volgens van Gelder de 

volgende zijn geweest: in Azië wonen heidenen, de heersers zijn despotisch, de landen zijn 

welvarend en vruchtbaar en men kan er snel een fortuin verdienen. Toch zou men in de loop 

van de achttiende eeuw een meer genuanceerd beeld van Azië krijgen en, heel belangrijk, 

zouden ook de moeilijkheden van leven in de oost meer en meer bekend raken bij het grote 

publiek. De weinig flatterende bijnaam van Batavia, en uitbreidend heel Azië, laat weinig aan 

de verbeelding over. Men sprak al gauw over „het kerkhof der Europeanen‟
96

. 

 

Nieuwsgierigheid en materiële motieven waren hoogstwaarschijnlijk de grootste redenen om 

dienst te treden van de Verenigd Oost-Indische Compagnie, maar zoals reeds eerder werd 

aangehaald is het onmogelijk om van iedere individuele dienaar te weten wat zijn eigenlijke 

beweegreden was. Het spreekt voor zich dat er ook andere motieven zullen meegespeeld 

hebben. Zo zegt Roelof van Gelder dat hij in zijn studie van de reisverhalen vaak het motief 
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tegenkwam dat een jongeman de wereld is ingegaan om Gods grootheid te aanschouwen. Dit 

kan men volgens mij enerzijds onder de noemer nieuwsgierigheid plaatsen, maar anderzijds 

duidt dit toch ook op een zekere religieuze motivatie. Een argument dat bijvoorbeeld zeker 

opgaat voor de vele predikanten die in dienst van de Compagnie op het oosten vaarden. Voor 

bepaalde van deze lieden moet het bekeren van heidenen een beweegreden op zichzelf zijn 

geweest. 

Anderen gingen, aldus van Gelder, in dienst van de VOC om te ontsnappen aan de 

„dwingende noodzaak van de Europese maatschappij‟. Er waren verschillende dienaren die in 

Europa een zwaar misdrijf hadden gepleegd, of enorme financiële schulden hadden 

opgestapeld. Misschien onder druk van de familie – om al dan niet de familie-eer te redden – 

of uit eigen initiatief traden deze mensen in dienst en probeerden zij aldus de schade te 

beperken, of in geval van gerechtelijke vervolgingen, hun weinig benijdenswaardige lot te 

ontlopen. De reeds vernoemde Nicolaas de Graaff, wie door van Gelder wel vaker wordt 

geciteerd, spendeerde veel aandacht aan deze ongelukkigen. Hij zag ze als verkwisters en 

misdadigers geschikt voor het rasphuis
97

. 

Een opmerkelijk motief zou de zoektocht naar seksuele vrijheid zijn geweest. De heer van 

Gelder stelt dat dit motief moeilijker is na te gaan, maar verwijst wel naar een handschrift van 

een jonge Duitser waarin deze vermeldde dat niet iedereen naar Azië reisde om de natuur te 

bezichtigen, maar dat velen uit wanhoop of uit “wollust” waren afgevaren. Van Gelder sluit 

niet uit dat ook het seksuele motief een rol moet hebben gespeeld. Het werd misschien niet als 

zodanig neergeschreven door de VOC-dienaren die over hun avonturen schreven, maar er zijn 

enkele indicaties dat het seksuele wel degelijk aanwezig was in het oosten. Ten eerste, zo stelt 

hij, deden vele liedjes de ronde over hoe „gewillig‟ de Aziatische vrouwen waren en ten 

tweede maken vele auteurs melding van de seksuele vrijheid die de Europeaan genoot in Azië. 

Ten slotte was er een grote belangstelling, zelfs obsessie volgens van Gelder, voor de seksuele 

mores van de Afrikaanse en Aziatische volkeren. Vooral de polygamie en het naakt rondlopen 

trok de aandacht van menig Europeaan
98

. 

Naast deze door Roelof van Gelder naar voren geschoven motieven, welke 

hoogstwaarschijnlijk de voornaamste moeten zijn geweest wens ikzelf ook nog enkele 

mogelijke motieven onder de aandacht te brengen. Tijdens mijn onderzoek merkte ik 
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meermaals dat familieleden van VOC-dienaren, later of samen met hun neef of broer, in 

dienst traden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dit kon zijn doordat de familie 

financiële problemen had en op die manier broers of neven samen besloten dat dit de beste 

oplossing was om uit hun financiële moeras te geraken, maar het is ook mogelijk dat de 

beslissing van één familielid, om in dienst te treden van de Compagnie, aanstekelijk werkte 

voor andere familieleden. Ofwel keerde een broer of neef terug vanuit het oosten met 

wonderbaarlijke verhalen en waren diens familieleden daarom geneigd om dit eveneens met 

hun eigen ogen te zien, ofwel werkte het plan van één der familieleden, om in dienst de 

treden, in dergelijke mate aanstekelijk dat ook één zijner neven of broers besloot mee uit te 

varen. De eigenlijke beweegreden is moeilijk te achterhalen, maar het feit dat iemand uit de 

familie reeds in dienst was, of in dienst zou treden kan wel degelijk een invloed gehad hebben 

op andere familieleden, die hierdoor op hun beurt sneller de stap zetten die ze anders nooit 

hadden overwogen. Een laatste reden werd reeds door één van de door van Gelder besproken 

Duitsers aangehaald, maar hijzelf leek hier geen of weinig aandacht aan te spenderen, maar de 

Duitse korporaal Barchewitz gaf reeds aan dat sommigen uitvaarden om hun studies af te 

ronden of om bij te leren en ik denk hier vooral aan scheepsartsen, maar ook aan derdewaaks 

of stuurlui, die door ervaring op te doen tijdens de reizen sneller konden promoveren tot de 

rang van oppermeester of schipper. Zoals we verder zullen zien waren er Zuidelijke 

Nederlanders die een dergelijke promotie hebben meegemaakt. 

Dat de reis naar het oosten risico‟s met zich meebracht werd in de loop van de achttiende 

eeuw steeds meer algemeen bekend. Het was gebruikelijk dat jongemannen aan hun ouders 

toestemming vroegen om van huis te gaan, maar van Gelder vond genoeg aanwijzingen in de 

handschriften om te besluiten dat velen van huis wegliepen en in dienst traden van de VOC 

zoals ze van plan waren. Vele jongelui hadden geen flauw idee van wat hen te wachten stond, 

zowel op zee als in Azië zelf. 

Roelof van Gelder geeft tenslotte nog mee dat vele dienaren ook zonder een echt motief in 

dienst traden en hun besluit louter weten aan het noodlot of aan een goddelijke beschikking
99

. 

De belangrijkste motieven bleven echter nieuwsgierigheid en materieel. 

 

4. De betaling en promotie van dienaren 
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Hoeveel geld men kon verdienen binnen de Compagnie hangt in de eerste plaats af van de 

functie waarin men in dienst trad. De gages van de soldaten en matrozen zijn gedurende de 

zeventiende en achttiende eeuw nagenoeg onveranderd gebleven. Men kreeg tussen de negen 

à elf gulden per maand. Onderofficieren in scheepsdienst verdienden iets meer, namelijk 

achttien tot vierentwintig gulden per maand. Bij stuurlieden kon het loon echter oplopen tot 

vijftig gulden per maand en een schipper kon genieten van een maandelijks loon van zestig tot 

zelfs tachtig gulden. Het blijft gissen naar de promotiekansen die de soldaten en matrozen 

kregen
100

. Roelof van Gelder geeft echter het voorbeeld van een Duitser die als adelborst in 

dienst trad en het uiteindelijk tot opperkoopman kon schoppen
101

. Deze Duitser was niemand 

minder dan Georg Everhard Rumphius, de grootste wetenschapper die ooit in Nederlands 

Indië heeft geleefd
102

. Het is dus mogelijk dat er kansen waren voor geletterde en bekwame 

dienaren aangezien de sterftecijfers hoog lagen en er dus ook personen met hogere rangen 

stierven en dienden vervangen te worden. Tevens steeg de vraag naar geletterde personen 

doordat er meer en meer vraag was naar ambachtslieden en schrijvers. De reeds voornoemde 

Pieter van Dam, in wie Gaastra een goede spreekbuis voor de bewindhebbers ziet, klaagde 

erover dat vele dienaren naar Azië trokken met een loon van tien of twaalf gulden en in het 

oosten werden bevorderd waardoor ze plots zestien tot vierentwintig gulden en na vijf jaar 

soms wel veertig gulden per maand konden verdienen
103

. Dit lijkt er inderdaad op te wijzen 

dat promotie mogelijk was en zelfs relatief veel voorkwam. Gedurende lange tijd heeft men 

gedacht dat de toplaag van de bestuurders zich in de loop van de achttiende eeuw meer en 

meer afsloot, waardoor men dus moeilijker vanuit het lagere of middenkader kon doordringen 

tot in de hoogste kringen
104

. Er waren natuurlijk uitzonderingen bekend, zoals Van Diemen, 

Mossel of De Klerk, die van eenvoudige soldaat of scheepsjongen zich wisten op te werken 

tot de hoogste bestuursfunctie. In de praktijk was het dus effectief mogelijk om een stevige 

promotie te maken, maar men kan niet naast het feit kijken dat afkomst en relaties een 

belangrijke rol speelden in het verloop van een carrière binnen de Verenigd Oost-Indische 

Compagnie. Nepotisme en patronage waren belangrijk bij aanstelling en promotie. Gaastra 

wijst ook op de hoge mate van corruptie en sluikhandel die aanwezig was in sommige hoge 

functies. Volgens hem moeten de bewindhebbers hiervan op de hoogte zijn geweest. Hij stelt 
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zich de vraag waarom zij anders gunstelingen in deze functies aanstelden
105

? Zoals ik verder 

zal aantonen vond ik voorbeelden van Zuidelijke Nederlanders die promotie maakten binnen 

de VOC, zij het dan voor de meeste op een zeer bescheiden manier. Toch was het makkelijker 

voor een Noordelijke Nederlander om op te klimmen in de hiërarchie. Roelof van Gelder 

citeert hierbij Johann Sigmund Wurffbain, een Duitser die de Compagnie heel goed kende. 

Deze schreef omstreeks het midden van de achttiende eeuw dat het voor een buitenlander 

vrijwel onmogelijk was om in een andere functie dan soldaat naar het oosten te varen. De 

buitenlander mocht nog van zo een goede kwaliteit zijn en gezegend zijn met een gezond 

verstand. Het was zwaar voor iemand van een goede stand, maar de Nederlanders kozen 

liever iemand die ze kenden of iemand die zij als de beste aanzagen. Deze Duitser was 

nochtans de zoon van een burgermeester, had een handelsopleiding genoten, sprak zowel 

Nederlands als Frans en kon aanbevelingsbrieven voorleggen. Hij was dan ook teleurgesteld 

dat hij niet werd aangesteld als assistent-koopman en integendeel als adelborst in dienst moest 

treden. Je moet bij deze verklaringen wel rekening houden met het feit dat deze Duitser 

ontgoocheld en dus misschien verbitterd was, maar van Gelder stelt dat hij dergelijke 

opmerkingen vaker terugvindt en de promotiekansen voor buitenlanders inderdaad heel laag 

lagen. Mijn onderzoeksresultaten laten alvast vermoeden dat wat voor de Duitsers gold, ook 

van toepassing was voor de Zuid-Nederlanders. Ook zij hadden het moeilijker om binnen de 

VOC promotie te maken. Roelof van Gelder maakt zich sterk dat het beleid van de VOC erop 

gericht was om de posten van zeeofficieren en hoge dienaren in het bestuur of handel aan 

Nederlanders toe te wijzen. Een officieren dienden „goede patriotten‟ te zijn en men wilde dat 

deze „de gemene saecke waere toegedaan‟. Ook zou men liever geen Fransen, Engelsen, 

Schotten, Indiërs of … Katholieken in deze functie hebben gezien. Dit laatste kan verklaren 

waarom Zuidelijke Nederlanders, die meestal niet gereformeerd waren, moeilijk konden 

opklimmen tot hogere functies. De regel lijkt duidelijk wanneer we de verschillende rangen 

vergelijken qua nationaliteit: hoe lager de rang, hoe hoger het percentage aan buitenlanders. 

Beers en Bakker voerden steekproeven uit op VOC-schepen die in de achttiende eeuw 

uitgevaren waren voor de kamers Hoorn en Enkhuizen. Hieruit blijkt dat maar liefst 92% van 

de scheepsofficieren Noordelijke Nederlanders waren en dat dit percentage bij de 

onderofficieren nog steeds op 76% lag. In de kamer Zeeland trof men de meeste Zuid-

Nederlandse hogere officieren aan. Tussen 1772 en 1779 was „slechts‟ 75% van de officieren 
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afkomstig uit de republiek. De overige 25% bestond vooral uit Duitsers en Zuidelijke 

Nederlanders
106

. 

 

 

 

5. De werving van de dienaren 

 

De Republiek stond bekend als een plaats waar er overvloed aan werk was en waar men 

mooie lonen uitbetaalde. Dit lokte werkzoekenden vanuit heel Europa, en dus ook vanuit de 

Zuidelijke Nederlanden. Echter, niet iedereen die uit materiële overwegingen de 

emigratietocht naar Nederland inzette was arm. Velen kwamen uit gebieden waar de lonen 

lager lagen en men hoopte gewoon meer te verdienen in de rijke Noordelijke Nederlanden. De 

Republiek bood immers ook andere mogelijkheden buiten een dienstverband bij de Verenigd 

Oost-Indische Compagnie
107

. 

De meeste matrozen en soldaten vaarden echter uit met een flinke financiële schuld en deze 

dienden ze met hun loontje af te betalen. Dit komt allemaal door het systeem waarop nieuwe 

dienaren werden gerekruteerd. Het grootste deel van de zeelieden werd in de Verenigd Oost-

Indische Compagnie opgenomen via ronselaars of zogenaamde volkhouders. De rondelaars 

voor de kamer Zeeland zochten bijvoorbeeld personeel voor de VOC in Maastricht, Venlo, 

Sluis, Sas van Gent en Breda
108

. Ze ontfermden zich over de werkzoekenden en presenteerden 

ze later aan de bewindhebbers wanneer men op zoek was naar nieuw personeel voor de 

vloten. De ronselaars werden goed betaald voor het aanbrengen van verse werkkrachten. 

Wanneer één van hun dienaars in dienst werd genomen liet deze op het soldijkantoor een 

schuldbekentenis registreren en met een zogenaamde transportceel werd de volkhouder 

betaald. De schuldbekentenis had meestal een waarde van 150 gulden. De volkshouders 

werden daarom ook wel zielverkopers (ceelverkopers) of zielkopers genoemd. Omwille van 

het grote risico op sterfte of desertie en door verrekening van rente verdienden deze 

volkshouders niet altijd het bedrag wat ze hoopten te verdienen
109

. Hierop zal ik verderop 

dieper op ingaan wanneer ik de soldaten in de VOC bespreek. 
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Volgens van Gelder zijn er weinig aanwijzingen dat de VOC in het buitenland actief mensen 

rondelde. Het is echter wel bekend dat aan het einde van de achttiende eeuw VOC-wervers 

werkzaam waren in Duinkerken en Oostende. De groeiende vraag naar ervaren zeelui zal hier 

volgens mij niet vreemd aan zijn geweest. Men zou in deze periode zelfs gepoogd hebben om 

Italianen te ronselen
110

. Van Gelder stelt dat het in de Duitse staten geweten was wat de 

republiek te bieden had, wat de VOC betekende en ook hoe het systeem van de zielverkopers 

werkte. Informatie verspreidde zich immers snel. Indien dit in de Duitse staten geweten was, 

moet dit zeker bekend zijn geweest in de Zuidelijke Nederlanden, die geografisch gezien 

dichter bij de Nederlandse kamers gelegen waren. Langs de wegen werd in herbergen nieuws 

uitgewisseld over routes, gevaren en over de kansen om in dienst van de VOC opgenomen te 

worden. Zelfs per brief kon men hierover informatie inwinnen
111

.  

Van Gelder gaf eerder reeds aan dat jongemannen soms zonder toestemming het ouderlijk 

huis verlieten en richting Republiek vertrokken om er in dienst te treden van de Compagnie. 

Toch kon deze beslissing ook genomen worden lang nadat ze het ouderlijk nest verlaten 

hadden. Het plan kon onderweg naar de Republiek zijn opgekomen of in de Republiek zelf. 

Volgens van Gelder was er geen sprake van massale (Duitse) groepen en waren het meestal 

individuen. En wat voor de Duitse dienaren gold, moet ook voor Zuidelijke Nederlanders het 

geval geweest zijn. Toch trok men soms op pad met een goede vriend of met een familielid. 

Iets wat ik tijdens mijn onderzoek evenzeer opmerkte. Wellicht ontmoette men af en toe 

andere Zuidelijke Nederlanders onder de baan en deze konden hen op het idee brengen om 

eveneens in dienst te treden van de VOC. Gezamenlijk trok men vervolgens naar Amsterdam 

of een andere Nederlandse havenstad
112

. 

De populaire gedachte in de literatuur is dat de immigranten in deze havensteden recht in de 

armen van de zielverkopers liepen. Volgens van Gelder is dit echter relatief. Doorgaans 

kwamen twee zaken van pas wanneer men een onderkomen zocht: geld en 

aanbevelingsbrieven. Immigranten hadden vaak een adres bij zich dat hen was aangeraden en 

wat ze zo snel mogelijk bezochten. Meestal waren dit de adressen van landgenoten en konden 

deze lieden ook bemiddelen bij het vinden van een job. Van Gelder stelt dat landgenoten 

elkaar hielpen en dat buitenlanders blij waren mensen uit hun eigen streek in de Republiek te 
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ontmoeten
113

. Wie geld had, kon het zich permitteren om een tijdje rond te hangen in de 

Republiek, maar het was toch de bedoeling om zo gauw mogelijk werk te vinden. Dit was niet 

altijd even gemakkelijk, maar gelukkig was er nog de Verenigd Oost-Indische Compagnie 

waar men terecht kon. Een chirurgijn die in 1715 in Amsterdam arriveerde schreef later dat 

nieuwe immigranten best zo snel mogelijk een goede kapitein zochten met een goed versterkt 

en snelvarend schip, zodat men voor een veilige reis kon kiezen. Hij schreef ook dat deze 

immigranten zich beter zo ver mogelijk van de zielverkopers hielden
114

. 

Voor vele buitenlandse werkzoekenden was de Republiek het beloofde land. Het land van 

melk en honing waar men snel en gemakkelijk werk dacht te vinden. In de praktijk viel dit 

wel eens tegen. De lonen lagen misschien wel hoger in de Noordelijke Nederlanden, maar het 

leven was er ook duur zodat de immigranten snel hun centen erdoor jaagden. Zuidelijke 

Nederlanders spraken een dialect dat nauw aansloot bij het Hollands of het Zeeuws, dus dit 

viel gelukkig mee, maar voor bijvoorbeeld Duitsers kan ik me inbeelden dat de situatie soms 

wel moeilijker lag. Van Gelder geeft dan ook een voorbeeld van een Duitse immigrant die 

geen werk vond doordat hij het „Hollands‟ niet machtig was. Het is eigenlijk niet meer dan 

logisch dat wanneer men zijn geld zag opraken en men geen werk vond waarmee men genoeg 

kon verdienen het besluit om in dienst te treden van de VOC bespoedigd werd. Vroeg of laat 

kwam men aldus bij de zielverkopers terecht
115

. In steden met een kamer van de VOC bestond 

trouwens een officieus systeem van arbeidsbemiddelaars. Op het laagste niveau sprak men 

van „kat en hond‟ of de aanbrengers. Deze lui hingen rond in de haven en hielden hun ogen 

open voor net gearriveerde en vooral werkloze vreemdelingen. Het was de bedoeling om deze 

berooide lieden in bepaalde logementen te lokken. Deze ronselaars of koppelbazen namen de 

nietsvermoedende, naïeve en eigenlijk slecht geïnformeerde immigranten mee naar allerlei 

adressen waar ze door een volkhouder gekeurd werden. Indien deze tevreden was over de 

„geleverde personen‟ kreeg de aanbrenger een paar glazen brandewijn en een dukaat. De 

immigrant kreeg vervolgens kost en inwoon bij de volkhouder of volkhoudster totdat de tijd 

rijp was om aan te monsteren. Er werd voor een kist en een uitrusting gezorgd en de 

volkhouder schoot op deze manier een zeker bedrag voor. De toekomstige dienaar diende dit 

terug te betalen met zijn loon en bovendien kreeg de volkhouder de transportbrief die deze 

van de Compagnie had ontvangen. Deze brief, voorgedrukt en op naam van de matroos of 
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soldaat was eigenlijk niets meer dan een schuldbrief aan toonder. De volkhouder kon op deze 

manier de brief in gedeelten aflossen bij de Compagnie. Iedere keer als er vanuit Batavia 

bericht kwam dat de bewuste dienaar een bepaalde tijd gediend had werd een deel uitbetaald. 

Omdat dit lang kon duren verkochten de volkhouders of slaapbazen deze transportbrieven ter 

waarde van 150 gulden vaak aan derden opdat men sneller geld contant in de hand zou 

ontvangen. Er ontstond op deze manier een nieuw beroep: de zielkoper. Deze lieden kochten 

de transportbrieven op onder hun waarde en hoopten hiermee winst te maken. De term 

zielkoper zou een verbastering zijn van het woord „cedeel‟ of „ceel‟ wat schuldbrief 

betekende. Om dezelfde redenen werden de volkhouders ook wel eens zielverkopers 

genoemd. Meestal kochten de zielkopers een transportbrief met waarde 150 gulden voor zo‟n 

80 of 90 gulden. Dit lijkt een gouden zaak te zijn want de zielverkopers beschikten sneller 

over contant geld en de zielkopers konden na verloop van tijd 150 gulden ontvangen voor iets 

waar ze slechts 80 tot 90 gulden voor betaald hadden
116

. Toch waren hier risico‟s aan 

verbonden want indien de dienaar voortijdig overleed werd het bedrag slechts uitgekeerd dat 

de dienaar tot zijn dood verdiend had. Van 150 gulden was in dat geval dus geen sprake en 

gezien het aantal dienaren dat vroegtijdig overleed lijkt dit dus een groot risico te zijn 

geweest. De zielkopers konden daarom voor duizenden guldens aan transportbrieven bezitten. 

Men spreidde met andere woorden het risico. 

Het system van zielverkopers zou wel hebben afgeweken van het systeem dat men in andere 

landen hanteerden. In bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk werd hardhandig geronseld en 

voerde men vaak potentiële dienaren dronken en liet men ze aanmonsteren onder dwang. 

Deze praktijken werden volgens van Gelder niet toegepast in de Republiek. Enkel tijdens de 

vierde Staats-Engelse oorlog zou men hiervan zijn afgeweken en werden voor de marine 

redelijk veel mensen op deze manier geronseld. Hoewel men in de Republiek dus niet 

participeerde in praktijken als dronken voeren en geweldpleging tegenover potentiële 

kandidaten ging het er, volgens van Gelder, alles behalve humaan aan toe. Buitenlandse 

immigranten, vaak Duitsers, werden niet altijd goed behandeld in de huizen van de 

zielverkopers
117

. Een Fransman had in 1648 zielverkopers in Middelburg gadegeslagen en 

beschreef hen enkele jaren later als „onbeschaamde bedriegers‟. Hij schreef het volgende over 

deze zielverkopers: 
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“Ze slaagden erin om jonge vreemdelingen te vinden en deze te verrukken en hen te verbinden 

om de reis naar Indien aan te nemen, breet by hen voordoen en de verre gelege landen aan 

hen vertonen, gelijk aardsch Paradijs, dat alles naar wil en wensch voortbrengt, hen groot 

geluk doen verhopen, hen in hun huizen houden, en heerlijk de volop geven tot aan de dag van 

hun vertrek…” 

 

Zielverkopers werden mensenvangers genoemd. In de loop van de achttiende eeuw kregen ze 

een steeds slechtere naam
118

. Een Duitse getuige schreef hoe de zielverkopers mensen 

opsloten in ongezonde kelders en kamers zonder frisse lucht, dat ze honger en dorst hadden en 

leden onder het ongedierte en ziektes. Van Gelder citeert nog een andere getuige die 

nauwelijks vijf jaar later beschreef hoe volkhouders hun gasten onderbrachten “op solders en 

kelders, of stinkende hokken”, waar ze een behandeling kregen die “wel meest brutaal met 

schoppen, slaan of smijten door dronken off brooddronken lappen werd geëxerceerd”. 

Dergelijke beschrijvingen laten weinig aan de verbeelding over en hangen een zeer kwalijk 

beeld op van de volkhouders. Het leidt geen twijfel dat ook vele Zuidelijke Nederlanders een 

dergelijk lot moet zijn toebedeeld. Eens aangekomen in de Republiek, vol dromen en hoop op 

een betere toekomst werden ze al gauw in de val gelokt door dergelijke „mensenhandelaren‟ 

en zou hun droom op een betere toekomst hen op deze manier snel naar Oost-Indië brengen. 

Roelof van Gelder concludeerde uit zijn onderzoek dat het systeem van de volkhouders snel 

naambekendheid kreeg in Duitsland (en dus uitbreidend ook de andere buurlanden). Hij 

ondervond tijdens zijn onderzoek dat Duitse immigranten in de zeventiende eeuw vaak niet op 

de hoogte waren van hoe deze volkhouders te werk gingen, maar dat hij in achttiende eeuwse 

handschriften vernam dat buitenlandse immigranten reeds voor hun aankomst in de Republiek 

goed geïnformeerd waren en de manier van werken van de zielverkopers dus ook in hun 

thuisland berucht was geworden. In 1776 schreef een kenner van het systeem aan de Heren 

Zeventien dat zij zich niet kunnen voorstellen “hoe de naam van Ceeleverkopers in geheel 

Duitsland een schrik voor Uw. Ed. Achtbaarheedens dienst in boesemt”. In hoeverre dit 

meespeelde in het feit dat de VOC steeds moeilijker aan ervaren personeel geraakte kon ik 

echter nergens achterhalen. Ik vrees dat dit een onderzoek op zichzelf zou zijn. 
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Roelof van Gelder trapt een open deur in door te stellen dat er in de „zielverkopersbranche‟ 

veel vrouwen werkzaam waren. Dit is een bekend gegeven. In Enkhuizen, zo stelt hij, waren 

er in het eerste kwart van de achttiende eeuw ongeveer tien volkhouderijen en de meeste 

werden gedreven door vrouwen. Tussen 1730 en 1732 haalde de kamer Zeeland zijn 

personeel via 48 of 49 volkhouders, of liever volkhoudsters want maar liefst 43 van deze lui 

waren vrouwen. 

Aan de hand van enkele citaten die Roelof van Gelder gebruikte in zijn werk over Duitsers in 

dienst van de VOC schetste ik nu een beeld van hoe louche deze volkhouders waren en hoe 

slecht hun reputatie wel niet was. Toch is het net deze van Gelder die dit beeld de nodige 

nuance meegeeft. Hij vermeldt dat sommige bronnen ook vermelden dat de ene volkhouder de 

andere niet is en dat er wel degelijk betere onderkomens waren dan diegene die hierboven 

beschreven staan. Er doen ook verhalen de ronde over menselijkheid, gastvrijheid en 

hulpvaardigheid van dergelijke zielverkopers. Buitenlandse immigranten werden soms op een 

vriendelijke manier wegwijs gemaakt in de stad en werden in sommige gevallen ook goed 

voorbereid op hun toekomstige job binnen de Verenigd Oost-Indische Compagnie
119

. 

Volkhouders waren soms heel gastvrij, maar dat zou natuurlijk ook eigenbelang zijn. Ze 

moesten ervoor zorgen dat de potentiële dienaren bij hen bleven totdat ze konden 

aanmonsteren. Indien de „gast‟ van de volkhouders nog voor zijn dienstperiode zou 

verdwijnen werd de transportbrief waardeloos en bovendien ontvingen de volkhouders in 

bepaalde periodes extra premies voor elke aangebrachte dienaar. Indien een gast wegliep 

diende de volkhouder een vervanger te zoeken en deze, onder de naam van de weggelopen 

gast, aan boord laten gaan. Een ander middel om ervoor te zorgen dat de dienaar het niet op 

een lopen zou zetten was het achterhouden van de bagage of mantel
120

. Dit kan moeilijk 

bewezen worden, of van Gelder‟s bronnen vermelden het alleszins niet, maar het lijkt me ook 

niet onmogelijk dat bepaalde volkhouders zo vrijgevig waren met het geven van brood, kaas 

en bier, niet enkel om de gasten aan zich te binden, maar ook om ze sterk te maken voor de 

reis. Des te sterker de dienaar, des te groter waren zijn kansen om zijn Indisch avontuur te 

overleven. In dit geval diende de volkhouder natuurlijk de transportbrieven zelf bij te houden, 

want indien hij deze onder de prijs doorverkocht aan de zielkopers werden ze zijn risico en 

niet langer die van de volkhouder. 
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6. De afvaart 

 

De toekomstige dienaren moesten soms weken, zo niet maanden wachten op de dag dat ze 

konden afvaren. Zoals we reeds zagen verbleven ze gedurende deze periode bij de 

volkhouder, maar indien ze geld genoeg hadden konden ze hun logement zelf betalen en was 

een volkshouder niet nodig. De Oost-Indiëvaarders spendeerden deze wachtperiode met 

wandelen, drinken, lezen en kaarten. Ze konden tevens de tijd goed gebruiken om wat zaken 

bij te leren over bijvoorbeeld navigatie of het uitoefenen van hun toekomstige functie binnen 

de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 

Van zodra de grote dag naderde dat de Compagnie nieuwe dienaren ging aannemen werd dit 

door omroepers in de stad bekendgemaakt. De nodige aandacht werd getrokken met trommels 

en schalmeien. Netjes gekleed en soms beschonken met een nodige portie jenever werden de 

kandidaten door de volkhouders naar het Oost-Indisch Huis gestuurd. Wie hier binnenraakte 

werd gemonsterd. De kandidaten werden door een commissie van bewindhebbers en 

zeeofficieren geselecteerd. Men vroeg de potentiële dienaar naar zijn ervaring, de beoogde 

functie en naar wat deze wilde verdienen. Verder stelde men aan de matrozen vragen over het 

kompas en een soldaat diende te exerceren. Van Gelder zegt dat deze selectieproeven 

eigenlijk niet veel voorstelden. Voor specialisten als chirurgijns waren deze een stuk strenger, 

wat eigenlijk ook logisch is gezien het belang van de functie
121

. 

Diegenen die goedgekeurd waren konden hierna hun gegevens doorgeven. Een klerk noteerde 

nauwlettend de naam, geboorteplaats, rang en gage van de nieuwe dienaars. Hierna kon deze 

zich weer naar buiten begeven waar de zielverkoper hen met open armen weer ontving, want 

vanaf nu stond het vast dat zijn gasten geld zouden opbrengen. Iedere nieuwe rekruut kreeg 

twee maanden loon op de hand uitbetaald en de zielverkoper eiste hier onmiddellijk zijn deel 

van op. Enkele dagen later kon de schuldbrief worden opgesteld, die eveneens rechtstreeks 

naar deze zielverkoper ging. Dankzij deze transportbrief kon men, naast kost en inwoning, 

ook de uitrusting betalen die iedere dienaar nodig had. Deze uitrusting bestond uit: kooigoed – 

een matras, deken, slopen en een kussen - , een scheepskist, kleren, schoenen, naaigerief, 

tabak en pijpen en wat brandewijn. Dit alles zou van zo‟n 30 tot 50 gulden kunnen kosten. 

Het was tevens mogelijk om nog na de selectie van schip te veranderen. Er was de dienaars 

reeds een schip toegewezen, maar wie liever naar Batavia in plaats van Ceylon vaarde of wie 

bij een vriend of familielid aan boord wilde gaan kon nog steeds op een ander schip 

                                                           
121

 VAN GELDER R., Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de VOC., Nijmegen, Uitgeverij SUN, 

1997, p. 143. 



 63 

terechtkomen. De naam van de matroos of soldaat werd dan gewoon op een andere scheepsrol 

verplaatst door de boekhouder. Dit kostte echter wel vier gulden en dat was een halve 

maandloon van een soldaat of matroos
122

! 

Personen die toch werden afgekeurd hadden pech en diens zielverkoper nog meer want dit 

betekende dat hij deze persoon voor niets kost en inwoon had gegeven en hij of zij dus de 

gedane investering kwijt was. Er bestonden echter bepaalde manieren om de afgekeurde toch 

op de rol en dus aan boord te krijgen. De volkhouder kon alle VOC-functionarissen afgaan en 

tegen betaling proberen om zijn kandidaat toch ingeschreven te krijgen. Dit hele systeem is 

natuurlijk een aanfluiting van de nochtans reeds zeer twijfelachtige selectiecriteria. Zoals van 

Gelder en andere auteurs opmerkten: er waren volop mogelijkheden tot bedrog. Er werd 

geknoeid met de aanmonstering door bijvoorbeeld een ervaren zeeman onder de naam van een 

onervaren matroos het selectieproces te laten doorlopen. Deze werd vervolgens aangenomen, 

waarna hij na het ontvangen van zijn „huurgeld‟ weer verdween. De onervaren matroos 

belandde later aan boord van het VOC-schip dat richting de oost vertrok. Ook om soldaten 

makkelijker te laten monsteren bestonden enkele eenvoudige manieren. Men trainde gewoon 

de kandidaat-soldaat in het exerceren en, zoals van Gelder het mooi verwoord, of ze nu 

onervaren, jong, oud, krom, lam, scheef, halfblind of deels gehandicapt waren, indien ze 

konden exerceren en in een buitenlands uniform naar het Oost-Indisch Huis waren 

gemarcheerd was de kans vrij groot dat deze ook effectief werden aangenomen. Ze moesten 

dan gewoon positief antwoorden op de vraag of ze reeds militaire ervaring hadden en hierna 

kregen ze een geweer overhandigd waarmee ze moesten aan tonen dat ze deze konden 

schouderen, presenteren en aan de voet zetten. Ook hier zouden, volgens de door van Gelder 

geciteerde Naporra, ervaren soldaten wel eens de plaats kunnen innemen van een kandidaat 

die lichamelijk niet echt aan de norm voldeed. Dat dergelijke praktijken een probleem waren 

vindt men in meerdere bronnen terug. De kamer Zeeland zette uiteindelijk zelfs boetes of deze 

vormen van bedrog. De  “uitgehongerde, elendigdte zielkens” werden naar het Oost-Indisch 

Huis gebracht en waren allen “de haaren gepoeijert, geblankettet, wel gekleed, met hooge 

hielen voorzien”. Echter, wanneer deze “bevarene Matroosen” en “welgedresseerde Soldaten” 

uiteindelijk aan boord verschenen bleken het plotseling “onervarene en gantsch onbedrevene 

Persoonen” te zijn. Dat dergelijke praktijken ook met Zuidelijke Nederlanders werden 

uitgehaald lijkt me vanzelfsprekend te zijn. Het tegendeel zou immers raar zijn gezien de 

omvang van het probleem. Soms kon een afgekeurde ook gewoon overnemen van iemand die 
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wel was aangenomen, maar dit werd door velen, zoals bijvoorbeeld de heer Trevennot, 

afgeraden want indien de aangenomen persoon een maandbrief had op naam van een 

familielid zou diens vervanger met een probleem zitten. Zolang hij in dienst was zou immers 

het familielid van de oorspronkelijke dienaar uitbetaald worden
123

. De VOC wist niets van de 

persoonsverwisseling en aangezien dit strafbaar was, was dit maar goed ook. Afgekeurden 

konden ook proberen om in een andere Kamer aangenomen te worden, maar daarvoor hadden 

ze eerst reisgeld nodig natuurlijk. 

Enkele dagen na hun eerste aanmonstering werden de geselecteerden nogmaals naar het Oost-

Indisch Huis geroepen, waar ze nogmaals gemonsterd werden. Men las er eveneens de 

artikelbrief voor – een brief waarin de Compagnieregels werden opgesomd – en de mannen 

moesten een eed van trouw aan de Compagnie afleggen. 

Hierna kon het nog eens weken en zelfs maanden duren voordat de kersverse dienaren 

eindelijk konden uitvaren. Ze moesten zelf zien deze tijd te overbruggen. Volgens Roelof van 

Gelder gebruikte men deze tijd ook om hun vak beter te leren. Zo verwijst hij naar een 

onervaren jongmatroos, Georg Naporra, die gedurende deze tijd, samen met andere 

jongmatrozen de knepen van het vak leerde. Hij vond dit een bijzonder aangename periode. 

Een tijd ook waarin er genoeg eten en drinken beschikbaar was. Naporra liet ons eveneens na 

dat er na iedere werktijd tijd was voor muziek en er zelfs vrouwen aan boord werden 

toegelaten. 

Van zodra de vertrekdatum naderde begonnen de dienaren ook voor de laatste maal brieven 

naar hun familie en vrienden te schrijven
124

. Men gebruikte deze laatste dagen ook om nog 

snel ergens een glas te gaan drinken met enkele kameraden. Van Gelder verwijst ook hier 

weer naar de jonge Georg Naporra, die vlak voor zijn vertrek twee dagen van boord mocht om 

nog snel zijn oude logement te gaan bezoeken en ‟s avonds met twee scheepsvrienden de stad 

in te trekken. Hij maakte het hierbij redelijk bont.  

Tenslotte breekt dan de grote dag aan. De aangeworven mannen verzamelden aan het Oost-

Indisch Huis en marcheerden onder tromgeroffel en trompetgeschal naar de kleine schepen, 

de zogenaamde lichters. Er verzamelde zich hier steeds een menigte om de dienaren te zien 

vertrekken. Met deze lichters vaarde de bemanning naar de Oost-Indiëvaarders die bij Texel, 

Hellevoetsluis of Rammekens op de rede lagen. Van Gelder beschrijft de sfeer aan boord als 

uitgelaten. Er is drank aanwezig en zelfs hier en daar een vrouw en de eerste gevallen van 
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zeeziekte zouden zich voordoen. Bij de rede krijgen de meesten dan voor het eerst in hun 

leven een Oost-Indiëvaarder te zien. Het zou hun huis worden voor de daaropvolgende 

maanden
125

. 

 

Ik gebruikte redelijk veel materiaal uit het werk van Roelof van Gelder. In zijn boek “Het 

Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de VOC” schetst hij een heel goed beeld van de 

weg die de dienaren dienden af te leggen voordat ze eindelijk aan boord van de Oost-

Indiëvaarders naar het oosten konden uitvaren. Hij volgde hierbij enkele Duitsers die ons 

nalieten hoe zij hun opleiding of aankomst in de Republiek beleefden. Ik neem aan dat de 

wijze waarop Zuidelijke Nederlanders aanmonsterden niet zoveel zal verschild hebben van de 

manier waarop Duitsers of Scandinaviërs in dienst van de VOC terechtkwamen. Om deze 

reden baseerde ik me op van Gelder‟s werk om een beeld op te hangen van de weg die de 

Zuidelijke Nederlanders aflegden voordat ze uiteindelijk naar het oosten konden afvaren. 
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DEEL 3: Zuid-Nederlanders in dienst van de VOC 

1. Zuid-Nederlanders: Een heterogeen gezelschap 
 

Er heerste aan boord een strenge sociale en hiërarchische scheiding. De hoge officieren waren 

gescheiden van de rest, maar ook de onderofficieren onderscheidden zich van het lagere 

personeel. De laagste rangen aan boord van de schepen vormden ook geen homogeen geheel. 

De diversiteit was enorm want allen verschilden ze qua leeftijd, beroep, ervaring, 

geografische afkomst, geloof, taal en zelfs huidskleur
126

. Ook de Zuid-Nederlandse dienaren 

verschilden van elkaar. Men kwam uit verschillende streken van de Oostenrijkse Nederlanden 

en dit kon betekenen dat de ene Franstalig was en de andere Vlaams of Brabants sprak. 
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Het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen leverden de meeste Zuid-Nederlandse 

dienaren. Dit is ook goed te begrijpen aangezien de beide gebieden geografisch gezien dichter 

bij de Noordelijke Nederlanden – en dan Zeeland in het bijzonder – liggen dan de overige 

provincies. 

Brabant en Vlaanderen worden in de onderstaande grafieken van naderbij bestudeerd. Binnen 

het graafschap Vlaanderen valt het overwicht van de grote twee steden Gent en Brugge op. 

Deze twee grootsteden leverden meer dan de helft van de Vlaamse dienaren. De kuststad 

Oostende is de derde grootste aanbrenger van dienaren, maar zoals we verder zullen zien 

waren het vooral zeelui die deze stad voortbracht. 

Vlamingen in de VOC
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Deze drie steden namen 75% van de Vlaamse dienaren voor hun rekening. De overige 25% 

werd geleverd door de kleinere steden en de plattelandsgemeenten. Kortrijk, Dendermonde en 

Lokeren nemen met 10% het grootste deel voor hun rekening. De overige 15% worden in de 

onderstaande grafiek weergegeven. Ook hier zien we dat kleinere steden als Aalst, Beveren, 

Nieuwpoort en Oudenaarde het grootste deel van deze dienaren aanbrachten. De overige 

Vlaamse dienaren waren afkomstig uit kleine plattelandsdorpjes. 
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Het Vlaamse platteland
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Binnen het hertogdom Brabant zien we eveneens twee grootsteden die er bovenuit staken. De 

Brusselaars en Antwerpenaren maakten bijna 80% van de Brabantse dienaren uit. 15% van de 

Brabantse dienaren waren afkomstig uit Mechelen, Leuven en Lier. 

Brabanders in de VOC
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Het Brabantse platteland probeerde ik zo goed mogelijk te schetsen in de volgende grafiek. 

Het valt hierbij op dat Turnhout, Halle en vooral Diest het meeste aantal dienaren leverden. 

Uit het stadje Diest waren ongeveer 1% van alle Brabantse dienaren afkomstig. Net als in 

Vlaanderen kwamen ook de Brabanders uit de verschillende delen van het hertogdom. Kleine 

dorpjes als Olen of Bierbeek hadden eveneens inwoners die werkzaam waren binnen de VOC. 
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Het Brabantse platteland
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De Zuid-Nederlandse dienaren verschilden dus onderling door hun afkomst. Sommigen 

kwamen uit kleine gehuchten of dorpjes, terwijl anderen uit kleine of grote steden kwamen. 

Plattelandsjongens of Brusselaars moeten er een heel andere mentaliteit op nagehouden 

hebben. Men kwam van alle mogelijke hoeken van de Zuidelijke Nederlanden. De Brabanders 

en Vlamingen waren sterk in de meerderheid, maar er dienden ook Limburgers of Franstalige 

Nederlanders in de VOC. Sommigen waren opgegroeid aan de zee en waren aldus gewoon 

aan een leven op zee, terwijl anderen vanuit de Ardennen of het gebied rond het Zoniënwoud 

kwamen en misschien nog nooit de zee hadden gezien voordat ze in dienst traden. 

 

De Zuidelijke Nederlanders verschilden ook qua beroepskeuze. Zoals in de onderstaande 

grafiek is weergegeven traden de meesten in dienst als zeeman of als militair. Een kleine 

minderheid trok echter naar Azië om er tewerkgesteld te worden als ambachtsman. 
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Beroepen van de Zuid-Nederlanders
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De verschillende beroepscategorieën zal ik verderop bespreken. De militairen, zeelieden en 

handwerklieden verschilden immers ook onderling. Sommigen behoorden tot het lagere 

personeel, terwijl anderen tot de onderofficieren en zelfs officieren behoorden. 

De verhoudingen tussen de verschillende beroepscategorieën konden verschillen van streek 

tot streek en van stad tot stad. In de hieropvolgende grafiek poogde ik aan te tonen dat het 

overwicht van de militairen niet altijd even groot was binnen de verschillende provincies van 

de Zuidelijke Nederlanden. 
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We merken hier duidelijk dat het aandeel van de militairen groter was in de verder 

landinwaarts gelegen gebieden zoals Luxemburg of Namen. Het aan de zee gelegen 
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Vlaanderen en het aan de Schelde gelegen Brabant hadden duidelijk een groter aandeel in de 

zeelieden dan de andere streken. Doordat deze twee gebieden echter het grootste deel van de 

Zuid-Nederlandse dienaren leverden beïnvloedden ze de statistieken die op de gehele 

Zuidelijke Nederlanden slaan. Uit het Luikse kwamen dan weer verhoudingsgewijs meer 

handwerklieden dan uit de andere landsdelen. 

Het is dan ook interessant om de verschillende gebieden meer gedetailleerd te bekijken.  
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Binnen het hertogdom Brabant merken we dat het vooral de grootsteden Brussel en 

Antwerpen waren die de handwerklieden leverden. Uit de rest van het hertogdom bleken 

relatief weinig ambachtslieden afkomstig te zijn. We zien ook dat Lier meer zeelieden 

aanbracht dan militairen, terwijl dit voor de landinwaarts gelegen steden Brussel en Mechelen 

net andersom was. 

Binnen Vlaanderen zien we echter dat het gehele graafschap meer zeelieden leek te leveren 

dan militairen. Vooral bij Brugge en Oostende merken we heel goed dat de balans overslaat in 

de richting van zeevarende dienaren in plaats van militaire dienaren. Beide steden liggen dan 

ook aan de Noordzee waardoor het heel logisch is dat er meer personen voor een mariiem 

beroep kozen. Verder merken we dat er uit het Vlaamse platteland beduidend meer 

handwerklieden afkomstig dan uit het Brabantse platteland. Dit komt waarschijnlijk door het 

feit dat ik bij het Vlaamse platteland middelgrote steden als Aalst of Oudenaarde opnam. 
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In de Franstalige gebieden en het bij het prinsdom Luik horende Limburg zien we een heel 

andere trend. Deze streken waren duidelijk meer landinwaart gelegen dan Brabant en 

Vlaanderen en om deze reden brachten ze merkbaar minder zeelieden aan. Vanuit Luik en 

omstreken traden verhoudingsgewijs ook meer handwerklieden in dienst van de VOC dan in 

andere delen van de Oostenrijkse Nederlanden. Uiteindelijk leverden Vlaanderen en Brabant 

natuurlijk veel meer handwerklieden dan het prinsdom Luik – Brussel zelfs dubbel zo veel – 

maar gelet op het aantal dienaren die afkomstig waren uit Luik zien we toch duidelijk dat 

Luik een stad was vanwaar ambachtslieden sneller de stap naar de VOC zetten dan in Brussel. 

In de volgende grafiek zijn de verhoudingen tussen de verschillende beroepscategorieën in het 

zuiden en oosten van de Zuidelijke Nederlanden mooi weergegeven: 
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De Zuidelijke Nederlanders vaarden ook lang niet allemaal met dezelfde kamer naar de Oost. 

Net geen 80% vaarde uit voor de kamer Zeeland, maar de kamers Hoorn, Enkhuizen, Delft en 

Rotterdam hadden eveneens Zuidelijke Nederlanders in dienst. Sommigen vaarden zelfs voor 

meerdere kamers uit. Gezien de geografische nabijheid van Zeeland is het logisch dat deze 

kamer de meeste Zuidelijke Nederlanders aantrok. Het feit dat deze kamer groter was dan de 

andere kamers zorgde er eveneens voor dat meer Zuid-Nederlanders hier werk vonden. 

 

 

Zuid-Nederlanders per kamer

6565

590

322
309 477

Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam

 

 

Brabant en Vlaanderen liggen geografisch gezien het dichtst bij de kamer Zeeland, maar 

betekende dit ook dat ze vooral in deze gebieden recruteerden? Kozen de inwoners van de 

meer inlands gelegen gebieden ook voor de kamer Zeeland of opteerden deze eerder voor een 

Hollandse kamer? 

In de hieronder staande grafiek krijgen we hierop een antwoord. Hieruit blijkt dat de meeste 

Vlamingen inderdaad voor de kamer Zeeland kozen. Met uitzondering van de matrozensteden 

Lier en Oostende – waar alle kamers op zoek gingen naar ervaren zeelieden – kozen in alle 

Vlaamse streken meer dan 80% van de dienaren voor een job binnen de kamer Zeeland. In 

Brabant lagen de Zeeuwse percentages al wat lager dan in Vlaanderen, maar kozen nog steeds 

meer dan 75% van de dienaren voor de naburige kamer. In de andere streken zien we echter 

dat de andere kamers verhoudingsgewijs meer konden recruteren dan in Vlaanderen en 

Brabant.  
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1 Stad Namen 12 Antwerpen 

2 Mons 13 Brussel 

3 Stad Luik 14 Brabant 

4 Doornik 15 Lokeren 

5 Luxemburg 16 Brugge 

6 Namen 17 Vlaanderen 

7 Henegouwen 18 Dendermonde 

8 Luik 19 Gent 

9 Limburg 20 Lier 

10 Mechelen 21 Oostende 

11 Leuven 22 Kortrijk 

In Limburg waren de kamers Hoorn en Enkhuizen vrij populair en deze laatste kamer 

recruteerde ook vlot in het Luikse platteland. Dit laatste moeten we wat relativeren aangezien 

er slechts 33 dienaren uit deze streek in dienst van de VOC traden en de kamer Enkhuizen 

eigenlijk slechts 4 van deze Luikenaren naar het noorden van Holland kon lokken. Gezien het 

kleine aantal dienaren dat uit Luikse platteland kwam merken we deze toch wel kleine 

recrutering van 4 man echter onmiddellijk in de statistieken. In de andere, Franstalige streken 

waren het vooral de kamers Delft en Rotterdam die na Zeeland het meeste dienaren wisten 

aan te trekken. 

Concluderend kunnen we stellen dat de kamer Zeeland overal in de Zuidelijke Nederlanden 

het grootste aantal dienaren recruteerde. In Brabant en vooral Vlaanderen recruteerde men 

meer dan in andere streken, maar toch stond de kamer Zeeland overal in de Oostenrijkse 

Nederlanden op nummer 1 als grootste aanwerver van VOC-dienaren. In Luik lag het Zeeuwe 
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recruteringspercentage het laagst, maar aangezien hier nog steeds 62,8% van de Luikenaren 

voor de kamer Zeeland kozen mogen we gerust stellen dat het begrip „laagst‟ wel heel relatief 

is. 

In het volgende deel zal ik aandacht hebben voor de verschillende functies die de Zuid-

Nederlanders binnen de VOC bekleedden. Ook hier merken we dat de Zuid-Nederlanders 

soms serieus van elkaar konden verschillen door het beroep dat men uitoefende. 

Beroepen van de Zuid-Nederlanders binnen de VOC

Soldaat Matroos Jongmatroos Hoogloper/Oplooper

Bosschieter Hoge Officier Onderofficier scheepsartsen

Militaire rang Overige

 

Soldaten 3859 Bosschieters 269 

Matrozen 2217 Hogere Officiers 22 

Jongmatrozen 539 Onderofficiers 171 

Hooglopers/Oploopers 330 Scheepsartsen 29 

Militaire Rang 50 Overige 777 

De matrozen en soldaten vormden duidelijk de grootste twee groepen. Het grootste 

onderscheid bestond tussen de militairen en de zeelieden en meer bepaald tussen deze grootste 

twee groepen: de soldaten en de matrozen. Men had zelfs wederzijds scheldwoorden voor 

elkaar. De soldaten noemden de matrozen „smeerbroeken‟, „pikbroeken‟, „Jan aan de mast‟, 

„hottentotten‟ en zelfs „duivels‟. De matrozen noemden de soldaten op hun beurt dan weer 

„slothouten‟, „bokkepoten‟, „hagedissen‟ of „slangevellen‟
127

. Naast deze twee beroepen 

traden veel Zuid-Nederlanders in dienst als jongmatroos, hoogloper of bosschieter. In de 

overige beroepen treffen we minder Zuidelijke Nederlanders aan, maar ze oefenden wel 

degelijk ook andere beroepen uit binnen de VOC. 
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2. De Militairen 
 

2.1. De Soldaat 

 

De Nederlanders waren er in de zestiende eeuw in geslaagd om in hun strijd tegen de 

Spanjaarden een verrassend modern leger uit te bouwen. In 1588 leken de laatste opstandige 

provincies Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht een vogel voor de kat want de troepen van 

Parma leken onklopbaar en waren snel aan het oprukken. Toch werd de jonge republiek gered 

door het staatsmanschap van Van Oldenbarnevelt en het militair genie van prins Maurits. 

Door middel van jaarlijkse campagnes werd het grondgebied verzekerd en zelfs uitgebreid. 

De manier waarop deze jonge natie de grote Spaanse reus in bedwang hield sprak overal in 

Europa tot de verbeelding. Getuige hiervan is de portretgalerij van de Medici in het Uffizi in 

Florence. Prins Maurits wordt er immers afgebeeld tussen de grote legeraanvoerders van de 

Spaanse legers, namelijk Parma, Spinola en Mansfeld. Het Staatse leger telde slechts een 

kleine 15 000 soldaten, maar door enkele doorslaggevende veranderingen behoorde het al 

gauw tot één van de modernste legers van de wereld. Men exerceerde de soldaten en liet hen 

manoeuvres oefenen. De manier waarop belegeringen werden uitgevoerd was haast 

wetenschappenlijk en nooit eerder vertoond. De vandaag de dag bekende commando‟s „Geeft 

Acht!‟ en „Voorwaarts Mars‟ werden voor het eerst in dit Staatse leger gebruikt
128

. De 

Nederlandse legers hadden aldus een reputatie opgedaan en de discipline waarmee men ten 

oorlog trok was een belangrijke factor in de overwinning op de Spanjaarden en naar alle 

waarschijnlijkheid ook in het doorbreken van de Portugese hegemonie in Oost-Indië. In de 

zestiende eeuw trokken de Nederlanders grote delen van de Aziatische handel naar zich toe en 

bepaalde strategisch belangrijke plaatsen werden door het Nederlandse leger -weliswaar met 

veel buitenlandse soldaten in de loondienst- veroverd. 

Er moeten zich op het einde van de zeventiende en in de vroege achttiende eeuw echter 

problemen hebben voorgedaan met de militairen die in dienst waren van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie. Hoe anders kan men verklaren dat de nieuw benoemde gouverneur-

generaal en groot hervormer baron van Imhoff in 1741 een „Projectreglement op de troepen 

van in Indië‟ opstelde? Met dit plan wilde hij de kwaliteit van de soldaten verbeteren want hij 

noemde ze bedelaars eerder dan soldaten. De orde en krijgstucht dienden bevorderd te 
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worden. In de jaren ‟40 van de achttiende eeuw telde de VOC zo‟n 10 000 soldaten en deze 

kostten de compagnie 130 000 gulden per maand. Dit wilde van Imhoff beter geregeld zien. 

Er zouden 13 802 soldaten in Azië moeten zijn. Gaastra gaf echter aan dat dit aantal niet 

gehaald werd. De Heren XVII en de Staten-Generaal hadden het plan nochtans 

overgenomen
129

. Men wilde ervaren soldaten en volgens Trevennot - die een beeld van de 

Oost-Indiëvaarder schetste in zijn „Der getreue Reise-Gefehrte nach Ost-Indien und wiederum 

zurück‟ – werden zelfs deserteurs en afgedankte soldaten aangenomen, net omdat deze over 

de nodige ervaring beschikten
130

. 

In de loop van de achttiende eeuw werden voordurend nieuwe, frisse manschappen naar het 

oosten gestuurd, maar toch was er steeds een tekort aan soldaten. Van Imhoff wilde jaarlijks 

drieduizend soldaten verschepen naar Azië. Een zeer hoog aantal, maar tussen 1745 en 1765 

kwam men daar dichtbij met gemiddeld 2800 soldaten per jaar op naar het oosten varende 

schepen. Klaarblijkelijk waren er vooral problemen in Batavia, de Aziatische hoofdzetel van 

de VOC. In de tweede helft van de achttiende eeuw stond de Compagnie betrekkelijk zwak in 

deze belangrijke stad. Gaastra gaf aan dat volgens een berekening uit 1778 er slechts 187 

Europese soldaten gezond genoeg waren om de stad te verdedigen in geval van een aanval. 

Nochtans waren er dat jaar 1150 soldaten gestationeerd! Ziektes verzwakten de troepen. 

Vooral de Malaria, die Batavia na 1734 aandeed, legde een serieuze hypotheek op de fysieke 

kracht van de Compagnie in Azië. De bewindhebbers vroegen meermaals om versterking en 

deze noodkreet leek aanhoord te worden want men bouwde vijf extra schepen waarmee men 

troepen wilde overbrengen naar Azië. De Kamers kregen ook toestemming om via premies 

voor soldaten en douceurs aan volkhouders de aantrekkelijkheid van werken voor de VOC te 

vergroten. 

Men gaat ervan uit dat één van de grootste belemmeringen om in dienst te treden bij de VOC 

het systeem van schuld- of transportbrieven was. Dienaren die zouden afvaren met een schip 

van de Compagnie verbleven tot aan de afvaart bij een volkhouder, waar ze naast logies ook 

voedsel kregen. De dienaar kreeg van de volkhouder eveneens een eenvoudige uitrusting mee. 

Dit kostte uiteraard geld en de volkhouders deden dit niet uit liefdadigheid. Een aankomend 

soldaat diende de volkhouder een soldij van twee maanden en een schuldbekentenis te geven. 

De volkshouder kon deze schuldbekentenis verzilveren bij de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie van zodra de soldaat of zeeman genoeg geld had verdiend. Dit alles maakte dat de 
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dienaar lange tijd in dienst moest zijn voordat hij zelf genoeg verdiende aan zijn werk voor de 

VOC. Indien een soldaat 9 gulden per maand verdiende, moest hij de volkhouder 18 gulden 

(de eerste 2 maanden soldij of gage) en de waarde van de schuldbrieven. Deze waarde 

bedroeg maar liefst 150 gulden en aan een soldij van slechts 9 gulden duurde het dus een 

tijdje voordat de soldaat mooi geld kon verdienen. Het is aldus beter te begrijpen waarom niet 

iedereen stond te springen om in dienst te treden. De volkhouder deed trouwens deze 

schuldbrieven redelijk snel van de hand. Ook dit valt goed te begrijpen want de volkhouder 

kon vaak niet maanden wachten voordat hij eindelijk zijn geld zag en bovendien was er het 

meer dan reële risico dat de soldaat vroegtijdig zou komen te overlijden tijdens zijn tijd in 

dienst van de VOC. In geval van een overlijden betaalde de Oost-Indische Compagnie slechts 

uit tot het ogenblik van de dood van de desbetreffende dienaar. Het renteverlies en grote risico 

werden dan ook verrekend in de prijs van de schuldbrief en zo werd voor een transportbrief 

met een waarde van 150 gulden vaak minder dan de helft betaald. Een logische ontwikkeling, 

maar zeer nadelig voor de volkhouder. Indien hij slechts de helft van de waarde van deze 

schuldbrief uitbetaald kreeg diende hij minder dan dit bedrag aan de in dienst tredende 

dienaar te besteden want anders maakte deze geen winst. Dit alles zorgde ervoor dat een 

kersverse soldaat in het nadeel was. Hij diende de volkhouder vol te betalen en verkreeg 

hiervoor maar de helft van wat hij betaalde. De toestand zou nog verslechteren toen door 

grote sterfte en het oorlogsrisico (de spanningen met vooral Engeland liepen vaak hoog op) de 

koersen van de transportbrieven serieus daalden en de volkhouder hierdoor niet uit de kosten 

dreigde te raken. De werving van nieuwe dienaren kwam hierdoor in gevaar en daarom 

beslisten de kamers om zelf over te gaan tot het opkopen van de transportbrieven. Gaastra 

merkte op dat vooral de kamer Zeeland hier heel bedrijvig in was en ze er zelfs op een 

zeldzame keer een kleine winst op wist te maken
131

. 

Het geven van „douceurs‟ aan de volkhouders had tot doel om het systeem in stand te houden. 

Men diende zich te kunnen blijven verzekeren van nieuwe dienaren en door de volkhouders 

een vast bedrag te geven voor iedere dienaar die in dienst trad zou het 

transportbrievensysteem overbodig worden. Toch bleef dit systeem gewoon bestaan. Er waren 

andere, betere maatregelingen nodig om meer en betere soldaten te krijgen want deze waren 

broodnodig in het oosten. Dat dit niet eenvoudig bleek te zijn bewijzen de volgende citaten 

die Femme Gaastra naar voren schoof. De Zeeuwse bewindvoerders schreven naar hun 

Amsterdamse collega‟s:  
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“Welke sterveling is er actueel ongelukkiger dan wel een Indisch soldaat?
132

”  

 

Het geeft aan dat ook de bewindhebbers zich bewust waren van de onaantrekkelijkheid van 

het soldaatschap in dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Dat de kwaliteit van de 

door de volkhouders geleverde soldaten ondermaats was bewijst de volgde citaat: 

 

“Dat dezelve het uitschot van het menselijk geslacht zijn .. deserteurs, vagebonden voor 

justitie uit hun vaderland gevlucht. Welk een vertrouwen kan de Compagnie, wanneer zij zich 

in moeilijke omstandigheden bevindt in zoodanig een opgeraapten hoop stellen?
133

” 

 

Dat tot dit „uitschot‟ ook vele Zuid-Nederlandse gastarbeiders mogen gerekend worden staat 

buiten kijf. Velen zullen Vlaanderen of Brabant verlaten hebben omwille van financiële, maar 

hoogstwaarschijnlijk ook gerechtelijke of persoonlijke redenen. Mensen die om uiteenlopende 

redenen geen toekomst meer zagen in hun vaderland, de Zuidelijke Nederlanden, en daarom 

in dienst traden van de VOC. Het lijkt inderdaad niet onlogisch dat hier figuren tussenzaten 

waar de VOC even weinig mee kon doen als werkgevers in de Zuidelijke Nederlanden, maar 

dat zulke personen toch werden aangenomen toont volgens mij toch aan dat de vraag voor 

soldaten inderdaad nijpend moet zijn geweest. 

Men speelde tevens met het plan om werfofficieren aan te stellen. Enerzijds durfde men niet 

raken aan de volkhouders, maar anderzijds was men duidelijk niet tevreden over de dienaren 

die deze volkhouders leverden. Werfofficieren zouden de oplossing moeten zijn: personen die 

iedere maand een loon ontvingen en per aangeleverde man een premie zouden verdienen. Bij 

aanstelling zouden deze ook 1000 of 1500 gulden ontvangen. De Kamers zouden voor een 

uitrusting voor de dienaren zorgen. Het systeem van de werfofficieren raakte echter niet goed 

van de grond (in 1780 waren er nog maar twee) en daarom bekeek men of men geen douceurs 

kon geven aan de volkhouders. De aangeleverde soldaten zouden, net als wanneer ze door een 

werfofficier zouden zijn aangeleverd, hun uitrusting ontvangen van de Kamers
134

. 
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De militairen maakten eveneens een heel groot aandeel uit van de vaste personeelsbezetting 

op de kantoren in Azië. De Roo telde er 7 806, waarvan 5 860 soldaten, 682 korporaals, 

„schalmeyblasers‟ en andere onderofficieren, 382 sergeanten en 200 militairen met een hogere 

rang. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel Zuid-Nederlanders zich onder deze 

kantoormilitairen bevonden aangezien ik mijn scriptie vooral toespits om het personeel dat 

uitvaarde vanuit de Republiek. Het is zeker en vast mogelijk dat er zich landgenoten 

bevonden onder deze militairen, maar ik denk dan vooral aan gewone soldaten of lage 

officieren. De hoogste functies werden vooral door Nederlanders bezet. De meeste Zuid-

Nederlanders die in dienst traden van de VOC lijken me niet van hoge komaf te zijn. Het staat 

alleszins vast dat de laagste maatschappelijke kringen de soldaten leverden en de Zuid-

Nederlandse soldaten zullen hier geen uitzondering op geweest zijn. Gaastra bevestigt de lage 

komaf van de soldaten door de reeds voornoemde scheepschirurgijn Nicolaus de Graaff te 

citeren. Deze schreef in zijn „Oost-Indise Spiegel‟ dat Oost-Indië een toevluchtsoord was voor 

 

“alderhande vreemdelinge en uitheemse natie, als Polakke, Sweeden, Deenen, Noor-luyde, 

Jutte, Hamborgers, Bremers, Lubekkers, Dantsikers, Koninxbergers, Hoogduytse, 

Oosterlingers, Westfaalders, Bergse, Gulikse, Kleefse, Hannekemaijers en andere groene 

kassoepers die‟t gras nog tussen de tanden steekt
135

‟ 

 

Dat Nicolas de Graaff geen hoge pet op had met buitenlandse dienaren wisten we reeds
136

, 

maar hij lijkt hier toch vooral Duitstalige dienaren te beschouwen als armoezaaiers. 

 

Voor de soldaten waren de schepen niets meer dan vervoersmiddelen. Zij werden naar Azië 

overgebracht om er te werk gesteld te worden en hadden geen echte functie aan boord. Ze 

verbleven meestal tussendeks, maar ook zij hadden echter wachttijden en dan vooral bij het 

watervat, de konstabelskamer – waar de munitie en wapens opgeslagen lagen – en bij de hut 

van de schipper. Geregeld werden ze ingeschakeld bij andere taken, zoals het ophalen van de 

ankers met behulp van de grote spil. Dit zware werk werd in de buurt van land meerdere 

malen per dag gedaan. Soldaten werden ook ingeschakeld bij het voorttrekken van het schip 

aan het anker. Men liet hierbij het anker door een bootje ver voor het schip neer en trokken 
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hierna het schip vooruit door de spil op te winden. Het „ganzenplukken‟ was eveneens een 

taak voor de soldaten. Hierbij moest men een oud touw uitpluizen. Zoals we eerder reeds 

zagen bij de aanmonstering bleek dat veel soldaten niet echt over militaire ervaring 

beschikten. Daarom brachten zij een groot deel van hun tijd door met het exerceren. Alleen zo 

kreeg men het nieuwe beroep sneller onder de knie. Men kon dit echter alleen doen wanneer 

het schip niet te veel deinde en de soldaten de matrozen niet in de weg liepen
137

. 

De overgrote meerderheid van de buitenlandse dienaren ging uiteindelijk aan de slag als 

soldaat. Dit was een zeer lage functie binnen de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Tot in 

de achttiende eeuw hadden deze zelfs geen uniformen en gingen zij haveloos gekleed en niet 

zelden blootsvoets door het leven. Kledij was immers duur
138

. De rang van soldaat betekende 

ook niet altijd dat deze persoon de functie van soldaat uitvoerde. Bij de rang hoorde een vaste 

gage, maar de werkzaamheden konden sterk uiteenlopen
139

. 

Duizenden soldaten werden voor de VOC-schepen naar Azië gebracht. In Batavia hadden ze 

vervolgens de taak om wachtdiensten te lopen, officiële gezelschappen te escorteren, 

erewachten te vormen en mee marcheren op begrafenissen van hooggeplaatste personen. 

Sommige soldaten bleven jaren op dezelfde post en honderden lieten het leven tijdens 

gevechten. Vooral in de zeventiende eeuw, toen de VOC een veel gewelddadiger karakter 

had, waren er geregeld schermutselingen met Engelsen, Portugezen of Chinezen. Het 

soldatenbestaan was zwaar en het eentonige garnizoenseten werd door velen als een gruwel 

bestempeld. In grote ketels werd voor honderd tot tweehonderd man rijst en katjang – 

verschillende soorten peulvruchten – gekookt. Men kon hiervan eten zoveel als men wilde en 

diende het zelf op smaak te brengen met zout, peper en azijn
140

. Op donderdag en zondag 

werd een soep van buffelvlees en rijst geserveerd, de zogenaamde poespas. Het vlees zou 

echter veel te gaar zijn geweest. Op zondag was er ook nog een soort kokosbrij te eten. Men 

noemde dit „liplap‟. Jaar na jaar kreeg men dit zelfde soort voedsel te eten. 

Dat vele buitenlandse soldaten door de praatjes van zielverkopers in de oost waren 

terechtgekomen staat vast. Roelof van Gelder heeft hierbij verschillende voorbeelden. Zo 

schreef Georg Everhard Rumphius, een beroemde beschrijver van fauna en flora, zijn 

ontmoeting met een VOC-soldaat. Deze vertelde hem dat hij in de Republiek was 
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aangesproken door een zielverkoper en deze had hem verzekerd dat er in Azië een serieus 

fortuin te verdienen was. Hij werd door deze zielverkopen naar de oost gestuurd “met een 

beiteltje, nyptang, en een hamertje, om er paarlen en diamanten van de klippen te nypen, 

dewelke hy na des zielen-verkopers zeggen in Indien overal aan de klippen zou vinden”. De 

soldaat had in Oost-Indië wel veel klippen, maar geen diamanten gevonden. Hij voegde er 

fijntjes aan toe dat hij reeds een flik pak stukken rots had losgekapt met de bedoeling mee 

terug huiswaarts te nemen en deze “den ziel-verkoper in zyn bakhuis te duuwen tot 

dankbaarheid, dat hy hem zoo bedroogen had”. Rumphius voegde er echter aan toe dat “een 

vroege dood dit quaad voornemen voorkomen heeft”
141

. 

 

Soldaat was het meest uitgeoefende beroep binnen de VOC. Gedurende de hele achttiende 

eeuw was de vraag naar nieuwe manschappen steeds groot geweest en aangezien de 

selectiecriteria niet al te hoog lagen werden vele Zuidelijke Nederlanders als soldaat 

gemonsterd en naar het oosten gestuurd. Ik vond 3859 Zuid-Nederlandse soldaten terug die 

gedurende de tweede helft van de18de eeuw naar het oosten waren afgevaren. Dit komt 

overeen met 46,7% van alle Zuid-Nederlandse dienaren in dienst van de Compagnie. Bijna 1 

op 2 Zuid-Nederlanders was met andere woorden afgevaren als soldaat. Zoals we verder 

zullen zien was de sterfte onder deze Zuid-Nederlandse soldaten groot, wat er voor zorgde dat 

de vraag naar nieuwe soldaten steeds groot bleef.  

Vanuit de gehele Oostenrijkse Nederlanden zakten potentiële dienaren af naar de Republiek 

om er in dienst te treden als soldaat. Dit beroep was ideaal voor wie geen stiel beheerste zoals 

de handwerklieden of geen maritieme ervaring had zoals de zeelieden. Mits de nodige training 

kon men iedereen als een soldaat doen overkomen, wat ertoe leidde dat heel wat mensen als 

soldaat werden aangenomen, terwijl ze eigenlijk niet over militaire ervaring beschikten. In de 

onderstaande grafiek zien we waar de Zuid-Nederlandse soldaten vandaan kwamen: 
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Zuid-Nederlandse soldaten en hun afkomst
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Het valt onmiddellijk op dat de stad Brussel maar liefst één vierde van het totaal aantal Zuid-

Nederlandse soldaten leverde. Dit is te verklaren door twee feiten: ten eerste leverde de stad 

Brussel veruit de meeste Zuid-Nederlandse dienaren aan de VOC en ten tweede was de stad 

Brussel een landinwaarts gelegen stad, waardoor het logisch is dat deze stad sneller soldaten 

leverde dan (ervaren) zeelieden. Om dezelfde reden zien we bijvoorbeeld dat de stad. 

Oostende, die nochtans bij de grote zeven hoorde wat het leveren van dienaren betrof, een 

zeer klein deel van de Zuid-Nederlandse dienaren leverde. 

Ik zette de verschillende Zuid-Nederlandse steden en plattelandsgebieden in de onderstaande 

grafiek achter elkaar. Ze werden gerangschikt volgens het percentage aan soldaten dat ieder 

gebied leverde en daaruit valt af te leiden dat vooral de Franstalige streken eerder soldaten 

dan zeelieden of handwerklieden leverden. Namen, Luik, Bergen en Doornik waren echte 

soldatensteden. Dit waren de meer landinwaarts gelegen gebieden binnen de Oostenrijkse 

Nederlanden en dan is het ook logisch dat deze minder zeevaarders produceerden dan steden 

als Oostende en Lier, die duidelijke zeemansgebieden waren. 
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1 Kortrijk 12 Leuven 

2 Stad Namen 13 Antwerpen 

3 Mons 14 Limburg 

4 Stad Luik 15 Gent 

5 Doornik 16 Lokeren 

6 Luxemburg 17 Brugge 

7 Namen 18 Vlaanderen 

8 Mechelen 19 Dendermonde 

9 Luik 20 Brabant 

10 Brussel 21 Lier 

11 Henegouwen 22 Oostende 

 

De grote steden – Brussel, Gent, Antwerpen en Brugge – situeren zich meer in het centrum 

van de grafiek. We kunnen stellen dat ze zowel soldaten als zeelieden leverden, maar toch 

zien we ook hier dat het landinwaarts gelegen Brussel meer soldaten binnen de VOC had dan 

bijvoorbeeld Brugge, dat zelf dichter bij de zee ligt. Tussen de Franstalige streken vinden we 

ook een Vlaamse en Brabantse stad terug. Mechelen en vooral Kortrijk bleken veel meer 

soldaten te leveren dan zeelui en ambachtslieden. Bij Kortrijk waren maar liefst 75% van de 

dienaren in dienst getreden van de VOC als soldaat. Buiten het feit dat zowel Kortrijk als 

Mechelen niet aan de zee liggen zie ik hier geen andere verklaring voor dit fenomeen. Hierbij 

kan ik echter opmerken dat bij een landinwaarts gelegen gemeente als Dendermonde slechts 

34% van de dienaren in dienst waren getreden als soldaat. Algemeen gezien kan ik echter 

besluiten dat de algemene trend toch wel is dat gebieden die aan de zee liggen zoals Oostende 

en Nieuwpoort duidelijk meer zeelui leverden dan soldaten. Het omgekeerde kunnen we 

waarnemen in de meer landinwaarts gelegen gebieden zoals het Namen of Mons. 
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De soldaten vormden een groot deel van het totaal aantal Zuid-Nederlandse dienaren dat voor 

de onderzochte kamers was uitgevaren. Het is dan ook logisch dat ze de waardeverhoudingen 

tussen de verschillende kamers goed weergeven. In de onderstaande grafiek zien we duidelijk 

het overwicht dat de kamer Zeeland had in het tewerkstellen van Zuid-Nederlanders. 
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De meeste Zuid-Nederlanders die als soldaat in dienst traden bleven ook in deze functie actief 

binnen de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Om promotie te kunnen maken speelden tal 

van factoren een rol. Het hielp indien de dienaar over relaties of kapitaal beschikte. Dit was 

een goede manier om hogerop te geraken. Met geld kon men zich beter kleden – wat een 

betere indruk maakte op de superieuren – en kon men bepaalde diensten afkopen. Sociale 

vaardigheden (het vermogen om zich aan te passen aan andere mensen en aan moeilijke 

omstandigheden) en vakmanschap of ondernemingszin waren eveneens factoren die konden 

meespelen in het bekomen van een promotie. Roelof van Gelder wijst er ook op dat het 

beheersen van de Nederlandse taal en een nodige portie geluk noodzakelijk waren wilde men 

het maken binnen de VOC
142

. 

 

Ik vond slechts enkele soldaten terug die een kleine promotie tot korporaal ondergingen, maar 

voor de overgrote meerderheid was een promotie uitgesloten. Echt grote promoties leken ook 

niet weggelegd te zijn voor de Zuid-Nederlandse soldaten. Één persoon kan ik hier echter wel 

vernoemen: 

 

* Gegevens van Fredrik de Lille uit Brussel 

Datum indiensttreding:  19-04-1783  Datum uit dienst:  15-05-1784 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Rotterdams Welvaren  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  voor luitenant 

 

De opmerking onderaan lijkt te impliceren dat deze Brusselaar voor de functie van luitenant is 

gegaan nadat hij als soldaat was gemonsterd. Nergens in de scheepssoldijboeken wordt hij 

echter verder vermeld. Hij was dan ook niet lang in dienst van de Compagnie. 

Het lijkt er trouwens op dat zijn broer of neef Henricus de Lille eveneens in dienst trad als 

soldaat. Hij deed dit ongeveer een jaar na de dood van zijn familielid: 

 

* Gegevens van Henricus de Lille uit Brussel  

Datum indiensttreding: 13-06-1785 Datum uit dienst: 31-08-1795 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Alblasserdam Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 
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Het gebeurde wel vaak dat vrienden of familieleden samen in dienst traden als soldaat en op 

deze manier samen het grote Oost-Indische avontuur aangingen. De gebroeders Maas uit 

Diest zijn hier een mooi voorbeeld van. Beiden gingen in dienst op 24 januari 1787 en beiden 

vaarden ze uit op de „Sint Laurens‟. 

 

* Gegevens van Petrus Maas uit Diest 

Datum indiensttreding:  24-01-1787  Datum uit dienst:  31-10-1788 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Sint Laurens  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

* Gegevens van Anthonij Maas uit Diest 

Datum indiensttreding:  24-01-1787  Datum uit dienst:  30-06-1800 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Sint Laurens  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 
 

Er was steeds een grote vraag naar nieuwe soldaten en ook de zogenaamde regimenten, waar 

de VOC in de tweede helft van de 18
de

 eeuw een beroep op deed, waren steeds op zoek naar 

nieuwe krachten. Pieter Salieres uit Brugge zette zelfs de overstap naar zulk regiment: 

 

* Gegevens van Pieter Salieres uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-03-1779  Datum uit dienst:  30-09-1788 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overgeplaatst 

Uitgevaren met het schip:  Huis Om  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  Naar Regiment Luxemburg 

 

Soms was het zelfs nodig om iemand uit een andere beroepscategorie om te vormen tot 

soldaat. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Antwerpenaar Jan Baptist Deij. Ook dit was een 

manier om aan nieuwe soldaten te komen 

 

* Gegevens van Jan Baptist Deij uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  09-01-1761  Datum uit dienst:  01-12-1761 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Borssele  Plaats of schip:  kattendijke 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  voor soldaat 

 

Het omgekeerde gebeurde echter ook. Een andere Antwerpenaar, namelijk Francois de Bruijn, 

zette de stap van militair naar zeeman: 

 

* Gegevens van Francois de Bruijn uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  17-07-1767  Datum uit dienst:  00-00-1771 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 
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Uitgevaren met het schip:  Kattendijke  Plaats of schip:  Nieuw Rhoon 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  voor Matroos 

 

Zoals reeds werd meegegeven was de functie van soldaat niet vast omschreven. Vaak dienden 

soldaten in te springen waar nodig en het voorgaande voorbeeld lijkt dit te bevestigen. 

 

2.2. De Sergeant 

 

De sergeant is een onderofficier. In de Verenigd Oost-Indische Compagnie hadden ze meestal 

het bevel over de militairen aan boord
143

. Op de website van het nationaal archief worden de 

sergeanten tot de militairen gerekend. Dit in tegenstelling tot de commandeurs van de 

Soldaten. Ook deze hadden het bevel over de militairen aan boord en volgens de website van 

het nationaal archief waren deze commandeurs meestal sergeanten. Ze worden echter tot de 

zeelieden gerekend. Ik respecteerde dit onderscheid en rekende eveneens de commandeurs 

niet tot de militairen. Ik vond trouwens slechts 1 Zuid-Nederlandse commandeur terug: 

 

* Gegevens van Leonard Johannes jacobus Jemmirk uit Genk  

Datum indiensttreding: 21-01-1772 Datum uit 

dienst: 

31-08-1788 

Functie bij 

indiensttreding: 
Commandeur van de 

Soldaten 

Reden uit 

dienst: 

Laatste 

vermelding 

Uitgevaren met het schip: Ritthem Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Een sergeant was binnen de VOC een redelijk hoge functie, gezien hij het gezag voerde over 

een klein garnizoen. Hij werd meestal bijgestaan door vier korporaals
144

. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw reisden 422 sergeanten mee naar het oosten in 

dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Hieronder bevonden zich slechts 11 

Zuidelijke Nederlanders. Acht man in dienst van kamer Zeeland, één in dienst van kamer 

Enkhuizen en Delft en 1 Hasseltse sergeant die uitvaarde voor de kamer Hoorn. De overgrote 

meerderheid van de sergeanten waren Noordelijke Nederlanders, maar er was wel degelijk 

een minderheid van Duitsers en Zuidelijke Nederlanders die deze functie konden betrekken. 

De elf Zuidelijke Nederlanders die het tot sergeant binnen de VOC brachten waren afkomstig 

uit Namen, Doornik, Brussel, Tongeren en Hasselt. Het is opvallend dat enkel deze Zuid-

Nederlandse steden sergeanten leverden aan de VOC, maar dit is ongetwijfeld een toeval. 
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Verder valt er nog op te merken dat het hier eigenlijk slechts op 10 sergeanten gaat aangezien 

Hendrik Leonard van der Hoeven twee keer werd vermeld. Hij vertrok in 1759 vanuit de 

Republiek met de „Radermacher‟ , maar aan de kaap stapte hij over op de „Duinenburg „. 

Hierdoor werd hij tweemaal vermeld in de scheepssoldijboeken. In mijn onderzoek werd hij 

daarom ook tweemaal opgenomen. De negen Zuid-Nederlandse sergeanten: 

 

1) Gegevens van Hendrik Leonard van der Hoeven uit Namen 

Datum indiensttreding:  02-04-1759  Datum uit dienst:  17-03-1767 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Radermacher  Plaats of schip:  Kaap de Goede Hoop 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

2) Gegevens van Willem Flaman uit Hasselt 

Datum indiensttreding:  26-12-1750  Datum uit dienst:  12-09-1751 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Lycochton  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

3) Gegevens van Gerrit Frankena uit Hasselt 

Datum indiensttreding:  08-05-1763  Datum uit dienst:  31-08-1794 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Nijenborg  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

4) Gegevens van Johannes Josephus Tournaij uit Tongeren 

Datum indiensttreding:  24-10-1756  Datum uit dienst:  00-00-1766 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Oudkarspel  Plaats of schip:  Barbara Theodora 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

5) Gegevens van Huijbertus Jouwen uit Tongeren 

Datum indiensttreding:  07-11-1766  Datum uit dienst:  13-11-1768 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Pallas  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

6) Gegevens van Adam Wouters uit Brussel 

Datum indiensttreding:  13-03-1778  Datum uit dienst:  29-04-1779 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Hof ter Linden  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

7) Gegevens van Bernhart de Lacroix uit Namen 

Datum indiensttreding:  03-11-1775  Datum uit dienst:  15-04-1784 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Overleden 
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Uitgevaren met het schip:  Ceres  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

8) Gegevens van Pieter Ferdinant van Alphen uit Namen 

Datum indiensttreding:  18-09-1774  Datum uit dienst:  25-09-1786 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Nieuw Rhoon  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

9) Gegevens van Willem Cirez uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1784  Datum uit dienst:  15-11-1789 

Functie bij indiensttreding:  Sergeant  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Schelde  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

10) Gegevens van Jan Betoa Borwater uit Doornik  

Datum indiensttreding: 14-05-1756 Datum uit dienst: 00-00-1762 

Functie bij indiensttreding: Sergeant Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Hoop Plaats of schip: Vlietlust 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Zoals we kunnen zien leken de sergeanten hetzelfde lot te delen als hun manschappen want 

maar liefst zeven van de tien onderofficieren overleden in dienst van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie. Vier daarvan stierven zelfs in de eerste twee jaar dat ze in dienst waren. 

Gerrit Frankena uit Hasselt was een uitzondering. Hij was maar liefst 31 jaar in dienst van de 

Verenigd Oost-Indische Compagnie en maakte het einde van de roemrijke onderneming mee. 

Wat er na het failliet van de VOC met hem gebeurd is, is helaas onduidelijk. Van  Johannes 

Josephus Tournaij weten we dan weer wel zeker dat hij na tien jaar dienst gerepatrieerd werd 

en dus normaal gezien zijn vaderland moet hebben teruggezien. Ik kon geen sporen vinden 

van een mogelijke promotie van deze dienaren. Ze waren in dienst getreden als sergeant en 

waren nooit naar het oosten gevaren als korporaal of soldaat. 

Tijdens mijn onderzoek merkte ik ook dat familieleden of vrienden van een VOC-dienaar 

soms hun broer, vriend of neef volgden en eveneens in dienst gingen van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie. Dit was bijvoorbeeld ook het geval voor sergeant Willem Flaman. Deze 

sergeant uit Hasselt trad in dienst van de kamer Enkhuizen in december 1750, maar hij 

overleed reeds negen maanden later op 12-09-1751. Diens broer of neef, Arendt Flaman, was 

hierdoor niet afgeschrikt, wel integendeel, want hij trad op zijn beurt negen maanden later in 

dienst van de Kamer Enkhuizen en vaarde met de „Oranjezaal‟ naar Batavia. Daar kwam ook 

hij aan zijn einde op 30-12-1753. 

 

 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=50
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1046671&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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* Gegevens van Arendt Flaman uit Hasselt 

Datum indiensttreding:  05-06-1752  Datum uit dienst:  30-12-1753 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Oranjezaal  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Net als zijn familielid was hij geen gewone soldaat, maar had hij een rang, zij het wel de 

laagste. Hij was korporaal in de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Ook Sergeant Johannes 

Josephus Tournaij (Tongeren) had familieleden die in dienst waren van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie. Johannes was tien jaar in dienst, van 1756 tot en met 1766, waarna hij 

gerepatrieerd werd. Samen met hem traden enkele familieleden in dienst: Hendricus en 

Egidius. Er is een afwijkende spelling van de achternaam, maar zulke zaken kwamen wel 

meer voor in de achttiende eeuw. De familieleden waren eveneens militairen, maar net als bij 

de familie Flaman waren deze van een lagere rang: 

 

* Gegevens van Hendricus Paulus Tournaije uit Tongeren 

Datum indiensttreding:  08-03-1757  Datum uit dienst:  15-04-1765 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Baarzande  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Egidius Jacobus Tournaije uit Tongeren 

Datum indiensttreding:  24-10-1756  Datum uit dienst:  05-07-1766 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Vrijburger 

Uitgevaren met het schip:  Oudkarspel  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

 

Hendricus was een soldaat, terwijl Egidius Tournaije als korporaal in dienst trad. Net als zijn 

familielid Johannes was hij tien jaar in dienst, maar hij werd niet gerepatrieerd. Korporaal 

Egidius Tournaije werd na zijn diensttermijn een zogenaamde vrijburger. Deze zal ik later 

nog bespreken.  

 

2.3. De Korporaal 

 

Zoals de heren Arendt Flaman en Egidius Tournaije waren er wel meer Zuidelijke 

Nederlanders die als korporaal dienden in de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Toch valt 

ook hier op hoe zeldzaam ze waren in vergelijking met Noord-Nederlandse korporaals. 

Tussen 1750 en 1794 vaarden voor de kamers Zeeland, Delft, Enkhuizen, Hoorn en 

Rotterdam ongeveer 1240 korporaals uit, maar hiervan waren er slechts 38 afkomstig uit de 
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Zuidelijke Nederlanden. Omgerekend betekent dit dat nauwelijks 3 % van de korporaals 

Zuidelijke Nederlanders waren.  

In tegenstelling tot de Zuidelijk Nederlandse sergeanten vond ik bij de Zuid-Nederlandse 

korporaals wel bewijzen van promotie. De heren Francies Anno en Jan Baptist de Koning 

traden oorspronkelijk in dienst als doodgewone soldaat en konden na verloop van tijd 

opklimmen tot de functie van korporaal. 

 

* Gegevens van Francies Anno uit Mechelen 

Datum indiensttreding:  20-08-1747  Datum uit dienst:  00-00-1762 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Schellag  Plaats of schip:  Rotterdam 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Francois Anno uit Mechelen 

Datum indiensttreding:  09-10-1762  Datum uit dienst:  24-03-1769 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Tulpenburg  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Francies Anno vertrok als soldaat naar het oosten in de zomer van 1747. Hij werd 

gerepatrieerd, maar teruggekomen in de Republiek maakte hij blijkbaar promotie. Als 

korporaal zette hij met de „Tulpenburg‟ wederom koers naar Azië. Daar zou hij in het 

voorjaar van 1769, na 22 jaar trouwe dienst, het leven laten. 

Jan Baptiste de Koning maakte sneller promotie. Hij vertrok uit de Republiek op 01-03-1764 

met het schip de „Vosmaar‟. Dit schip kwam aan op de Kaap op 06-06-1764. Een maand later, 

op 06-07-1764, vertrok hij vanop de Kaap richting Azië met de „Torenvliet‟ (de „Vosmaar‟ 

zou pas op 13/7 de kaap verlaten). Hij stierf op Batavia op 12-04-1765. Na zijn eerste reis 

naar Azië (van 1758 tot en met 1764) werd hij gepromoveerd tot korporaal. 

 

* Gegevens van Jan Baptist de Koning uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  04-10-1758  Datum uit dienst:  00-00-1764 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Noord-beveland  Plaats of schip:  bleiswijk 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Jan Babtiste de Koning uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  01-03-1764  Datum uit dienst:  12-04-1765 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Vosmaar  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Jan Babtiste de Koning uit Antwerpen 

Functie bij indiensttreding  Korporaal 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Torenvliet 
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Hij vertrok uit Nederland met het schip  VOSMAAR in het jaar 1764 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

Jan Baptiste de Koning stapte dus op de Kaap over op een ander schip, waarmee hij 

vervolgens naar het Oosten vaarde. Hierdoor werd hij twee maal opgenomen in de 

scheepssoldijboeken.  Ook de korporaals  Joseph Meuris en Pieter van Breisegem stapten op 

de kaap over op een ander Staats schip, waardoor ook zij twee maal werden opgenomen in de 

gegevens. 

 

* Gegevens van Joseph Meuris uit Brussel 

Functie bij indiensttreding  Korporaal 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Huis Om 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  EUROPA in het jaar 1772 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

* Gegevens van Pieter van Breisegem uit Brussel 

Functie bij indiensttreding  Korporaal 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Delft 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  SINT LAURENS in het jaar 1792 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

Klein detail is het feit dat korporaal Pieter van Breisegem bij zijn eerste inschrijving in het 

scheepssoldijboek als van Brelsegem werd vermeld. Het betreft hier echter wel degelijk 

dezelfde persoon: 

 

* Gegevens van Pieter van Brelsegem uit Brussel 

Datum indiensttreding:  12-07-1792  Datum uit dienst:  11-09-1793 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Sint Laurens  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

Doordat de bovenvermelde heren meermaals werden vermeld (Jan Baptiste de Koning zelfs 

drie maal!) blijkt dat er geen 38 Zuid-Nederlandse korporaals met de VOC naar Azië gevaren 

zijn, maar slechts 34. 

Van deze 34 Zuid-Nederlandse korporaals stierven er maar liefst 20 in dienst van de Verenigd 

Oost-Indische Compagnie. Johannes de Smet was zelfs maar 19 dagen in dienst en overleed 

op de Atlantische Oceaan. 

 

* Gegevens van Johannes Babtiste de Smet uit Brugge 

Datum indiensttreding:  03-10-1770  Datum uit dienst:  22-10-1770 
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Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Oostkapelle  Plaats of schip:  Oostkapelle 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Andere korporaals kwamen op een zeer tragische manier om het leven. Nicolaas Steenits 

overleed net als Johannes de Smet op de Atlantische Oceaan, maar het was geen ziekte dat 

hem velde. De „Bredenhof‟ verging immers op weg naar de Kaap. 

 

* Gegevens van Nicolaas Steenits uit Mechelen 

Datum indiensttreding:  31-12-1752  Datum uit dienst:  00-00-1753 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip:  Bredenhof  Plaats of schip:  Elders Afrika 

Maandbrief:  Onduidelijk  Schuldbrief:  Onduidelijk 

 

Korporaal Schmidt uit Grimbergen verging het mogelijk nog slechter want deze korporaal 

werd vermoord in Azië, waarschijnlijk Batavia aangezien hij met het schip de „Pasgeld„ 

daarheen was gevaren in het voorjaar van 1754. 

 

* Gegevens van Thomas Ferdinand engelhart Schmidt uit Grimbergen 

Datum indiensttreding:  14-09-1753  Datum uit dienst:  24-03-1756 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Vermoord 

Uitgevaren met het schip:  Pasgeld  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Naar het lot van andere korporaals hebben we het raden, want in de scheepssoldijboeken staat 

vermeld dat deze heren vermist raakten of worden ze niet meer vermeld. Het is mogelijk dat 

ook zij het leven verloren in dienst van de VOC, maar we kunnen het niet weten. Van drie 

korporaals werd na hun heenreis geen melding meer gemaakt en twee korporaals raakten 

vermist in Azië: 

 

* Gegevens van Joseph de Naaijer uit Brussel 

Datum indiensttreding:  08-07-1783  Datum uit dienst:  30-06-1785 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Vermist 

Uitgevaren met het schip:  Vrouwe Everhardina  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

* Gegevens van Hubert Bornheim uit Brugge 

Datum indiensttreding:  28-12-1752  Datum uit dienst:  31-08-1754 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Vermist 

Uitgevaren met het schip:  Diemen  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Ja  Schuldbrief:  Ja 

Begunstigde(n):  Vrouw: Adriaantje van den Heuvel uit Reden; opmerkingen: 
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Korporaal Hubert Bornheim had een maandbrief achtergelaten waarin hij zijn vrouw 

begunstigde. Ze kon dus maximaal drie maanden loon ontvangen. 

Natuurlijk overleden niet alle korporaals. Vier man slaagde erin om zijn diensttijd te vervullen 

en terug te keren naar het vaderland. Één korporaal in het bijzonder zou ik hier willen 

vermelden: 

 

* Gegevens van Johannes Franciscus van der Schuure uit Gent 

Datum indiensttreding:  19-10-1755  Datum uit dienst:  00-00-1777 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Vlissingen  Plaats of schip:  vredenburg 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Deze korporaal bewijst dat Azië niet persé een kerkhof voor Europeanen diende te zijn. Hij 

was maar liefst 22 jaar in dienst waarna hij, ongetwijfeld op een gezegende leeftijd, 

gerepatrieerd werd. De reeds voornoemde Egidius Tournaije, familielid van sergeant 

Johannes Tournaij, koos voor een andere optie en vestigde zich als vrijburger in één van de 

VOC-gebieden in Azië. Ik vermoed dat dit in Batavia was doordat hij daarheen gebracht was 

eind jaren ‟50 van de achttiende eeuw, maar zekerheid daaromtrent heb ik niet. Naar de reden 

waarom Egidius voor een bestaan als vrijburger koos heb ik ook het raden. Hij kon er met een 

plaatselijke Maleisische vrouw zijn gehuwd, of een toekomst gezien hebben als kroeguitbater, 

of de man moet totaal geen toekomstperspectieven in de republiek of Tongeren hebben gezien 

en koos daarom voor een leven in Azië of de Kaapkolonie. 

 

* Gegevens van Egidius Jacobus Tournaije uit Tongeren 

Datum indiensttreding:  24-10-1756  Datum uit dienst:  05-07-1766 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Vrijburger 

Uitgevaren met het schip:  Oudkarspel  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Korporaal Jan van der Thom stierf eveneens niet in dienst van de VOC, maar je kan ook 

stellen dat hij daartoe de kans niet kreeg. Na nauwelijks drie maanden dienst werd hij 

ontslagen door de Compagnie. De reden is me niet bekend. 

 

* Gegevens van Jan van der Thom uit Brussel 

Datum indiensttreding:  27-09-1763  Datum uit dienst:  02-01-1764 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Ontslagen 

Uitgevaren met het schip:  Huis Om  Plaats of schip:  huis om 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 



 96 

Johannis Baptiste van den Brands, tenslotte, werd opgenomen in de door mij verzamelde 

gegevens, maar er valt op te merken dat hij nooit de heenreis naar Azië aanvatte. Net als vele 

honderden anderen was hij afwezig de dag dat zijn schip, de „Woestduin‟ vanop Texel vertrok 

naar het verre continent. 

 

* Gegevens van Johannis Bapt. v. den Brands uit Dendermonde 

Datum indiensttreding:  23-02-1770  Datum uit dienst:  00-00-1770 

Functie bij indiensttreding:  Korporaal  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Woestduin  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

Waarom hij absent was werd niet vermeld. Ik ga later nog terugkomen op deze zogenaamde 

absenten. Dienaren waren soms om uiteenlopende redenen niet aanwezig op de dag van de 

afvaart. Men kon vermist, weggelopen of ontslagen zijn en in sommige gevallen werd de 

dienaar als niet arbeidsgeschikt bevonden. Ik vermoed dat dit het geval moet zijn geweest 

voor korporaal van den Brands want de afvaart was op 23 februari. Zoals we verder zullen 

zien gebeurde het wel vaker dat dienaren van de paasvloot niet geschikt waren voor de zware 

arbeid doordat men tijdens de winter een serieus vitamine-C tekort had opgelopen. Zekerheid 

over de reden van Johannis‟ absentie heb ik echter niet. 

 

2.4. De Trompetter 

 

De kerntaak van de trompetter was signalen bij het wisselen van de wacht. Deze dienaren 

worden tot de militairen gerekend
145

. Op http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl vond ik 16 

Zuid-Nederlandse trompetters terug. Een zeer zeldzaam beroep voor een Zuidelijke 

Nederlander met andere woorden, maar er waren dan ook niet zo veel trompetters in dienst 

van de Verenigd Oost-Indische Compagnie in de tweede helft van de achttiende eeuw. Het 

was niet echt een beroep waarvan men er twee, drie per schip of per post nodig had. In totaal 

telde ik 353 trompetters die in dienst van de kamers Zeeland (148), Delft (61), Enkhuizen 

(49), Hoorn (50) en Rotterdam (45) waren uitgevaren naar Azië. 4,5 % hiervan was Zuid-

Nederlander. Zes trompetters uit Antwerpen, twee uit Brussel, twee uit Gent, twee uit 

Doornik, twee uit Limburg en twee uit Luik. Ook hier zien we dat sommige trompetters twee 

maal werden vermeld in de scheepssoldijboeken. Eigenlijk kunnen we dus stellen dat er 

slechts elf Zuid-Nederlandse trompetters in dienst van de VOC naar Azië uitgevaren waren, 

maar ik heb alle dertien vermeldingen in mijn onderzoek opgenomen. 

 

                                                           
145

 http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
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* Gegevens van Maghiel Hoeijmans uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  24-10-1756  Datum uit dienst:  00-00-1760 

Functie bij indiensttreding:  Trompetter  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Oudkarspel  Plaats of schip:  Oudkarspel 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Maghiel Hoeijmans uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  05-09-1760  Datum uit dienst:  00-00-1763 

Functie bij indiensttreding:  Trompetter  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Gustaaf Willem  Plaats of schip:  hoop 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Maghiel Hoeijmans vaarde tweemaal uit naar het oosten. Twee maal werd hij gerepatrieerd. 

Ook de volgende trompetter, Jacob Snijsins, werd twee maal ingevoerd, maar ook hij kreeg 

bij zijn tweede vermelding een andere schrijfwijze van zijn achternaam. Iets wat ik wel vaker 

tegenkwam. Aangezien achternamen nog geen vaste schrijfwijze hadden mag dit ook niet 

verbazen. De schrijfwijze ging hoogstwaarschijnlijk af van de persoon die alles noteerde in de 

het scheepssoldijboek en aangezien vele dienaren ongeletterd waren lijkt het niet aannemelijk 

dat zij de schrijfwijze van hun eigen naam konden verbeteren. 

 

* Gegevens van Jacob Snijsins uit Leuven 

Datum indiensttreding:  31-10-1776  Datum uit dienst:  00-00-1778 

Functie bij indiensttreding:  Trompetter  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Overduin  Plaats of schip:  Overduin 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Jacob Snesens uit Leuven 

Datum indiensttreding:  06-01-1779  Datum uit dienst:  25-07-1779 

Functie bij indiensttreding:  Trompetter  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Voorberg  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Trompetter Snesens, of Snijsins werd gerepatrieerd in 1778 en vaarde het jaar daarop direct 

weer uit naar Azië. Het zou zijn laatste avontuur worden want in de zomer van dat jaar 

overleed hij in Azië. Het is trouwens opvallend hoeveel trompetters gerepatrieerd werden. 

Van de 16 trompetters werden er 7 gerepatrieerd. Zes overleden tijdens hun dienstjaren en van 

één trompetter is zelfs helemaal niet geweten wat zijn uiteindelijke lot was: 

 

* Gegevens van Mathias Jacobs uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  03-10-1752  Datum uit dienst:  00-00-0000 

Functie bij indiensttreding:  Trompetter  Reden uit dienst:  niet ingevoerd 

Uitgevaren met het schip:  Ouwerkerk  Plaats of schip:  Onbekend 

Maandbrief:  Onduidelijk  Schuldbrief:  Onduidelijk 
 

Ik durf hier niet uit afleiden dat de trompetters een beter lot of levenskwaliteit hadden dan de 

gewone soldaten, maar het is toch opvallend dat de helft lang genoeg in leven bleef om 

gerepatrieerd te worden. Ik probeerde daarom te achterhalen of deze elf trompetters ook als 



 98 

gewone soldaat in dienst waren geweest, maar allen bleken ze enkel als trompetter dienst te 

hebben gedaan. 

 

2.5. De Tamboer 

 

Een tamboer was eveneens een militair en had eigenlijk dezelfde functie als een trompetter. 

Deze dienaar was verantwoordelijk voor het signalen bij het wisselen van de wacht
146

. Het 

enige verschil lijkt het signaalinstrument te zijn. Een trompetter gebruikt een trompet, terwijl 

de tamboer een trommelaar was. Net als de trompetter was het niet nodig om duizenden 

tamboers in dienst te nemen. In de tweede helft van de achttiende eeuw vaarden er 471 

tamboers uit met de door mij onderzochte kamers
147

. Hieronder telde ik 33 Zuidelijke 

Nederlanders. Meer dan de helft van deze tamboers waren afkomstig uit het Brusselse. Dit 

betekent dat er dubbel zoveel Zuid-Nederlandse tamboers in dienst van de VOC waren als 

trompetters. Dit is duidelijk te zien in de percentages. Terwijl 4,5 % van de trompetters Zuid-

Nederlander was ligt dit percentage hoger bij de tamboers. Ongeveer 7 % van de tamboers 

waren afkomstig uit de zuidelijke contreien. Waarom het aandeel van de Oostenrijkse 

Nederlanders groter was bij de tamboers dan bij de trompetters is me niet duidelijk. Net als bij 

de trompetters bevinden er zich veel Noordelijke Nederlanders, Duitsers en Scandinaviërs 

onder de tamboers. Het lijkt me niet dat de functie van trompetter minder toegankelijk moet 

zijn geweest voor een Zuidelijke Nederlander, dus ben ik geneigd dit als toeval te 

beschouwen. 

De tamboers laten me wel toe om verder na te gaan of de signaalgevers een beter bestaan 

zouden leiden dan de gewone soldaten. Bij de trompetters was het aandeel van de 

gerepatrieerden immers groot. We zien echter dat dit bij de tamboers helemaal lijkt om te 

slaan. Van de 33 Zuidelijk Nederlandse tamboers werd er slechts 1 gerepatrieerd en koos er 

één voor het statuut van vrijburger na zijn dienst. De VOC bestond in die periode niet meer, 

dus misschien koos deze tamboer daarom voor een nieuw bestaan als vrijburger in de 

vroegere VOC-gebieden: 

 

* Gegevens van Fredrik Reinhart uit Brussel 

Datum indiensttreding:  18-01-1790  Datum uit dienst:  30-04-1799 

Functie bij indiensttreding:  Tamboer  Reden uit dienst:  Vrijburger 

Uitgevaren met het schip:  Unie  Plaats of schip:  Azie 
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 224 tamboers voor kamer Zeeland, 73 voor kamer Delft, 48 voor kamer Enkhuizen, 52 voor kamer Hoorn en 

74 voor kamer Rotterdam. 
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Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 
 

Maar liefst 23 Zuid Nederlandse tamboers kwamen om tijdens hun dienstjaren in de Verenigd 

Oost-Indische Compagnie. Één daarvan werd zelfs vermoord: 

 

* Gegevens van Martinus Lorrios uit Brussel 

Datum indiensttreding:  24-10-1756  Datum uit dienst:  06-11-1759 

Functie bij indiensttreding:  Tamboer  Reden uit dienst:  Vermoord 

Uitgevaren met het schip:  Walcheren  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Een sterfte cijfer van 70 % met andere woorden. Dit ligt stukken hoger dan het 

sterftepercentage bij de trompetters. Aangezien beiden een soortgelijke functie hebben heb ik 

het vermoeden dat de tamboers (en waarschijnlijk ook de trompetters) helemaal niet een beter 

bestaan leidden en integendeel, in dezelfde slechte levensomstandigheden dienden te werken 

als de gewone soldaten. Het sterftecijfer kan zelfs nog hoger liggen want bij vier Zuid-

Nederlandse tamboers staat niet vermeld hoe ze uit dienst gingen (niet ingevoerd of laatste 

vermelding) en drie Zuid-Nederlandse tamboers raakten vermist tijdens hun dienstjaren. 

 

* Gegevens van Jan Noeter uit Brussel 

Datum indiensttreding:  26-07-1774  Datum uit dienst:  05-09-1774 

Functie bij indiensttreding:  Tamboer  Reden uit dienst:  Vermist 

Uitgevaren met het schip:  Stavenisse  Plaats of schip:  Kaap de Goede Hoop 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Jan Noeter raakte bijvoorbeeld vermist op Kaap de Goede Hoop. Koos hij voor een nieuw 

bestaan in het zuiden van Afrika? Kwam hij om het leven en wist men het niet? Men kan het 

gewoon niet weten. 

Ik probeerde ook bij de tamboers na te gaan of ze direct als tamboer in dienst gingen van de 

VOC of dat men ook als gewone soldaat dienst had gedaan. Net als bij de trompetters kwam 

ik tot de conclusie dat niet één tamboer in een andere functie dan de functie van trommelaar in 

dienst was geweest. Het is echter wel mogelijk dat Joseph Van der Put, een tamboer die na 

drie jaar dienst deserteerde, samen met een familielid in dienst van de VOC ging. Een zekere 

Pieter van de Put ging immers in hetzelfde jaar als Joseph in dienst als gewone soldaat. Het 

kan toeval zijn, maar aangezien beiden dezelfde achternaam hebben, in hetzelfde jaar in dienst 

gingen en beiden uit Oostende afkomstig waren is de kans wel reëel dat het familieleden van 

elkaar waren. 

 

* Gegevens van Joseph van der Put uit Oostende 

Datum indiensttreding:  13-03-1763  Datum uit dienst:  00-00-1766 

Functie bij indiensttreding:  Tamboer  Reden uit dienst:  Weggelopen 
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Uitgevaren met het schip:  Damzicht  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Pieter van der Put uit Oostende 

Datum indiensttreding:  08-05-1763  Datum uit dienst:  00-00-1768 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Barbara Theodora  Plaats of schip:  westfriesland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 
 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Antwerpen 2 - - - - 2 

Brussel 14 - - 1 1 16 

Lier 1 - - - - 1 

Gent 2 - - - - 2 

Brugge 3 - - - - 3 

Oostende 1 - - - - 1 

Dendermonde 1 - - - - 1 

Veurne - 1 - - - 1 

Oudenaarde 1 - - - - 1 

Namen 1 - 1 - - 2 

Doornik 3 - - - - 3 

       

TOTAAL 29 1 1 1 1 33 

 

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de kamer Zeeland de grootste werkgever voor Zuid-

Nederlandse Tamboers was. Een goede 88 % van het aantal Zuid-Nederlandse tamboers 

vaarde uit voor de kamer Zeeland. 

 

2.6. De Kanonnier 

 

Een kanonnier was een soldaat die belast werd met het afvuren van de kanonnen
148

. Zoals we 

verder zullen zien was dit een taak die ook door bosschieters kon worden waargenomen. Deze 

worden echter apart besproken omdat deze zeelieden waren. De kanonniers waren „echte‟ 

soldaten en worden aldus tot de militairen gerekend. De kamer Zeeland en de vier kleinere 

kamers hadden in de laatste 50 jaar van de achttiende eeuw ongeveer 447 van deze kanonnier-

militairen in dienst. 6% van deze kanonniers, namelijk 28 man, waren afkomstig uit de 

Oostenrijkse Nederlanden. Slechts één van deze 28 kanonniers zette nooit koers richting Azië: 

 

* Gegevens van Lambert Baltijn uit Tienen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Kanonnier  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 
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Lambert Baltijn uit Tienen was absent op de moment van afvaart. De overige 27 Zuid-

Nederlandse kanonniers waren wel present en begonnen in dienst van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie aan hun Aziatisch avontuur. Helaas blijkt dit voor de meerderheid van 

deze kanonniers niet goed te zijn afgelopen. De sterftecijfers zijn enorm. Niet minder dan 21 

van deze kanonniers (75 %!) kwamen om het leven tijdens hun dienstperiode. Dit sterftecijfer 

ligt mogelijk nog hoger aangezien van één kanonnier niet geweten is wat zijn uiteindelijke lot 

was en twee kanonniers vermist raakten na nauwelijks een jaar in dienst te zijn geweest: 

 

* Gegevens van Jan Glashof uit Lier 

Datum indiensttreding:  31-03-1791  Datum uit dienst:  31-08-1793 

Functie bij indiensttreding:  Kanonnier  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Zeeland  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Joseph Fredrik Verheeke uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  12-12-1784  Datum uit dienst:  30-03-1786 

Functie bij indiensttreding:  Kanonnier  Reden uit dienst:  Vermist 

Uitgevaren met het schip:  Parel  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Louis Bouke uit Gent 

Datum indiensttreding:  28-12-1779  Datum uit dienst:  15-01-1781 

Functie bij indiensttreding:  Kanonnier  Reden uit dienst:  Vermist 

Uitgevaren met het schip:  Middelburg  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Ook over het lot van kanonnier Jan Meijer is weinig geweten omdat hij op een bepaald 

moment werd overgeplaatst naar de kamer Amsterdam. 

 

* Gegevens van Jan Meijer uit Aalst 

Datum indiensttreding:  21-04-1750  Datum uit dienst:  00-00-0000 

Functie bij indiensttreding:  Kanonnier  Reden uit dienst:  Kamer Amsterdam 

Uitgevaren met het schip:  Zaamslag  Plaats of schip:  Onbekend 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 
 

De enige Zuid-Nederlandse kanonnier waarvan we met zekerheid kunnen stellen dat hij zijn 

dienstperiode in de Verenigd Oost-Indische Compagnie overleefde werd ironisch genoeg door 

de grote concurrenten van de Nederlanders van boord geplukt. 

 

* Gegevens van Augustinus Verlinde uit Lokeren 

Datum indiensttreding:  27-08-1777  Datum uit dienst:  10-12-1780 

Functie bij indiensttreding:  Kanonnier  Reden uit dienst:  Gelicht 

Uitgevaren met het schip:  Zuid-beveland  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
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Wanneer de Engelsen het vermoeden hadden dat een Engelse dienaar in dienst van de 

Nederlanders werkte, werd deze onmiddellijk door hen gelicht. Dit gebeurde vaak in Engelse 

havens
149

. Kanonnier Augustinus Verlinde uit Lokeren kan als Engelsman aanzien zijn en 

werd vermoedelijk om deze reden van boord gehaald. Het is frappant dat we net van deze 

kanonnier als enige Zuid-Nederlandse kanonnier zeker kunnen zijn dat hij zijn VOC-periode 

overleefde. De sterftecijfers van de kanonniers die wel hun diensttijd in de Verenigd Oost-

Indische Compagnie konden uitdoen zijn verontrustend. De leef- en werkomstandigheden 

waarin deze lieden, aan boord van de VOC-schepen of in de VOC-gebieden in Azië, moesten 

leven en werken moeten van een bijzonder slechte kwaliteit zijn geweest. 

Ik trachtte ook hier te achterhalen of de Zuid-Nederlandse kanonniers ook in een andere 

functie voor de VOC hebben gewerkt, maar allen bleken ze enkel de kanonnen te hebben 

bediend. Niet één kanonnier werd ooit vermeld als zijnde een gewone soldaat en niet één 

kanonnier wist op te klimmen tot de rang van korporaal, laat staan tot de rang van sergeant. 

 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Antwerpen 6 - - - 1 7 

Brussel 5 1 - - - 6 

Mechelen 3 1 - - - 4 

Lier 1 - - - - 1 

Diest 1 - - - - 1 

Glabbeek - 1 - - - 1 

Tienen 1 - - - - 1 

Gent 1 - - - - 1 

Lokeren 1 - - - - 1 

Brugge 1 - - - - 1 

Aalst 1 - - - - 1 

Luik - 1 - - - 1 

Doornik 1 - - - - 1 

Mons 1 - - - - 1 

       

TOTAAL 23 4 - - 1 28 

 

Wanneer we alle kanonniers in deze tabel plaatsen zien we ook hier weer dat het grootste deel 

van de Zuid-Nederlandse kanonniers uitgevaren zijn voor de kamer Zeeland. De kamers 
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Hoorn en Enkhuizen stelden daarentegen niet één Zuid Nederlandse kanonnier te werk. Het 

overwicht van Brabantse kanonniers valt eveneens op. 21 van de 28 kanonniers waren 

afkomstig uit het hertogdom Brabant (de onderlijnde steden en gemeenten). Ook bij de 

tamboers viel dit overwicht van Brabanders op, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat 

de steden Antwerpen en Brussel zich in dit hertogdom bevinden. Deze beide steden leverden 

de meeste Zuid-Nederlandse dienaren, dus is het niet meer dan logisch dat ze in verschillende 

beroepen een overwicht hebben op de andere Zuid-Nederlandse landsdelen. 

 

2.7. De Jongsoldaat 

 

Een jongsoldaat was, zoals de naam eigenlijk al aangeeft, een jonge soldaat. Iemand die onder 

deze functie werd ingeschreven in de scheepssoldijboeken was zeker een jong iemand. 

Wanneer we kijken naar de hoeveelheid jongsoldaten die in de tweede helft van de achttiende 

eeuw zijn uitgevaren voor de vijf kamers, kan men de conclusie trekken dat er weinig jonge 

soldaten waren. Dit is echter onjuist! De scheepssoldijboeken duiden slechts 189 jongsoldaten 

aan, maar wanneer kamer voor kamer het aantal jongsoldaten vergelijken valt het op dat men 

niet in elke kamer dezelfde definitie leek te hebben van een jongsoldaat. 

 

 Aantal jongsoldaten Aantal Zuid-Nederlandse 

Jongsoldaten 

Kamer Zeeland 24 2 

Kamer Delft 8 1 

Kamer Enkhuizen 90 1 

Kamer Hoorn 64 - 

Kamer Rotterdam 3 1 

 

De kamers Zeeland, Delft en Rotterdam die het leeuwendeel van de soldaten leverden aan de 

VOC lijken minder jongsoldaten in dienst te hebben gehad dan de kleinere kamers Enkhuizen 

en Hoorn. Ik ben er vrij zeker van dat men in kamers als Zeeland jonge soldaten meestal 

gewoon inschreef als soldaat. De volgende voorbeelden schijnen dit in ieder geval te 

bevestigen: 

 

* Gegevens van Johannes Franciscus Weijgans uit Leuven 

Datum indiensttreding:  03-10-1770  Datum uit dienst:  28-07-1771 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Oostkapelle  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
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Opmerkingen:  jong 

* Gegevens van Fredrik Anthon Grootejan uit Halle 

Datum indiensttreding:  01-08-1770  Datum uit dienst:  14-03-1771 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Kamer Hoorn 

Uitgevaren met het schip:  Blijdorp  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  Jong 

 

Het volgende voorbeeld lijkt mijn stelling nog meer te bewijzen. Livinus Lodewijkus Brabier 

vertrok vanuit de Republiek met het schip „Europa‟ dat uitvaarde voor de kamer Zeeland. Hij 

werd neergeschreven als soldaat: 

 

* Gegevens van Livinus Lodewijkus Brabier uit Gent 

Datum indiensttreding:  19-07-1778  Datum uit dienst:  25-07-1779 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Europa  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Aan de kaap stapte hij echter over op het schip de „Lam‟, een schip dat op dat moment vaarde 

voor de kamer Enkhuizen. Nu werd hij ineens ingeschreven als een jongsoldaat.  

 

* Gegevens van Luvinus Lodewikus Brabier uit Gent 

Functie bij indiensttreding  Jongsoldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Lam 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  EUROPA in het jaar 1778 

In dienst bij kamer  Zeeland 
 

Dit is het mooiste bewijs dat de kamer Enkhuizen wel degelijk sneller iemand inschreef als 

jongsoldaat dan de kamer Zeeland. Waarschijnlijk deed men dit ook minder in de kamers 

Delft en Rotterdam. 

Ook het volgende voorbeeld lijkt aan te tonen dat men niet vaak iemand inschreef als een 

jongsoldaat. De jonge Bernardus Scharalle, die uitvaarde voor de kamer Zeeland stond 

ingeschreven als „anders‟ bij indiensttreding. Bij opmerkingen schreef men echter 

jongsoldaat. Ofwel ging deze jongen inderdaad als dienst in een andere functie en werd hij 

een jongsoldaat, ofwel vermeldde men het gewoon niet en werd er achteraf een opmerking 

bijgeschreven waarin men zijn functie omschreef: 

 

* Gegevens van Bernardus Scharalle uit Brugge 

Datum indiensttreding:  23-09-1775  Datum uit dienst:  31-08-1780 

Functie bij indiensttreding:  Anders  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Vreeburg  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
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Opmerkingen:  jong soldaat 

 

Één zaak staat vast: er waren veel meer jongsoldaten dan men aangaf. Volgens de 

scheepssoldijboeken waren er slechts 5 Zuid-Nederlandse jongsoldaten onder de 189 jonge 

militairen die in de late achttiende eeuw naar Azië vaarden. Omgerekend was zo‟n 2,64 % van 

de ingeschreven jongsoldaten dus afkomstig uit het zuiden. Naast de reeds vernoemde Livinus 

Brabier waren dit: 

 

* Gegevens van Franciskus Wouters uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  17-05-1776  Datum uit dienst:  01-10-1799 

Functie bij indiensttreding:  Jongsoldaat  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Mars  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Jean Ambroise Laurenzi uit Luijk 

Datum indiensttreding:  17-05-1776  Datum uit dienst:  08-11-1777 

Functie bij indiensttreding:  Jongsoldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Mars  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Henrij Lipot uit Luijk 

Functie bij indiensttreding  Jongsoldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Kanaan 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  KATWIJK AAN DEN RIJN in het jaar 1776 

In dienst bij kamer  Amsterdam 

Maandbrief  Nee 
 

De vijfde en laatste jongsoldaat trad in dienst als jongsoldaat, maar het lijkt erop dat hij snel 

van stiel veranderde en in de leer ging bij een zeilmaker. Bij opmerkingen staat immers 

vermeld dat hij een jongzeilmaaker zou zijn. 

 

* Gegevens van Pieter van der Linde uit Oostende 

Datum indiensttreding:  09-11-1790  Datum uit dienst:  05-01-1791 

Functie bij indiensttreding:  Jongsoldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Rusthof  Plaats of schip:  Rusthof 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  jongzeijlmaaker 
 

Dit alles lijkt erop te wijzen dat de functie van jongsoldaat niet duidelijk afgelijnd was. Pieter 

van der Linde lijkt jongzeilmaker te zijn geworden, terwijl Bernardus Scharalle de 

omgekeerde beweging maakte en jongsoldaat werd nadat hij in dienst was getreden onder een 

andere functie. En wat gezegd over de talloze jongsoldaten die gewoon als soldaat werden 

ingeschreven? 
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2.8. De Vaandrig 

 

De vaandrig was de laagste militaire officierenrang, maar dus wel een hogere rang dan de 

sergeant en korporaal. Tot mijn eigen verbazing trof ik onder de VOC-Vaandrigs een 

Zuidelijke Nederlander aan, namelijk Johan Pieter Oller uit Brussel. 

 

* Gegevens van Johan Pieter Oller uit Brussel 

Datum indiensttreding:  28-12-1779  Datum uit dienst:  06-06-1786 

Functie bij indiensttreding:  Vaandrig  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Popkensburg  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Johan Pieter Oller was nooit als sergeant of korporaal in dienst van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie. Hij ging als vaandrig in dienst van de Compagnie in december 1779 en 

stierf in Azië in het jaar 1786. Vermoedelijk overleed hij op de Bengalen omdat hij in de 

vroege jaren ‟80 van de achttiende eeuw daarheen was gebracht met het schip de 

„Popkensburg‟. 

 

De positie van vaandrig stond redelijk hoog aangeschreven en was dus een militaire rang die 

een zekere prestige met zijn mee moet hebben meegedragen. Om het belang van een vaandrig 

te onderstrepen kan ik erop wijzen dat er, in de hele tweede helft van de achttiende eeuw, 

slechts 12 vaandrigs met de 5 door mij onderzochte kamers zijn uitgevaren. De heer Oller 

bevond zich met andere woorden in een select gezelschap van Noord-Nederlandse hoge 

militairen. De kamers Delft en Hoorn hebben zelfs in de gehele achttiende eeuw 

respectievelijk 2 en 1 vaandrig naar Azië gezonden. De Zuid-Nederlandse vaandrig was één 

van de vijf Zeeuwse vaandrigs uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Een vaandrig had soms het volledige bevel over een VOC-vestiging. Zo vermeldt Valentijn 

dat de vestiging Rembang, aan de noordkust van Java, soms onder het gezag van een vaandrig 

en soms onder het bevel van een onderkoopman stond
150

. Toch waren er in de VOC nog 

hogere militaire rangen, namelijk die van Luitenant en kapitein. Niet één Zuidelijke 

Nederlander schopte het in de tweede helft van de achttiende eeuw tot één van deze rangen. 

Het was nochtans geen exclusief Nederlandse functie want bijvoorbeeld Charles Klockenfelt 

uit Stockholm was als luitenant in dienst van de VOC en was een Zweed. 
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2.8. Zuid-Nederlandse militairen 

Zuid-Nederlanders die in dienst van de VOC traden liepen een grote kans om als militair 

gemonsterd te worden. Een goede 48% van alle Zuid-Nederlandse dienaren vaarde immers uit 

als militair. Binnen deze groep maakten de soldaten dan weer de overgrote meerderheid uit. 

 

Zuid-Nederlandse militairen binnen de VOC

Soldaat Korporaal Sergeant Vaandrig

Trompetter Tamboer Jongsoldaat Kanonnier

 
 

Soldaten hadden eigenlijk de laagste militaire rang en vormden sowieso reeds de grootste 

groep binnen de militairen. Het valt echter op dat vooral buitenlanders deze job uitoefenden. 

Maar liefst 97% van alle Zuid-Nederlandse militairen waren in dienst getreden als soldaat. De 

hogere militaire rangen werden waargenomen door Noordelijke Nederlanders. 

Hoe lager de rang, hoe meer kans dat we Zuidelijke Nederlanders aantreffen. Daar komt het 

feitelijk op neer. In de onderstaande tabel zien we duidelijk hoe groot het overwicht van de 

soldaten is op de andere militaire functies: 

 

  Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

MILITAIREN  3187 285 134 138 247 3991 

Soldaat  3078 274 131 133 243 3859 

Korporaal  31 3 1 2 1 38 

Sergeant  8 1 1 1 - 11 

Vaandrig  1 - - - - 1 

Trompetter  15 1 - - - 16 

Tamboer  29 1 1 1 1 33 

Jongsoldaat  2 1 - 1 1 5 

Kanonnier  23 4 - - 1 28 



 108 

Wanneer we de verschillende militaire beroepen per kamer vergelijken merken we dat de 

kamer Zeeland overal het overwicht had.Enkel de Zuid-Nederlandse jongsoldaten leken goed 

verspreid te zijn over 4 kamers, maar zoals reeds werd meegegeven kan dit cijfer bedrieglijk 

zijn. Binnen de kamer Zeeland werden veel jongsoldaten immers gewoon ingeschreven als 

soldaat, wat een vertekend beeld kan opleveren. Ook binnen deze groep zal de kamer Zeeland 

een overwicht gehad hebben. 
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Ik probeerde eveneens na te gaan in hoeverre de hoeveelheid Zuid-Nederlandse militairen 

evolueerde in de loop van de tweede helft van de 18
de

 eeuw. Hieruit blijkt dat de periode 

1761-1765 een piekmoment was en er ook tijdens de periode 1786-1790 een nieuwe boom 

was aan Zuid-Nederlandse militairen: 
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Bij het bespreken van de individuele militaire beroepen viel eveneens op dat heel veel Zuid-

Nederlanders overleden tijdens hun diensttijd binnen de VOC. Hierop zal ik later nog 

terugkeren wanneer ik de mortaliteit bespreek, maar de volgende grafiek toont reeds aan dat 

de sterftecijfers onder de Zuid-Nederlandse militairen enorm waren. 

Sterfte onder de militairen (7 grootste steden)
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We kunnen dus besluiten dat: 

 

* De overgrote meerderheid van de Zuid-Nederlandse militairen in dienst trad als soldaat en 

dus onderaan de hiërarchie kwam te staan. 

* Weinig Zuid-Nederlandse militairen erin slaagden om promotie te maken. Hoe hoger de 

rang, hoe minder Zuid-Nederlanders men er aantrof. 

* De kamer Zeeland stelde meer dan 80% van de Zuid-Nederlandse militairen te werk. In 

ieder militair beroep dat een Zuid-Nederlander uitoefende had deze kamer het overwicht. 

* Hoe verder landinwaarts een gebied lag, hoe meer militairen deze regio leek te leveren. De 

gebieden aan de Schelde en aan de Noordzee hadden een groter aandeel in de Zuid-

Nederlandse zeelieden 

* De twee piekmomenten waarop het meeste aantal Zuid-Nederlandse dienaren in dienst 

waren, waren de jaren 1761-1765 en 1786-1790. Tijdens de vierde Engels-Staatse oorlog 

werd geen abnormale stijging van het aantal Zuid-Nederlandse militairen waargenomen. 

* De sterfte onder de Zuid-Nederlandse militairen was enorm. Meer dan 60% overleefde zijn 

diensttijd binnen de Verenigde Oost-Indische Compagnie niet. 
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3. Het lagere scheepspersoneel 
 

3.1. De Matroos 

 
De zeelieden waren verantwoordelijk voor de voortgang, de onderhoud en het schoonmaken 

van het schip. Zij werkten continue en liepen wachten van vier uur
151

. Net als bij de soldaten 

gold dat buitenlandse matrozen vooral uit de lagere maatschappelijke klassen kwamen. 

Gaastra stelt echter dat men voor deze beroepscategorie nog voor een deel kon putten uit het 

zeeliedenbestand van de Republiek en dit zou een positieve invloed hebben gehad op het 

gehalte en de kwaliteit. 

De buitenlanders kwamen naar de Republiek om er in dienst te treden van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie en vaarden in dienst van dit bedrijf naar Azië. Wat dreef hen ertoe om dit 

te doen? Zoals we reeds hoger zagen lag het loonpeil in de Republiek hoger dan in de 

buurlanden en dit moet als een magneet hebben gewerkt op de allerarmsten uit het buitenland. 

Toch lag het loonpeil niet zo hoog om te stellen dat je er rijk van werd. Verder waren de 

arbeidsomstandigheden bijzonder slecht en het feit dat zovele Oost-Indiëvaarders vroegtijdig 

aan hun einde kwamen moet ook toen algemeen geweten zijn. Dit zijn zeer sombere 

vooruitzichten waartoe vele Zuid-Nederlanders zich toch tot aangetrokken voelden. Bruijn en 

Lucassen kwamen aldus in hun studie over het VOC-personeel en arbeidsmarkt tot de 

conclusie dat de personen die zich meldden als matroos (en ook als soldaat) niet getrouwd 

waren, geen gezin dienden te onderhouden en tot de allerarmsten behoorden. In dienst treden 

van de Verenigd Oost-Indische Compagnie was een reddingsboei voor diegenen die geen 

werk vonden elders op de arbeidsmarkt. In de landgewesten en het Duitse achterland lagen de 

lonen lager dan aan de zeeprovincies en dit zorgde er waarschijnlijk voor dat de situatie voor 

hen iets gunstiger was. De betaling van de VOC was minder slecht tegenover de overige 

beroepen
152

. Het moge duidelijk zijn: het stereotiepe beeld van de arme, zelfs wanhopige 

VOC-dienaar is niet iets wat leeft in ons 21
ste

 eeuwse retrospectief op de achttiende eeuw. 

Roelof van Gelder toonde aan dat ook in de vroegmoderne tijd uitvaren voor de VOC als een 

gevaarlijke onderneming werd aanzien. Men verwees toen naar Batavia als een kerkhof voor 

Europeanen, een plaats waar de sterfte heel hoog lag. Verder had de VOC-matroos ook in zijn 

eigen tijd een kwalijke reputatie. Van Gelder citeert een boekhouder van de kamer 

Amsterdam, Guilelmus Titsingh, die in 1780 een pamflet publiceerde over de teruglopende 
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animo voor de zeevaart. Een matroos was volgens Titsingh „een slegte kerel‟ en „een 

ondeugende gast, die niet wil oppassen‟. De zogenaamde Amelanders vaarden in alle 

windrichtingen behalve op Oost-Indië. Dit was namelijk een “schande en een gevolg van een 

losbandig leeven, waartoe zy zelden vervallen”
153

. Trevennot probeerde een beeld te schetsen 

van de Oost-Indiëvaarder in zijn werk: „Der getreue Reise-Gefehrte nach Ost-Indien und 

wiederum zurück‟. Hierin vermeldde hij dat matrozen en zee-officieren op het water in hun 

element moesten zijn en dat ze zich normaal gezien op het land ellendig zouden voelen. Dit 

maakte hen geschikt voor de VOC. Hij stelde echter ook dat wie zwak was, geen plaats had 

op de VOC-schepen. Enkel geharde, arbeidzame en godvrezende lieden waren ideaal voor de 

job
154

. 

De matrozen die in de achttiende eeuw in dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie 

traden waren verder ook steeds meer onervaren. Zoals we eerder reeds zagen waren de 

zeelieden steeds meer afkomstig uit landinwaarts gelegen gebieden. Dit stond in direct 

verband met deze toenemende graad van onervarenheid. Hoe kon iemand, die opgroeide en 

leefde in een gebied dat ver van de zee ligt, over de nodige ervaring beschikken om gedurende 

acht of negen maanden een schip te onderhouden en varende te houden? In tegenstelling tot 

de soldaten - die vaak zonder militaire ervaring in dienst traden, maar gedurende de reis 

genoeg gedrild werden - moesten de matrozen vanaf dag 1 het schip bemannen en moest men 

dus reeds over de nodige ervaring beschikken. Roelof van Gelder wijst er echter op dat klagen 

over de kwaliteit van de matrozen geen louter achttiende eeuws gegeven was. Reeds in 1614 

klaagde de eerste gouverneur-generaal van Indië, namelijk Pieter Both, over het personeel dat 

hij overal aantrof. Hij stelde dat “de meeste vagebonden ende ‟t schuym van‟t vaderlandt hier 

comt”. Hieruit kunnen we duidelijk afleiden dat reeds in de vroege zeventiende eeuw de 

matrozen van de VOC uit de laagste klassen van de maatschappij vandaan kwamen. Een 

situatie die tijdens de achttiende eeuw niet zou veranderen. Wel integendeel als we 

verschillende auteurs mogen geloven, want het VOC-personeel werd steeds meer onervaren 

op het moment dat ze in dienst traden. Toch was ook dit iets wat zich in de zeventiende eeuw 

reeds voordeed. Van Gelder verwijst ook hier naar een citaat van een tijdgenoot. Een zekere 

Isaac Sunderman zou in de vroege achttiende eeuw over zijn diensttijd binnen de VOC 

schrijven en vermeldde dat hij weinig wist van varen en Azië en enkel was aangemonsterd uit 
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domheid en onwetendheid
155

. Zoals Sunderman moeten er veel matrozen zijn geweest. Jonge 

mensen die niets wisten over Azië of de gevaren die men tegemoet gingen varen en die niet de 

minste ervaring hadden met de stiel waarvoor ze in dienst waren genomen. Roelof van Gelder 

stelt dat deze situatie in de loop van de achttiende eeuw nog verergerde. Doordat de 

Compagnie steeds meer mensen nodig had, nam men het steeds minder nauw met de 

selectiecriteria. En dan nog werden deze verzwakte selectiecriteria omzeild. Van Gelder wijst 

hier op een grootschalig gesjoemel. Hij baseert zich op brieven van een jonge Duitse matroos 

Georg Naporra, die aangeeft dat het vaak gebeurde dat afgekeurde matrozen – het zij wegens 

hun onbekwaamheid, het zij wegens een handicap – toch in dienst konden treden omdat ze 

hun plaats ruilden met reeds aangenomen mannen. Dat dit bekend was bij de bewindhebbers 

bewijst het feit dat de kamer Zeeland waarschuwingen liet drukken waarin werd aangegeven 

dat dergelijk bedrog zou worden bestraft
156

.  

Het is volgens van Gelder moeilijk om inzicht te krijgen in de gemeenschap van de matrozen. 

Ze moeten een eigen cultuurtje gehad hebben, met eigen taaleigenaardigheden, eigen riten en 

grappen en volgens van Gelder zelfs een eigen manier van lopen. Aan wal werden ze immers 

snel herkend aan hun kleding en hun onaangepaste gedrag. 

De bevelen op de schepen waren kort maar duidelijk. Men gebruikte vaste kreten bij het 

ritmische werk. Wanneer bijvoorbeeld de halsen werden aangetrokken – dit was het 

aantrekken van de touwen waarmee de onderhoeken van een zeil naar voren werden gehaald – 

dan riep men “Hiorise, Hiokayre, Hiorietneet, Hioho”. Andere bekende bevelen waren “ 

Aschotan, Arük en schoot, Akleen en groot, Ahaalweg” of “Atoophree, Etoopsee, Atoopweg”. 

De matrozen worden door veel achttiende eeuwse passagiers of hogere officieren uitgemaakt 

voor een goddeloze soort van mensen. Ze vloekten en tierden als ketters en gedroegen zich als 

beesten wanneer ze in de haven waren
157

. Roelof van Gelder citeerde in zijn werk een gesprek 

tussen twee matrozen die elkaar na lange tijd weer ontmoetten. Ik vond het de moeite waard 

om dit hier even te vermelden aangezien het goed schijnt weer te geven hoe de matrozen met 

elkaar omgingen en waarom ze voor velen als goddeloos en ruw werden omschreven: 

 

“Wel venth, hoe den duyvel, comm ghy von dannen, leeft ghy noch, ghy verdomte hondt, wel, 

de duyvel breck u de neck, leeft ghy noch ghy Beest” 
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Een ander citaat verwijst dan weer naar de Volewijk in Amsterdam, de plek waar 

terechtgestelde misdadigers werden tentoongesteld aan het publiek: 

 

“Ik meende dat u oogen alreets voor langen tijt tot voogel-wijck van de raaven uijt gebickt 

waaren” 

 

Na het consumeren van brandewijn moeten dergelijke begroetingen nog scherper geklonken 

hebben. De auteurs die dergelijke matrozen-praat neerschreven vermeldden duidelijk dat 

zijzelf niet zulke praat verkochten, waarmee ze zich distantieerden van de matrozen. Ze geven 

hiermee ook hun afkeur voor dergelijk verderfelijk gedrag weer
158

. Natuurlijk citeerde van 

Gelder vooral soldaten die schreven over de matrozen op de schepen. Dat ze zelf geen 

engeltjes waren gaf slechts een enkeling toe. Toch wilde de VOC dergelijk goddeloos gedrag 

liever niet op hun schepen zien. Het bewijs hiervan is dat er boetes op stonden. In een 

artikelbrief uit 1747 stond vermeld dat: 

 

“Niemant zal des Heeren Naam ydelyk mogen misbruiken, het zy met vloeken, zweren, 

lasterlyke propoosten, gekkernynen of anderzints, op de verbeurte van tien stuivers…” 

 

Roelof van Gelder bestudeerde vele zeventiende en achttiende eeuwse handschriften en het 

beeld dat hij van het scheepsleven ophangt is weinig flatterend. Hij stelt dat er weinig sprake 

van onderlinge solidariteit moet zijn geweest aangezien er reeds van bij de afvaart onderling 

werd geroofd. Men brak elkanders kisten open, stal hangmatten en matrassen, schoenen of 

mutsen en zelfs de zieken werden hierbij niet ontzien. Vooral onervaren lieden zouden het 

mikpunt van pesterijen zijn geweest. Er werd soldaten zelfs op voorhand gewaarschuwd om 

niet in de wand te klimmen want de matrozen zouden die soldaat vastbinden en pas laten gaan 

nadat deze wat geld of brandewijn had beloofd. Volgens van Gelder is het echter wel 

mogelijk dat er een soort verbondenheid tussen de matrozen bestond. Hij vond immers het 

verhaal terug van twaalf dappere matrozen die met een sloep naar een zinkend schip waren 

gevaren om zoveel mogelijk drenkelingen te redden. De schipper wilde aanvankelijk geen 

toestemming geven, maar de waaghalzen bleven aandringen waarna ze toch aan hun 
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reddingsmissie mochten beginnen
159

. Inderdaad een mooi verhaal over menselijke helden, 

maar of dit representatief is voor de hele „matrozenklasse‟ lijkt me sterk. Hiervoor zouden 

meerdere bronnen moeten bestudeerd worden. 

Het is echter aannemelijk dat lichte vormen van solidariteit tussen matrozen voorkwam. Dit 

zou zelfs levensnoodzakelijk zijn geweest doordat matrozen, die onderling goed 

overeenkwamen, op elkaars gerief konden letten, voedsel en drank deelden wanneer er 

schaarste was en elkaar verzorgen wanneer één van hen ziek zou vallen. Het ligt voor de hand 

dat Zuid Nederlandse dienaren, die uit dezelfde streek kwamen, vaker zullen opgetrokken 

hebben met elkaar. Men kon immers zijn eigen dialect praten met de streekgenoot en dit moet 

volgens mij in tijden van heimwee of slechte levensomstandigheden een echte troost zijn 

geweest. Roelof van Gelder vermeldt ook dat de bakgenoten een iets grotere eenheid 

vormden. De bakgenoten waren de dienaren die samen, in groepjes van zes of zeven, de 

maaltijden benuttigden en iedere bak had een eigen naam, wat inderdaad een soort van wij-

gevoel moet gecreëerd hebben
160

. 

Na de soldaten waren de matrozen de grootste groep Zuidelijke Nederlanders binnen de VOC. 

2271 Zuid-Nederlandse matrozen, oftewel 26,83% van het totale aantal Zuid-Nederlanders, 

maakten de heenreis mee vanuit de Republiek naar het oosten. De kamer Zeeland was ook 

hier de grootste werkgever: 

Zuid-Nederlandse matrozen per kamer
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Dat de kamer Zeeland zoveel Zuid-Nederlandse matrozen in dienst had had alles te maken 

met de proximiteit van de grote Zuid-Nederlandse havensteden als Oostende of Antwerpen. 

Wanneer we het aantal Zuid-Nederlandse matrozen van regio tot regio bekijken merken we 

duidelijk dat Vlaanderen en Brabant de meeste matrozen leverden. 
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Afkomst Zuid-Nederlandse Matrozen

Aantal matrozen Aantal andere zeelieden Militairen, handwerklieden en andere

 

1 Namen 12 Antwerpen 

2 Limburg 13 Mechelen 

3 Luxemburg 14 Leuven 

4 Luik 15 Brussel 

5 Doornik 16 Oostende 

6 Stad Luik 17 Vlaanderen 

7 Mons 18 Brugge 

8 Henegouwen 19 Lokeren 

9 Stad Namen 20 Gent 

10 Lier 21 Dendermonde 

11 Brabant 22 Kortrijk 

 

De eerste negen statistieken stellen de landinwaartse delen van de Zuidelijke Nederlanden 

voor. Hier is goed te zien dat het percentage aan matrozen merkbaar lager ligt dan in Brabant 

of Vlaanderen.  

In deze twee gebieden recruteerden de VOC-kamers het overgrote deel van hun 

matrozenbestand. In het hertogdom Brabant zijn het vooral de in de Schelde-regio gelegen 

steden als Lier en Antwerpen die matrozen voortbrachten. Het Brabantse platteland scoort 

hier ook heel hoog. Brussel is de Brabantse regio waar verhoudingsgewijs het minst aantal 

matrozen vandaan kwamen. 
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In het graafschap Vlaanderen zijn het vooral de kustgebieden zoals Oostende of Nieuwpoort 

die een zeer hoog percentage aan matrozen aanbrachten. De kleine dorpjes en steden van dit 

kustgebied en van de Schelde-regio zorgen er dan ook voor dat het Vlaamse platteland heel 

wat VOC-matrozen voortbracht. Ook Brugge en Gent, de twee grootsteden in deze regio 

waren tradioneel leverancier van heel wat matrozen. De nabijheid van de Noordzee, 

Scheldemonding en de kamer Zeeland was hier uiteraard niet vreemd aan. 

 

Het is onmogelijk om voor de ruim 2000 Zuid-Nederlandse matrozen na te gaan hoe hun 

carrière verliep en waarom ze in dienst waren getreden. Wat ik wel kon onderzoeken was in 

hoeverre ze, net als de militairen, leden onder de zware werk- en leefomstandigheden. Hier 

zal ik later nog op terugkomen, maar het lijkt er alvast op dat de sterftecijfers onder de Zuid-

Nederlandse matrozen lager lagen dan onder de Zuid-Nederlandse militairen. 

Promotiemogelijkheden lijken ook makkelijker te zijn gegaan voor matrozen dan voor 

pakweg soldaten. Bij het bespreken van de onderofficieren zullen we merken dat vele van 

deze heren als matroos, jongmatroos of hoogloper aan het carrière binnen de VOC begonnen. 

Onderaan de ladder beginnen, om hogerop te geraken. Dit was voor Zuid-Nederlandse 

matrozen blijkbaar makkelijker te bereiken dan voor militairen of handwerklieden. Goede 

relaties kunnen hier een rol in gespeeld hebben, maar ik vermoed dat men – al dan niet onder 

impuls van de grote sterfte onder de Europeaanse dienaren – zeker rekening hield met de 

ervaring die een matroos opdeed gedurende zijn tijd in de VOC. Matrozen die in leven bleven 

en trouw in dienst bleven van de VOC maakten een betrekkelijk goede kans om hogerop te 

geraken en een functie te verwerven waarbij men beter betaald werd. Het kwam ook 

regelmatig voor dat een matroos van functie veranderde en een soldaat werd. Waarschijnlijk 

gebeurde dit in tijden dat men een tekort aan soldaten had. De Bruggeling Carolus Ghijs trad 

bijvoorbeeld in dienst als matroos, maar veranderde al snel van beroep door soldaat te 

worden: 

 

* Gegevens van Carolus Lodewijkus Ghijs uit Brugge 

Datum indiensttreding:  17-07-1767  Datum uit dienst:  23-04-1768 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Kattendijke  Plaats of schip:  Kaap de Goede Hoop 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  voor Soldaat 
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Adrianus le Roij verkeerde in een gelijkaardige situatie. Hij vertrok vanuit de Republiek als 

matroos, maar stapte reeds enkele maanden later op de kaap aan boord van een ander schip als 

soldaat: 

 

* Gegevens van Adrianus le Roij uit Brussel  

Datum indiensttreding: 26-08-1772 Datum uit dienst: 19-07-1775 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Ouwerkerk Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Adrianus le Roij uit Brussel  

Functie bij indiensttreding Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Beemster Welvaren 

Hij vertrok uit Nederland met het schip OUWERKERK in het jaar 1772 

In dienst bij kamer Zeeland 

Maandbrief Nee 

 

3.2. De Jongmatroos 
 

Een jongmatroos of lichtmatroos was een beginnende matroos, in vele gevallen was dit een 

zeer jong iemand, waaruit de naam jongmatroos wellicht is afgeleid. Van zodra een 

jongmatroos de nodige ervaring opdeed werd hij een volmatroos of matroos. In de tweede 

helft van de achttiende eeuw zijn heel wat jongmatrozen in dienst van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie naar het oosten gevaren. De kamer Zeeland leverde bijna de helft van het 

totale aantal dat in dienst van de vijf kamers uitvaarde. De kamer Amsterdam, die niet in deze 

scriptie werd opgenomen moet er waarschijnlijk nog meer uitgezonden hebben. 

 

 Jongmatrozen Zuid-Nederlanders Percentage 

Kamer Zeeland 4242 484 11,4 % 

Kamer Delft 1629 21 6,14 % 

Kamer Enkhuizen 749 9 1,2 % 

Kamer Hoorn 1014 13 1,28 % 

Kamer Rotterdam 1119 12 1,07 % 

    

TOTAAL 8753 539 6,158 % 

  

Uit deze tabel valt op dat er niet alleen meer Zuid Nederlandse jongmatrozen in dienst waren 

van de kamer Zeeland, maar dat hun aandeel in het totaal aantal jongmatrozen er ook groter 

was. In de kamers Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam was nauwelijks 1% van de lichtmatrozen 

een Zuidelijke Nederlander, terwijl dit in de kamers Delft en Zeeland respectievelijk 11 % en 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=4
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/search.aspx?dasnr=4143.2
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6 % was. De 11 % Zuidelijke Nederlanders in dienst van de kamer Zeeland springen het 

meest in het oog, mede doordat het er honderden waren die door deze kamer te werk werden 

gesteld. Ook hier kunnen we de geografische nabijheid van Vlaanderen en Brabant als 

verklaring naar voren schuiven.  

 

Zuid-Nederlandse Jongmatrozen
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In deze grafiek wordt uitstekend weergegeven dat deze twee gebieden het leeuwendeel van de 

jongmatrozen leverden. Hierin vinden we ook de verklaring waarom de kamer Zeeland in 

verhouding met de andere kamers meer Zuid-Nederlandse jongmatrozen in dienst had. 90% 

van de jongmatrozen - de Vlaamse en Brabantse jongmatrozen - kwam immers uit de 

onmiddellijke omgeving van de provincie Zeeland. 

De meerderheid van de Zuid-Nederlandse jongmatrozen kwamen trouwens uit Brabant en niet 

uit het dichter bij de zee en Zeeland gelegen Vlaanderen. Je zou kunnen verwachten dat deze 

jongmatrozen dan vooral uit de aan de Schelde gelegen gebieden vandaan kwamen, maar dit 

klopt slechts gedeeltelijk. Het klopt inderdaad dat bijvoorbeeld Antwerpen en Lier een groot 

deel van de Brabantse jongmatrozen aanbrachten, maar wanneer we de herkomst van alle 

Brabantse jongmatrozen onder loep nemen komen we toch tot een verrassende conclusie. 

Één van de grootste vijvers waaruit de VOC nieuwe jongmatrozen kon halen bleek het 

Brabantse platteland te zijn. Kleine dorpjes en stadjes als Kortenberg of Grobbendonk, die 

geen toegang hadden tot belangrijke rivieren of de Noordzee, bleken eveneens hun deel van 

de jongmatrozen te leveren. In de volgende grafiek wordt dit overduidelijk aangetoond: 
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Afkomst van de Brabantse Jongmatrozen
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In het graafschap Vlaanderen zien we overigens iets gelijkaardig. De grote twee, Gent en 

Brugge, leverden de meeste Vlaamse jongmatrozen, maar ook vanuit Poperinge, Jabbeke of 

Wetteren zakten jonge, onervaren matrozen naar de Republiek af om er zich te laten 

monsteren als matroos. 
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Jongmatrozen moesten nog veel leren om een goede zeeman te worden. Dat ze uit een gebied 

kwamen dat afgesloten leek te zijn van de zee of van een belangrijke rivier speelde hierbij 

geen rol. Eenmaal in dienst van de VOC zouden ze de stiel wel leren aan boord van een 

gigantische Oost-Indiëvaarder.  

Typische zeemanssteden als Knokke of Oostende leverden uiteraard hun aandeel aan 

jongmatrozen. Het valt echter op te merken dat het aantal Oostendse jongmatrozen relatief 

klein is. Gezien de hoeveelheid matrozen en bosschieters die deze stad de VOC leverde, is het 

eigenaardig dat er in de hele tweede helft van de achttiende eeuw slechts 15 jongmatrozen 

vanuit Oostende in dienst van de Compagnie traden. Nieuwpoort leverde zelfs niet één 

jongmatroos aan de VOC. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de geografische ligging van 

deze kuststeden. Jongmatrozen waren per definitie nog onervaren en moesten dus de stiel als 

matroos nog leren. Vanuit deze steden was de kans echter groter dat men meer ervaren 

matrozen aanbracht omdat de meeste personen daar van jongs af aan te maken kregen met de 

zee en ze er dus als het ware mee opgroeiden. Zelfs jonge personen uit deze kustgebieden 

waren daarom reeds vrij vroeg ervaren genoeg om op een schip te werken. 

Als we daar tegenover een typische „soldatenstad‟ als Luik plaatsen merken we pas echt hoe 

opvallend klein het aantal Oostendse lichtmatrozen is. De stad Luik leverde immers niet 

minder dan 27 jongmatrozen. Ook vanuit de andere delen van de Zuidelijke Nederlanden 

werden jongmatrozen gerecruteerd, zij het in mindere getallen dan in Brabant en Vlaanderen. 

Ook hier zien we dat er vanuit de plattelandsgebieden van Limburg, Henegouwen of Namen 

jonge mensen in dienst traden van de Compagnie om er de stiel van matroos te leren. 

Afkomst van de overige Zuid-Nederlandse Jongmatrozen

Luik Doornik Namen Ath Dinant Eupen Clermont

Tongeren Hasselt Bilsen Alken As Dilsen
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Volgens de website http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/ zouden dus bijna 500 Zuid 

Nederlandse jongmatrozen zich aan een Indisch avontuur met de VOC gewaagd hebben. Toch 

moeten we hier opmerken dat het er in werkelijkheid minder waren. Verschillende 

jongmatrozen werden immers twee of zelfs drie keer vermeld. Jacobus Pluijmers 

bijvoorbeeld, deze jongmatroos diende uit te varen met de „Visvliet‟, maar ging twintig dagen 

eerder aan boord van de „Nieuw Nieuwerkerk‟.  Hij werd op deze manier wel twee maal in de 

scheepssoldijboeken vermeld. Aan de Kaap stapte hij dan toch over op de „Visvliet‟ waardoor 

hij uiteindelijk drie maal werd vermeld. 

 

* Gegevens van Jacobus Pluijmers uit Diest 

Datum indiensttreding:  25-08-1761  Datum uit dienst:  00-00-1762 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Visvliet  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  op nieuw nieuwerkerk gaan 

* Gegevens van Jacobus Pluijmers uit Diest 

Datum indiensttreding:  05-08-1761  Datum uit dienst:  04-05-1762 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Nieuw Nieuwerkerk  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Jacobus Pluijmers uit Diest 

Functie bij indiensttreding  Jongmatroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Visvliet 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  NIEUW NIEUWERKERK in het jaar 1761 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 
 

Ook Jacobus de Mel werd twee maal vermeld doordat hij eerder was uitgevaren met de 

„Nieuw Nieuwerkerk‟ in plaats van met de „Visvliet‟. 

 

* Gegevens van Jacobus de Mel uit Gent 

Datum indiensttreding:  25-08-1761  Datum uit dienst:  00-00-1762 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Visvliet  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  op nieuw nieuwerkerk gaan 

* Gegevens van Jacobus de Mel uit Gent 

Datum indiensttreding:  05-08-1761  Datum uit dienst:  00-00-1768 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Nieuw Nieuwerkerk  Plaats of schip:  gansenhoef 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Verschillende andere jongmatrozen werden dan weer twee maal vermeld doordat ze aan de 

kaap op een ander schip te werk werden gesteld. Dit was bijvoorbeeld het geval met Jean 

Poisson. Het is gemakkelijk om deze jongmatroos over het hoofd te zien als zijnde iemand die 
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twee maal in de gegevens vermeld wordt, maar dit komt doordat ook deze Zuidelijke 

Nederlander zijn achternaam twee maal anders gespeld werd: 

 

* Gegevens van Jean Poisson uit Brussel 

Datum indiensttreding:  29-03-1761  Datum uit dienst:  00-00-1763 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Vosmaar  Plaats of schip:  Amerongen 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Jean Poissson uit Brussel 

Functie bij indiensttreding  Jongmatroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Rhoon 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  VOSMAAR in het jaar 1761 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 
 

Van de bijna 500 jongmatrozen maakte ook niet iedereen de lange reis naar Oost-Indië mee. 

Verschillende jongmatrozen waren reeds absent bij afvaart. Dit kon om verschillende redenen 

zijn, maar de meest voorkomende leek toch arbeidsongeschiktheid te zijn: 

 

* Gegevens van Leendert Nutters uit Brugge 

Datum indiensttreding:  09-01-1761  Datum uit dienst:  00-00-1761 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Borssele  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  arbeidsongeschikt 

 

Toch betekende dit niet noodzakelijk dat de dienaar nooit nog de kans kreeg om op Azië te 

varen. Jan Baptist Morgan werd bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bevonden in januari, 

waardoor hij de afvaart met de „Borssele‟ miste: 

 

* Gegevens van Jan Baptist Morgan uit Brussel 

Datum indiensttreding:  09-01-1761  Datum uit dienst:  00-00-1761 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Borssele  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  arbeidsongeschikt 
 

Twee maand later werd hij echter wel geschikt geacht om in dienst van de Verenigd Oost-

Indische Compagnie richting Azië te varen. Hij bleef ook gezond en wel want hij werd na vier 

jaar trouwe dienst gerepatrieerd naar het vaderland. Éénmaal afgekeurd worden en als 

arbeidsongeschikt bestempeld worden betekende dus niet noodzakelijk het einde van de 

Aziatische droom. 
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* Gegevens van Jan Baptist Morgan uit Brussel 

Datum indiensttreding:  29-03-1761  Datum uit dienst:  00-00-1765 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Vosmaar  Plaats of schip:  Stralen 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Tenslotte probeerde ik ook te achterhalen of de personen die als jongmatroos werden 

ingeschreven in een later stadia van hun carrière ook als volwaardige matroos werden 

ingeschreven in de scheepssoldijboeken.  

Ik vond al gauw enkele voorbeelden van een dergelijke opwaardering, waarmee duidelijk 

wordt dat dit een logische evolutie was. Jongmatrozen werden volmatrozen eens ze ouder 

werden en ervaring opgedaan hadden. Kon een jongmatroos reeds na één reis genoeg ervaring 

opdoen en een volmatroos worden? Jongmatroos Stoffel Jacobus van Alsland kan hier als 

voorbeeld naar voren geschoven worden. Deze jonge matroos ging in dienst als lichtmatroos 

op 6 januari 1760. Hij maakte dat jaar de heen en terugreis naar Azië met het schip de 

„Barbara Theodora‟ en kon in 1761 reeds aan zijn tweede reis naar het Oosten beginnen. Ook 

deze keer werd hij als jongmatroos vermeld, terwijl hij toch al ervaring had met het varen op 

Azië: 

 

* Gegevens van Stoffel Jacobus van Alsland uit Gent 

Datum indiensttreding:  06-01-1760  Datum uit dienst:  25-01-1765 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Barbara Theodora  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Stoffel Jacobus van Alsland uit Gent 

Datum indiensttreding:  09-01-1761  Datum uit dienst:  08-07-1761 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Borssele  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 
 

Toch kon iemand, die als jongmatroos in dienst ging, een andere functie verwerven in de loop 

van zijn dienstperiode. Net als bij de jongsoldaten vond ik hier een Zuid-Nederlandse jonge 

dienaar terug die na zijn indiensttreding van beroep veranderde: 

 

* Gegevens van Jan Baptist Deij uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  09-01-1761  Datum uit dienst:  01-12-1761 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Borssele  Plaats of schip:  kattendijke 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  voor soldaat 
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Jan Baptist Deij was slechts een klein jaar in dienst van de Verenigd Oost-Indische 

Compagnie, maar toch staat er bij opmerkingen vermeld dat hij al gauw voor de functie van 

soldaat ging. 

 

3.3. De Jongen 
 

Scheepsjongens waren nog te jong om matroos te zijn, maar konden wel reeds mee uitvaren. 

Ze verrichtten hierbij allerlei karweitjes aan boord en kregen hiervoor slechts 5 gulden per 

maand. Scheepsjongens waren 10 tot 16 jaar
161

.  

Ik vond slechts vier Zuid-Nederlandse scheepsjongens terug in de database van het nationaal 

archief: Francies Scherber uit Gent, Francois le Kok uit Leuven, Christoffel Brands uit Lier en 

Pieter Verhoeven uit Zwijndrecht. Brands was oorspronkelijk uitgevaren voor de kamer 

Amsterdam en was aan de kaap aan boord gegaan van een Zeeuws schip, terwijl van de 

Gentse Scherber niet geweten is wat er met hem gebeurd is. Niet één van deze jongens werd 

later nog vermeld als matroos, jongmatroos of in een andere functie. Pieter Verhoeven en 

Francois le Kok overleden terwijl ze in dienst van de VOC waren, maar of ze toen nog steeds 

als jongen werkten lijkt me twijfelachtig. Verhoeven overleed na 3 jaar dienst, maar le Kok 

was maar liefst 13 jaar in dienst van de VOC. Het is onmogelijk dat deze bij zijn dood nog 

steeds een jongen was. In geval dat hij als 10-jarige in dienst trad zou hij 23 geweest zijn op 

het moment van zijn dood. Te oud voor een jongen, en waarschijnlijk was hij dus een 

volwaardige matroos geworden. Hij overleed in Azië wat zou impliceren dat hij ofwel op een 

Aziatisch schip werkte, ofwel in een andere functie in Batavia of Ceylon. 

 

* Gegevens van Pieter Verhoeven uit Zwijndrecht  

Datum indiensttreding: 29-11-1792 Datum uit dienst: 22-03-1795 

Functie bij indiensttreding: Jongen Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Ijsselmonde Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Francois le Kok uit Leuven  

Datum indiensttreding: 17-05-1776 Datum uit dienst: 15-10-1789 

Functie bij indiensttreding: Jongen Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Mars Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

 

 

 

3.4. De Hoogloper of Oplooper 
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De hooglopers waren matrozen van lage rang. Het waren ongeoefende lichtmatrozen die de 

volmatrozen moesten helpen. Ze verdienden 7 gulden per maand
162

. Dit scheepsberoep was 

dus met andere woorden zeer nauw verwant met dat van de jongmatrozen. In de loop van de 

tweede helft van de 18
de

 eeuw vaarden er 10 648 hooglopers uit voor de kamers Zeeland, 

Delft, Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam. Zo‟n 5% daarvan, oftewel 539 hooglopers waren 

afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. 

Een oplooper was eveneens een hoogloper, maar was de Zeeuwse benaming voor deze 

lichtmatroos
163

. Voor de kamer Zeeland vaarden er 197 oploopers uit en 14 daarvan waren 

Zuidelijke Nederlanders (7,1%). 

Herkomst van de Hooglopers
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De meeste Zuid-Nederlandse hooglopers waren afkomstig uit Antwerpen, Brussel, Gent en 

Brugge. De grote vier steden met andere woorden. Het is opmerkelijk dat het landinwaarts 

gelegen en Franstalige Doornik 5% van de Zuid-Nederlandse hooglopers leverde. De stad is 

daarmee de vijfde grootste aanbrenger van hooglopers. Gezien het feit dat dit een typische 

„soldatenstad‟ was is dit cijfer best verrassend. 

                                                           
162

 http://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html 
163

 http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=82 
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Ook bij de Zeeuwse oploopers zien we dezelfde vier grote steden terugkeren. Vooral Brussel 

en Gent leverden de meeste Zuid-Nederlandse oploopers. Er waren natuurlijk niet echt heel 

veel Zuid-Nederlandse oploopers. Dit maakt het gemakkelijk om van elk van deze personen 

hun VOC-carrière te schetsen, maar zorgt er ook voor dat we een vertekend beeld kunnen 

krijgen wanneer we bepaalde zaken onderzoeken. Hoe traden deze oploopers uit dienst? 

Wanneer we van elk van deze 14 oploopers nagaan hoe ze uit dienst gingen krijgen we de 

volgende grafiek: 
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Hieruit blijkt dat de helft van de Zuid-Nederlandse oploopers overleed tijdens hun dienstjaren 

binnen de VOC. Het is echter gevaarlijk om hier conclusies uit te trekken omdat het hier een 

onderzoek betreft dat gebaseerd is op een kleine groep mensen. Indien één van deze overleden 

oploopers in leven was gebleven zou dit de statistieken direct beïnvloeden. 

Dit is minder het geval bij de hooglopers. Er waren immers meer dan 500 Zuid-Nederlandse 

hooglopers. Bij deze groep zeelieden kunnen we beter nagaan of er sprake was van een grote 

sterfte onder de dienaren of niet.  

 

Ik besloot alle steden te onderzoeken die meer dan 7 hooglopers leverden aan de VOC. Dit 

leverde de volgende grafiek op: 
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In dit onderzoek werd van 272 van de 539 Zuid-Nederlandse hooglopers nagegaan hoe ze uit 

dienst geraakten. De resultaten tonen aan dat ook onder de hooglopers de sterfte vrij groot 

was. Net als bij de oploopers lijkt het sterftecijfer rond de 50% te schommelen, wat er kan op 

wijzen dat ook de hooglopers te lijden hadden onder de slechte werk- en leefomstandigheden 

aan boord. De sterftecijfers liggen echter lager dan bij de militairen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

3.5. De Bosschieter 
 
 

Bosschieters waren ervaren matrozen die belast werden met het afvuren van de kanonnen
164

. 

Men gebruikte ook wel de term busschieter (bus is een oud woord voor kanon), fuselier of 

zeesoldaat
165

. 

Gaastra gaf aan dat in de loop van de achttiende eeuw de VOC in een soort vicieuze cirkel 

terechtkwam. Door het tekort aan soldaten en matrozen werd de rekrutering soepeler en 

werden er steeds meer onervaren, berooide en slecht gevoede werkkrachten in dienst 

genomen. Deze liepen echter het risico sneller ziek te worden en te overlijden waardoor de 

vraag naar verse krachten even goed groot, zoniet groter bleek te zijn
166

. Dat steeds meer 

onervaren zeelui naar het oosten werden gestuurd is bijvoorbeeld merkbaar doordat het aantal 

bosschieters terugliep. Deze ervaren zeelui werden steeds schaarser aan boord van de VOC-

schepen. Via de database van het nationaalarchief bekeek ik zes Zuid-Nederlandse steden 

naderbij. De volgende evolutie was zichtbaar: 
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 Brugge Oostende Brussel Antwerpen Gent Mechelen TOTAAL 

1750 – 1755 13 34 12 18 7 5 89 

1756 – 1760 5 7 16 12 5 3 48 

1761 – 1765 6 19 9 11 4 2 51 

1766 – 1770 0 4 1 1 0 1 7 

1771 – 1775 0 1 3 4 3 0 11 

1776 – 1780 2 1 1 1 0 0 5 

1781 – 1785 0 0 0 1 0 0 1 

1786 – 1790 3 4 2 0 1 0 10 

1791 - 1795 0 0 3 0 2 0 5 

 

Uit deze cijfers valt overduidelijk af te leiden dat het aantal ervaren boscchieters in de loop 

van de 2
de

 helft van de 18
de

 eeuw enorm terugliep. Dit lijkt dus inderdaad te bevestigen dat de 

VOC nood had aan ervaren zeelui. 

 

Uit mijn onderzoek bleek ook dat de Zuid-Nederlandse bosschieters vooral uit de grote en 

middelgrote steden afkomstig waren. Net als bij de jongmatrozen waren er natuurlijk ook 

bosschieters afkomstig uit kleine Vlaamse en Brabantse dorpjes, maar het lijken er minder te 

zijn dat bij de jongmatrozen het geval was. Vlaanderen leverde nog bijvoorbeeld steeds 15 

bosschieters, maar bijna de helft van deze personen kwam uit Nieuwpoort (Noordzee-gebied) 

en Beveren (Schelde-gebied). De kleine dorpjes en gehuchten brachten duidelijk minder 

bosschieters aan. 

 

Herkomst van de Bosschieters
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.  

 

De kuststad Oostende was de grote leverancier van ervaren bosschieters. Zoals ik reeds 

vermeldde zou de VOC hier ook actief gerecruteerd hebben in de loop van de 18
de

 eeuw. Dit 

is dus merkbaar in de cijfers.  

Naast Oostende leverden ook de grote vier en Mechelen de meeste bosschieters. Het Vlaamse 

platteland staat op de 6
de

 plaats wat de hoeveelheid aangebrachte bosschieters betreft. Dit 

komt dus vooral door het feit dat Nieuwpoort en Beveren in deze Vlaamse statistieken werden 

opgenomen. 

Door deze grote leveranciers van bosschieters nader te bekijken probeerde ik na te gaan of de 

sterfte en overlevingskansen van de bosschieters gelijkaardig waren aan die van de onervaren 

hooglopers. De resultaten lijken dit echter te weerleggen: 
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De sterftecijfers onder de bosschieters lagen duidelijk lager dan onder de jongmatrozen of 

hooglopers. Kwam dit door het feit dat deze personen ouder en meer ervaren waren? Ik ga 

ervan uit dat jonge personen, die een leven op zee niet gewend waren, sneller vatbaar waren 

voor ziektes dan de ervaren bosschieters. Deze waren immers ook ooit onervaren jonge 

zeelieden geweest, maar hadden deze leerrijke periode overleeft, wat erop wijst dat ze sterk 

genoeg waren voor een leven op zee. Het is frappant om te zien hoe deze cijfers verschillen 

van die van de onervaren zeelieden. Er werden duidelijk meer bosschieters gerepatrieerd en 

de sterftecijfers lagen merkbaar lager. 
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Tot slot stelde ik me de vraag hoe lang een Zuid-Nederlandse zeeman erover deed om als 

ervaren bosschieter gemonsterd te worden. In de Brusselaar Philippus Plas vond ik een mooi 

voorbeeld. Het kon blijkbaar snel gaan om van onervaren jongmatroos op te klimmen naar de 

positie van ervaren bosschieter. 

 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 15-06-1754 Datum uit dienst: 00-00-1758 

Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vosmaar Plaats of schip: Radermacher 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 19-02-1759 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Kattendijke Plaats of schip: Vrouwe elisabeth 
 

Philippus trad in 1754 in dienst als jongmatroos en was reeds vijf jaar later een bosschieter. 

Dit is verbazingwekkend snel. Misschien kwam dit door het feit dat men steeds op zoek was 

naar ervaren zeelui en iemand als Philippus Plas na vijf jaar dienst reeds als ervaren werd 

gezien in vergelijking met nieuwe, jongere zeelieden?  

 

3.6. Zuid-Nederlandse zeelieden 
 

3628 Zuid-Nederlandse zeelieden maakten in de tweede helft van de 18
de

 eeuw de heenreis 

mee naar Azië. Dit betekent dat de er net iets minder Zuid-Nederlandse zeelui waren dan 

militairen. Van deze 3628 zeelieden behoorde 92% tot het lagere scheepspersoneel. Bij de 

zeelieden konden dus meer Zuid-Nederlanders een positie als onderofficier of zelfs officier 

versieren dan bij de militairen, waar maar liefst 97% een gewone soldaat was en slechts heel 

weinig Zuid-Nederlandser korporaal, sergeant of vaandrig werden. 

Zoals we in het volgende deel zullen zien waren er meer kansen voor ervaren zeelieden om op 

te klimmen binnen de hiërarchie en aldus onderofficier te worden. Lag dit aan de grote 

sterfte? Diende me daarom steeds nieuwe personen te promoveren om de overleden 

onderofficieren te vervangen? Dit lijkt me sterk, want bij de militairen merkten we een grotere 

sterfte op en toch lagen de promotiekansen er lager. 

In de volgende grafiek poogde ik zo duidelijk mogelijk weer te geven hoe de verhoudingen 

waren tussen de verschillende Zuid-Nederlandse zeelieden: 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=55
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=325480&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=34
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=336884&gerepatrieerdmetschip=true
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Zuid-Nederlandse Zeelieden
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92 % van de Zuid-Nederlandse zeelieden waren matroos, jongmatroos, jongen 

hoogloper/oplooper of bosschieter. De overige 8% waren onderofficier, scheepsarts of 

officier. Deze zal ik in een apart deel bespreken in het volgende deel. 

Wanneer we de verschillende lagere scheepsrangen per kamer vergelijken zien we een 

overduidelijk overwicht van de kamer Zeeland. Bij de bosschieters was het Zeeuwse aandeel 

het kleinst. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat de vraag naar ervaren zeelui in alle 

kamers groot was en men dus ook in de Hollandse kamers maar al te graag de ervaren Zuid-

Nederlanders zag komen. De kamer Zeeland had verhoudingsgewijs meer aantrok bij de 

onervaren zeelui. Deze kozen in vele gevallen voor de kamer Zeeland omdat deze kamer 

geografisch dichter in de buurt ligt. 
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Bij de bosschieters merkten we op dat het aanbod in de loop der jaren daalde. Wanneer we het 

totaal aantal zeelieden onder de loep nemen merken we een gelijkaardige trend op. Naar het 

einde toe daalde de hoeveelheid Zuid-Nederlandse zeelieden. Er was nog een korte 

heropflakkering in de jaren 1786-1790 (wanneer er ook een toename in het aantal Zuid-

Nederlandse militairen was), maar eigenlijk is het vrij duidelijk dat het aantal Zuid-

Nederlandse zeelieden afnam naar het einde toe. De grootste piekperiode waren de jaren 

1771-1775. 

 

Aantal Zuid-Nederlandse Zeelieden in de grote steden
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In deel 4 zal ik nog terugkomen op de massale sterfte onder de Zuid-Nederlanders, maar ik 

wens nu te wijzen op het feit dat de sterfte bij de Zuid-Nederlandse zeelieden lager leek te 

liggen dan bij de Zuid-Nederlandse militairen. Lager is hier echter relatief, want de 

sterftecijfers lagen nog steeds heel hoog. Gemiddeld bedroeg de sterfteratio ongeveer 50%. 

Het grootste deel van de overleden zeelieden werd uitgemaakt door de matrozen. Dit is geen 

verrassing aangezien deze groep de meerderheid van de zeelui uitmaakte. 

In de volgende grafiek worden de 7 Zuid-Nederlandse steden weergegeven die het meeste 

dienaren in dienst hadden binnen de Verenigd Oost-Indische Compagnie. 
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Sterfte onder de zeelieden (7 grootste steden)
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We kunnen dus besluiten dat: 

 

* De meeste Zuid-Nederlandse zeelieden tot het lagere scheepspersoneel hoorden. 92% van 

de totale hoeveelheid Zuid-Nederlandse zeelui behoorde tot deze groep 

* De promotiekansen lagen laag, maar wel hoger dan voor Zuid-Nederlandse militairen. 

* De sterftecijfers lagen ook hier heel hoog, maar de situatie was al gevoelig beter dan voor 

de Zuid-Nederlandse militairen. 

* De sterftecijfers lijken ook hoger te liggen onder de jonge en onervaren Zuid-Nederlanders 

dan bij de meer ervaren bosschieters en waarschijnlijk ook ervaren matrozen. Deze laatste 

konden blijkbaar beter tegen het harde leven aan boord van een Oost-Indiëvaarder en dit 

verklaarde dan ook waarom ze bosschieter geworden waren. Wie tijdens zijn eerste jaren in 

leven bleef, deed meer ervaring op en had een grotere kans om in leven te blijven. 

* In de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw nam het aantal Zuid-Nederlandse 

zeelieden  binnen de VOC af. De jaren 1771-1775 waren een echte piekperiode waarin er heel 

wat Zuid-Nederlandse zeelui in dienst was van de VOC. 

* De kamer Zeeland monopoliseerde enkele beroepen als de scheepsjongen of oplooper. 

Binnen de andere kamers waren er geen Zuid-Nederlanders in deze functies actief. Ook 

binnen de andere lagere zeeberoepen is er sprake van een groot Zeeuws overwicht. Aangezien 

het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen de meeste lagere zeelieden leverden zal 

de geografische nabijheid van de kamer Zeeland een grote rol hebben gespeeld. 
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* De Zuid-Nederlandse zeelieden kwamen vooral van de steden en dorpen aan de Noordzee 

en in de Schelderegio, maar toch zien we dat de kleine stadjes, dorpjes en gemeenten van het 

Vlaamse en Brabantse platteland ook redelijk wat jonge en onervaren zeemannen in de VOC 

hadden. Bij de meer ervaren bosschieters was dit minder het geval. Hoe meer landinwaarts, 

hoe minder zeelui men aantrof. 

 

4. De Onderofficieren 
 

Er was een strikte hiërarchie aan boord van de Oost-Indiëvaarders, maar deze zou toch niet zo 

streng geweest zijn dat vriendschappen tussen iemand met een hogere rang en iemand met een 

lagere rang onmogelijk bleken te zijn. Roelof van Gelder vond in de handschriften van Duitse 

dienaren terug dat sommige onderofficieren en officieren een goede band ontwikkelden met 

enkele soldaten of matrozen en dit soms goed van pas kon komen. Zo vermeldde een Duitse 

dienaar dat bepaalde officieren het voor mensen met een lagere rang opnamen en hen aldus 

beschermden tegen de grillen van de schipper
167

. 

 

4.1. De Bootsman 
 

Dit was een belangrijke persoon aan boord. De bootsman of hoogbootsman was een 

onderofficier die toezicht moest houden op het staande en lopende want van het schip, met 

name dat van de grote mast. Hij had een bootsmansmaat en alle matrozen onder zich. Hij 

verdiende een mooie 22 gulden per maand
168

. 

Ik vond 11 Zuidelijke Nederlanders terug die deze functie in de tweede helft van de achttiende 

eeuw hebben waargenomen. Zeer opvallend was het feit dat de meeste van deze personen 

promotie hadden gemaakt binnen de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Het moeten met 

andere woorden verdienstelijke dienaren zijn geweest want ze kregen na verloop van tijd 

steeds meer verantwoordelijkheid. Drie Zuid-Nederlandse bootsmannen werden trouwens 

tweemaal vermeld, wat impliceert dat eigenlijk slechts acht Zuiderlingen het tot deze hoge 

functie geschopt hebben. 

Johannes Roos werd bijvoorbeeld tweemaal vermeld als bootsman, maar zijn voornaam werd 

tweemaal anders gespeld. Het gaat hier echter wel degelijk om dezelfde persoon: 

 

                                                           
167

 VAN GELDER R., Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de VOC., Nijmegen, Uitgeverij SUN, 

1997, p. 156. 
168

 http://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html 
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* Gegevens van Johannes Roos uit Oostende  

Datum indiensttreding: 24-10-1756 Datum uit dienst: 00-00-1758 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Gustaaf Willem Plaats of schip: Oosthuizen 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee 

Begunstigde(n): Vrouw: Maria Bastianse 

 

* Gegevens van Johannis Roos uit Oostende  

Datum indiensttreding: 04-10-1758 Datum uit dienst: 13-09-1758 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Liefde Plaats of schip: Liefde 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Ook andere bootsmannen, zoals Jan Baptise Hunselaar, werden meermaals vermeld. Deze 

dienaar vaarde tweemaal uit als bootsman. Hij werd wel éénmaal als Dunselaar ingeschreven 

wat het makkelijk maakt om hem over het hoofd te zien. In het jaar 1764 trad hij in dienst als 

Schieman, maar nauwelijks 2 jaar later werd hij reeds gepromoveerd tot bootsman. In deze 

functie zou hij drie jaar later overlijden, ergens op de Atlantische Oceaan. 

 

* Gegevens van Jan Baptist Hunselaar uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 20-11-1764 Datum uit dienst: 00-00-1766 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Pallas Plaats of schip: pallas 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Baptist van Dunselaar uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 07-11-1766 Datum uit dienst: 00-00-1768 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Pallas Plaats of schip: Pallas 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Babtist van Hunselaar uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 12-09-1768 Datum uit dienst: 15-01-1769 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Oostkapelle Plaats of schip: oostkapelle 

Maandbrief: Nee Schuldbrief:  
 

Lodewijk Elbout of Hellebout is een zeer vergelijkbare dienaar. Ook hij begon zijn carrière 

als schieman en werd later benoemd tot bootsman. Net als bij van Hunselaar werd zijn naam 

op een bepaald moment anders geschreven. Elbout werd plotseling als Hellebout vermeld. Ik 

vermoed dat het hier om dezelfde persoon ging. In 1752 trad de jonge Lodewijk Elbout in 

dienst als schieman. Diezelfde functie zou hij ook op twee andere reizen naar het oosten 

betrekken. Namelijk met de „Huis de Boede‟ in 1754 en met de „Torenvliet‟ in 1757. 

 

* Gegevens van Lodewijk Elbout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 29-01-1752 Datum uit dienst: 00-00-1754 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=56
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=336156&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=56
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=14
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=312019&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=56
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=348193&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=56
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Huis ten Donk Plaats of schip: huis ten donk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

In het jaar 1760 werd hij echter gepromoveerd tot bootsman en in deze functie vatte hij zijn 

derde reis naar de oost aan. Het moet zijn dat zijn derde reis op de „Torenvliet‟ hem een goede 

naam had bezorgd bij de officieren van dit schip want hij werd voortaan als bootsman op dit 

zelfde schip tewerkgesteld: 

 

* Gegevens van Lodewijk Elbout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-03-1760 Datum uit dienst: 00-00-1762 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Torenvliet Plaats of schip: Torenvliet 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Drie jaar later zou hij zijn vijfde en laatste reis naar Azië meemaken. Hij stierf tijdens de 

heenreis tijdens de zomer van 1763. Dit keer werd zijn naam als Hellebout vermeld, maar 

zoals reeds gezegd vermoed ik dat het wel degelijk om dezelfde bootsman gaat. 

 

* Gegevens van Lodewijk Hellebout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 08-05-1763 Datum uit dienst: 30-08-1763 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Barbara Theodora Plaats of schip: barbara theodora 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Johannes Maanhout maakte de grootste promotie van alle bootsmannen. Hij trad in 1765 in 

dienst als simpele matroos in de kamer delft, maar was reeds negen jaar later opgeklommen 

tot bootsman binnen de kamer Hoorn. Een serieuze promotie! 

 

* Gegevens van Johannes Maanhout uit Gent  

Datum indiensttreding: 15-11-1765 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zilveren Leeuw Plaats of schip: Bleijenburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Johannes Maanhout uit Gent  

Datum indiensttreding: 05-12-1774 Datum uit dienst: 00-00-1775 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Abbekerk Plaats of schip: Jonge Lieve 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Treijntje Andries Dekker uit ; opmerkingen 

 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=14
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=321248&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=56
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=337867&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=56
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1136646&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=56
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1034109&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx


 138 

Jan Jesperse uit Dendermonde werd dan weer van bosschieter, dus een ervaren matroos, 

gepromoveerd tot bootsman. Eind jaren ‟40 van de achttiende eeuw was hij tewerkgesteld als 

busschutter, maar negen jaar later, bij zijn volgende vermelding, was hij reeds bootsman: 

 

* Gegevens van Jan Jesperse uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 20-08-1747 Datum uit dienst: 00-00-1749 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Schellag Plaats of schip: Tolsduin 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Jesperse uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 24-04-1758 Datum uit dienst: 08-12-1760 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Hof d'uno Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Een laatste voorbeeld van een bootsman die in dienst trad in een lagere rang is de heer Joseph 

Mommers uit Brussel. Deze bootsman was in 1762 nog een kwartiermeester en werd 

anderhalf jaar later, bij de volgende afvaart naar het oosten bevorderd tot bootsmansmaat. 

 

* Gegevens van Joseph Mommers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 01-03-1762 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Walcheren Plaats of schip: walcheren 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Joseph Mommers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 17-08-1763 Datum uit dienst: 00-00-1766 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Tulpenburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Tijdens deze tweede reis kon hij de bootsman bijstaan en voldoende leren om tijdens de 

volgende reis naar Azië de functie van hoogbootsman waar te nemen. In deze functie vaarde 

hij tweemaal uit naar het oosten: 

 

* Gegevens van Joseph Mommers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 25-09-1766 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Ritthem Plaats of schip: ijsselmonde 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Joseph Mommers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 13-01-1771 Datum uit dienst: 00-00-1772 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Borssele Plaats of schip: Borssele 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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In de database over de Oost-Indiëvaarders vond ik elf vermeldingen van Zuid-Nederlandse 

bootsmannen. Vier van deze heren overleden tijdens hun dienstjaren en van zes van werd 

vermeld dat ze gerepatrieerd werden. Bijna de helft van de Zuid-Nederlandse bootsmannen 

lieten dus het leven, wat erop zou kunnen wijzen dat hun levenskwaliteit aan boord van de 

VOC-schepen niet veel beter zal geweest zijn dan die van de matrozen of soldaten. Alle Zuid-

Nederlandse bootsmannen waren verder afkomstig uit Vlaanderen en Brabant. Vooral 

Oostende, dat aan de zee gelegen is en dus steeds meer zeelieden leverde dan een 

landinwaarts gelegen stad, leverde een groot deel aan bootsmannen: 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Gent - - 1 1 - 2 

Oostende 4 - - - - 4 

Dendermonde 1 - - - - 1 

Antwerpen 2 - - - - 2 

Brussel 2 - - - - 2 

       

Totaal 9 - 1 1 - 11 

 

Gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw vaarden er 571 bootsmannen uit voor de 

kamers Zeeland, Delft, Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam. Slechts elf van deze onderofficieren 

waren afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Dit was slechts 1,9% van het totale aantal 

bootsmannen. 

4.2. De Bootsmansmaat 
 

De Bootmansmaat was de vaste hulp van de hoogbootsman. Hij was verantwoordelijk voor de 

bezaanmast en verdiende 14 gulden per maand
169

. 

Ik ontdekte in de database van het Nationaal Archief dat er zo‟n tien Zuidelijke Nederlanders 

in deze functie waren uitgevaren. Net als bij de hoogbootsman hadden deze lieden vaak een 

promotie achter de rug. Hoe langer men in dienst was en hoe meer ervaring men had, des te 

groter was de kans dat een dienaar tot deze functie kon opklimmen. 

Marcus Severijn is hier het mooiste bewijs van. Hij trad in 1735 in dienst als jongmatroos, 

maar was vijftien jaar later een zeer gerespecteerd matroos geworden want hij was inmiddels 

bootsmansmaat: 

                                                           
169

 http://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html 
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* Gegevens van Marcus Severijn uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 17-10-1735 Datum uit dienst: 14-06-1755 

Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Westkapelle Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Marcus Severijn uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 18-10-1750 Datum uit dienst: 11-07-1751 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Middelburg Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 
 

De meeste Zuid-Nederlandse bootsmansmaats waren echter ooit bosschieter geweest. Dit 

waren sowieso al ervaren zeelieden, dus is de stap naar bootsmansmaat een mooie promotie 

en een duidelijke erkenning voor het werk dat ze binnen de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie hadden verricht. 

Ik vond drie Zuidelijke Nederlanders terug die van bosschieter tot bootsmansmaat 

promoveerden. Alle drie overleden ze in deze functie, wat waarschijnlijk de reden was 

waarom ze nooit doorgegroeid waren naar de functie van bootsman. Jan van Oosthoven 

vaarde tweemaal uit als bosschieter vooraleer hij in 1753 werd benoemd als bootsmansmaat: 

 

* Gegevens van Jan van Oosthoven uit Lier  

Datum indiensttreding: 10-06-1748 Datum uit dienst: 00-00-1750 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Hercules Plaats of schip: Hercules 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan van Oosthoven uit Lier  

Datum indiensttreding: 04-07-1751 Datum uit dienst: 00-00-1753 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Nieuw Nieuwerkerk Plaats of schip: hercules 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan van Oosthoven uit Lier  

Datum indiensttreding: 12-06-1753 Datum uit dienst: 01-06-1756 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Leiden Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Frans de Nijs deed er een jaartje langer over om van bosschieter tot de positie van 

bootsmansmaat op te klimmen. Helaas voor hem kon hij slechts negen maanden van zijn 

nieuwe functie genieten: 
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* Gegevens van Frans de Nijs uit Oostende  

Datum indiensttreding: 08-10-1766 Datum uit dienst: 00-00-1768 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vrouwe Elisabeth Plaats of schip: vrouwe elisabeth 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Frans de Nijs uit Oostende  

Datum indiensttreding: 19-05-1772 Datum uit dienst: 16-03-1773 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Zilveren Leeuw Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Ik vond het eigenaardig dat de meeste bootsmansmaats eerder als bosschieter in dienst waren 

getreden. Immers, een bosschieter is een ervaren matroos en toch vond ik geen aanwijzingen 

dat deze bosschieters al eens eerder in dienst van de Compagnie waren geweest. De volgende 

Zuidelijke Nederlander bewijst alleszins het tegendeel want hij was ooit een onervaren 

hoogloper die toch tot ervaren bootsmansmaat kon promoveren. Na zes jaar trouwe dienst 

werd hij bosschieter en nauwelijks twee jaar later volgde de grote promotie. Een vroegtijdige 

dood zal ook deze dienaar een verdere promotie in de weg gestaan hebben. 

 

* Gegevens van Petrus Jonkers uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 25-04-1743 Datum uit dienst: 00-00-1748 

Functie bij indiensttreding: Hooploper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Huis ter Duine Plaats of schip: Naarstigheid 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Petrus Jonkers uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 23-11-1749 Datum uit dienst: 00-00-1751 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vosmaar Plaats of schip: vosmaar 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Petrus Jonkers uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 23-10-1751 Datum uit dienst: 10-04-1752 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Nieuwvijvervreugd Plaats of schip: Nieuwvijvervreugd 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Dat een dienaar niet eerst bosschieter moest worden om verder door te groeien bewijst 

Carolus Vermeulen. Deze Zuidelijke Nederlander begon zijn carrière als matroos, maar werd 

na negen jaar opgewaardeerd tot schiemansmaat. Hij werd nooit schieman, maar deed zijn job 

blijkbaar goed want hij kon wel bootsmansmaat worden anderhalf jaar later. Deze functie leek 

hij jaren uitgeoefend te hebben want nergens vond ik aanwijzingen dat hij ooit daadwerkelijk 

doorgroeide tot de functie van bootsman. 
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* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-03-1769 Datum uit dienst: 00-00-1770 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Duinenburg Plaats of schip: huis te bijweg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 26-07-1774 Datum uit dienst: 00-00-1777 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Stavenisse Plaats of schip: Merenberg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 13-03-1778 Datum uit dienst: 00-00-1779 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Hof ter Linden Plaats of schip: Zilveren Leeuw 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 19-08-1779 Datum uit dienst: 13-08-1793 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Oud Haarlem Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Oostende 1 - - - 1 2 

Poperinge 1 - - - - 1 

Antwerpen 1 - - - - 1 

Brussel 2 - - - 1 3 

Mechelen 1 - - - - 1 

Leuven 1 - - - - 1 

Lier 1 - - - - 1 

       

Totaal 8 - - - 2 10 

 

Ook bij de bootsmansmaats zien we een sterk Brabants overwicht. 70% van de Zuid-

Nederlandse bootsmansmaats waren afkomstig uit dit hertogdom en de overige 30% was 

afkomstig uit Vlaanderen. Toch waren er bitter weinig Zuidelijke Nederlanders die deze 

functie uitoefenden want nauwelijks 1,75% was afkomstig uit de Oostenrijkse Nederlanden. 

 

4.3. De Schieman 
 

Deze persoon was verantwoordelijk voor de fokkemast en boegspriet. De schieman moest 

tijdens het laden en lossen steeds in het ruim zijn en de goederen goed stuwen. Hij diende ook 
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de zware touwen in het kabelgat goed weg te schieten. Een schieman verdiende 20 gulden per 

maand, wat hem op het zelfde loonniveau plaatste als een kok of bottelier
170

. 

Tijdens mijn onderzoek vond ik 14 Zuid-Nederlandse schiemannen terug. Bepaalde van deze 

lieden bracht ik reeds ter sprake bij het bespreken van de bootsmannen. Het beroep van 

schieman leek een ideale springplank te zijn naar de positie van hoogbootsman. De reeds 

vermeldde Lodewijk Elbout (of Elwout of Hellebout) is hier een mooi voorbeeld van. Hij was 

als schieman in dienst van de Compagnie op heel wat heenreizen: 

 

* Gegevens van Lodewijk Elwout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 26-03-1750 Datum uit dienst: 00-00-1751 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Naarstigheid Plaats of schip: Gouverneur-Generaal 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Lodewijk Elbout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 29-01-1752 Datum uit dienst: 00-00-1754 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Huis ten Donk Plaats of schip: huis ten donk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Lodewijk Elbout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 19-11-1754 Datum uit dienst: 00-00-1756 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Huis te Boede Plaats of schip: Engeland  

 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Lodewijk Elbout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 08-03-1757 Datum uit dienst: 00-00-1759 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Torenvliet Plaats of schip: Vosmaar 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Van 1750 tot en met 1759 was een trouwe schieman en hij werd hiervoor uiteindelijk beloond 

met een benoeming tot bootsman, wat hem meer verantwoordelijkheid en twee gulden meer 

per maand opleverde. Lodewijk Elbout moet zijn job goed hebben gedaan en genoeg ervaring 

hebben opgedaan waardoor men uiteindelijk besloot om hem te promoveren. In het jaar 1756 

overleefde hij zelfs een schipbreuk bij de kust van Engeland. 

 

* Gegevens van Lodewijk Elbout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-03-1760 Datum uit dienst: 00-00-1762 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Torenvliet Plaats of schip: Torenvliet 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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* Gegevens van Lodewijk Hellebout uit Oostende  

Datum indiensttreding: 08-05-1763 Datum uit dienst: 30-08-1763 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Barbara Theodora Plaats of schip: barbara theodora 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Drie jaar na zijn benoeming overleed hij aan boord van de „Barbara Theodora‟, ergens op de 

Atlantische Oceaan.  

De reeds voornoemde Jan Baptist Hunselaar of Dunselaar was aanvankelijk ook schieman 

voordat hij benoemd werd tot bootsman. Net als Lodewijk Elbout moet hij een verdienstelijke 

schieman zijn geweest, of er was dringend nood aan een nieuwe bootsman doordat de 

sterftecijfers zo hoog lagen. 

 

* Gegevens van Jan Baptist Hunselaar uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 20-11-1764 Datum uit dienst: 00-00-1766 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Pallas Plaats of schip: pallas 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Baptist van Dunselaar uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 07-11-1766 Datum uit dienst: 00-00-1768 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Pallas Plaats of schip: Pallas 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Een schieman kon dus regelmatig gepromoveerd worden tot bootsman, maar de meesten 

traden oorspronkelijk niet in dienst als schieman. Wie deze functie waarnam had meestal ook 

reeds enkele promoties achter de rug. Gilles van Dalen was bijvoorbeeld kwartiermeester 

binnen de kamer Amsterdam. Hij vaarde voor deze kamer uit in het voorjaar van 1764. 

Aangekomen aan de Kaap moet er echter nood geweest zijn aan een nieuwe schieman op een 

schip uit Enkhuizen. Gilles van Dalen stapte aldus aan de Kaap over op een schip van de 

kamer Enkhuizen en werd nauwelijks enkele maanden nadat hij uit de Republiek vertrok als 

kwartiermeester reeds aangesteld als schieman op een schip van een andere kamer. 

 

* Gegevens van Gilles van Dalen uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 18-05-1764 Datum uit dienst: 00-00-1766 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Amerongen Plaats of schip: Schoonzicht 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Gillis van Dalen uit Antwerpen  

Functie bij indiensttreding Schieman 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Pijlswaart 

Hij vertrok uit Nederland met het schip AMERONGEN in het jaar 1764 
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In dienst bij kamer Amsterdam 

Maandbrief Nee 

In deze functie werd hij later nogmaals vermeld in de scheepssoldijboeken. Hij was 

ondertussen weer in dienst van de kamer Amsterdam, maar behield dus zijn nieuwe positie als 

schieman. 

 

* Gegevens van Gillis van Daalen uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 25-12-1766 Datum uit dienst: 00-00-1768 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Schoonzicht Plaats of schip: geertruida 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Ook Paulus Pieters was kwartiermeester voordat hij werd opgewaardeerd tot schieman. Hij 

was echter op het laagste niveau begonnen binnen de VOC. In 1768 trad hij in dienst als 

hoogloper. Daar hij arbeidsongeschikt werd bevonden zat zijn eerste dienstperiode er reeds 

vijf maanden later op. Hij moet echter vatberaden zijn geweest want nog eens vijf maanden 

later werd dan toch terug toegelaten en trad hij wederom in dienst van de Compagnie als 

jongmatroos. 

 

* Gegevens van Paulus Pieters uit Oostende  

Datum indiensttreding: 14-12-1768 Datum uit dienst: 07-05-1769 

Functie bij indiensttreding: Hooploper Reden uit dienst: Arbeidsongeschikt 

Uitgevaren met het schip: Geinwens Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Paulus Pieters uit Oostende  

Datum indiensttreding: 01-10-1769 Datum uit dienst: 00-00-1771 

Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Bot Plaats of schip: Ritthem 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Paulus Pieters bewees dat het mogelijk was. Als gewone lichtmatroos was hij in dienst 

getreden, maar door de jaren heen deed hij genoeg ervaring op zodat men hem na bijna 

twintig jaar trouwe dienst benoemde tot kwartiermeester. 

 

* Gegevens van Paulus Pieters uit Oostende  

Datum indiensttreding: 22-12-1787 Datum uit dienst: 00-00-1789 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Blitterswijk Plaats of schip: blitterswijk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Hij moet deze job naar behoren gedaan hebben want na diens terugkeer in de Republiek werd 

hij gepromoveerd tot schieman en in deze nieuwe functie vaarde hij wederom uit naar Azië. 

De ooit zo jonge lichtmatroos, die in dienst trad voor nauwelijks zeven gulden per maand 
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schopte het aldus tot onderofficier in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zijn gage 

bedroeg op het einde van zijn diensperiode reeds twintig gulden per maand. 

 

* Gegevens van Paulus Pieters uit Oostende  

Datum indiensttreding: 08-09-1790 Datum uit dienst: 30-06-1799 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Zwaan Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Ook Hendrik de Tombe uit Brugge klom van onderaan naar de positie van schieman. Hij deed 

dit wel een stuk sneller dan Paulus Pieters. In 1791 trad hij in dienst als matroos en reeds twee 

jaar later was hij een trotse schieman aan boord van de „Zeelelie‟. Het moet echter gezegd 

worden dat zijn benoeming, net als die van Pieters, op het einde van achttiende eeuw 

gebeurde. De VOC was niet meer wat het geweest was en de ondergang was reeds in zicht. Of 

er een verband is tussen deze lieden hun promoties en de neerwaartse spiraal waar de VOC in 

was terechtgekomen kan ik niet achterhalen. Feit is wel dat de VOC goed en ervaren 

personeel bleef zoeken en het aanbod schaarser en schaarser werd. Het is niet onmogelijk dat 

hierdoor de promotiekansen van buitenlanders stegen. 

 

* Gegevens van Hendrik de Tombe uit Brugge  

Datum indiensttreding: 22-12-1791 Datum uit dienst: 00-00-1793 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Westkapelle Plaats of schip: Westkapelle 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Hendricus de Tombe uit Brugge  

Datum indiensttreding: 16-11-1793 Datum uit dienst: 23-09-1794 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Zeelelie Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Oostende 5 - - - - 5 

Brugge 2 - - - - 2 

Nieuwpoort 1 - - - - 1 

Antwerpen 1 - - 1 - 2 

Mechelen 1 - 1 1 - 3 

Namen 1 - - - - 1 

Totaal 11 - 1 2 - 14 

Ook hier zien we dat het leeuwendeel van de Zuid-Nederlanders uitvaarde in dienst van de 

kamer Zeeland. We zien ook duidelijk dat de meeste schiemannen uit echte havensteden 

kwamen als Oostende, Brugge, Antwerpen of Nieuwpoort. Dit kan erop wijzen dat ervaring 
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een belangrijk criteria was bij het benoemen van een nieuwe schieman. Albertus Pietersz 

toonde ook aan, net als de voornoemde Paulus Pieters, dat een Zuid-Nederlandse schieman 

gerust voor een andere kamer kon uitvaren dan de kamer waar hij oorspronkelijk voor in 

dienst getreden was. Hij trad in 1789 in dienst als schieman voor de kamer Hoorn, maar 

begon in 1791 aan zijn laatste reis voor de kamer Enkhuizen: 

 

* Gegevens van Albertus Pietersz uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 03-03-1789 Datum uit dienst: 00-00-1789 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Schagen Plaats of schip: schagen 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Albertus Pietersz uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 20-02-1791 Datum uit dienst: 12-07-1792 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Schagen Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Van de 14 Zuid-Nederlandse schiemannen valt verder nog op te merken dat ook hier bepaalde 

dienaren meermaals vermeld werden. De bovenstaande Albertus Pietersz werd tweemaal 

vermeld en schieman Elwout/Elbout maar liefst vier maal. Dit betekent feitelijk dat slechts 

tien Zuidelijke Nederlanders in de tweede helft van de achttiende eeuw waren uitgevaren als 

schieman voor de vijf onderzochte kamers. Ik zal echter de 14 vernoemingen gebruiken in de 

loop van dit onderzoek. Hieruit blijkt dat zeven man gerepatrieerd werd en slechts drie man 

overleed tijdens zijn dienstjaren. Een verrassend mooi cijfer als je weet dat zo velen het leven 

lieten in Azië of op weg naar Azië. 

Ik kan wel stellen dat het beroep van schieman een zeer Noord-Nederlands getint beroep 

bleek te zijn. Bij het overlopen van de database valt op hoeveel schiemannen afkomstig waren 

uit de Republiek zelf. Dat toch enkele Zuidelijke Nederlanders deze positie wisten te 

bemachtigen mogen ze als een pluim op hun hoed zetten, want dit was lang niet zo 

vanzelfsprekend. 2,413% van de schiemannen was afkomstig uit de Oostenrijkse 

Nederlanden. 

 

 

4.4. De Schiemansmaat 
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Dit was de helper van de schieman en hij had tevens een speciale verantwoordelijkheid voor 

de boegspriet. Hij kreeg voor zijn arbeid 14 gulden per maand, zes gulden minder dan de 

schieman
171

. 

Het lijkt erop dat wat voor schiemannen gold, ook voor schiemansmaats gold. Ervaren 

matrozen waar men tevreden van was konden opklimmen tot deze functie en sommigen 

konden zelfs doorgroeien naar een nog beter betaalde job binnen de Verenigd Oost-Indische 

Compagnie. Ik wil graag de carrière schetsen van enkele schiemansmaats: 

Johan Jurgen Albertsman was afkomstig uit het Oost-Vlaamse Melle. Toen hij in dienst trad 

van de VOC moet hij reeds de nodige ervaring hebben gehad want hij mocht direct beginnen 

als bosschieter.  

 

* Gegevens van Johan Jurgen Albersman uit Melle  

Datum indiensttreding: 12-12-1761 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Admiraal de Ruyter Plaats of schip: admiraal de ruyter 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Jurgen Albersman uit Melle  

Datum indiensttreding: 21-02-1764 Datum uit dienst: 00-00-1765 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Torenvliet Plaats of schip: westfriesland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Deze functie nam hij op twee heenreizen waar, waarna hij vijf jaar lang binnen de Compagnie 

als matroos werd tewerkgesteld. Opvallend toch wel want dit betekende dat de man voor een 

lager loon diende te gaan werken als het gene waarvoor hij oorspronkelijk in dienst was 

getreden. 

 

* Gegevens van Jan Jurgen Albersman uit Melle  

Datum indiensttreding: 08-02-1766 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Duinenburg Plaats of schip: Landskroon 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Jurgen Albersman uit Melle  

Datum indiensttreding: 01-10-1769 Datum uit dienst: 00-00-1771 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Bot Plaats of schip: Bot 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Wat de reden van deze degradatie was is me niet echt duidelijk, maar de Mellenaar 

profiteerde later toch van de opgedane ervaring. Hij werd vier jaar na zijn laatste reis weer in 

dienst genomen als schiemansmaat. Veertien jaar ervaring binnen de VOC moeten in zijn 
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voordeel hebben gespeeld. Als schiemansmaat kwam hij uiteindelijk aan zijn einde in het 

oosten. Helaas voor hem, want misschien had hij nog verder promotie gemaakt indien hij in 

leven was gebleven. 

 

* Gegevens van Jan Jurgen Albersman uit Melle  

Datum indiensttreding: 02-06-1775 Datum uit dienst: 15-11-1777 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Westfriesland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Ook Andries Neveu uit Brugge maakte een degradatie mee, maar dan wel een zwaardere dan 

Jan Jurgen Albersman. Deze Bruggeling begon zijn carrière binnen de Compagnie hoopvol 

als een jongmatroos in 1758. 

 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 04-10-1758 Datum uit dienst: 00-00-1760 

Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Liefde Plaats of schip: Tulpenburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Bij zijn tweede reis werd hij reeds ingeschreven als een volwaardige matroos en deze functie 

zou hij drie heenreizen lang goed vervullen: 

 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 05-09-1760 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Gustaaf Willem Plaats of schip: hoop 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 21-12-1767 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Borssele 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 01-10-1769 Datum uit dienst: 00-00-1771 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Bot Plaats of schip: Bot 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

In 1772 was hij een heel ervaren matroos en werd hij bevorderd tot kwartiermeester. Hij 

verdiende nu 14 gulden per maand in plaats van 8 of 9 gulden. 

 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 21-01-1772 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Jonge Samuel Plaats of schip: jonge samuel 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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Echter, eens terug in de Republiek vaarde hij terug op de oost. Deze keer was hij terug een 

matroos en moest hij dus terug genoegen nemen met een kleinere gage. Wat de reden van 

deze degradatie is kan ik moeilijk achterhalen. 

 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 28-04-1774 Datum uit dienst: 00-00-1776 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Bot Plaats of schip: Jonge Lieve 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Hij bleef in dienst van de VOC en was op zijn zesde reis naar Azië gemonsterd als een 

bosschieter. Zijn ervaring bleef dus niet onopgemerkt. 

 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 25-01-1777 Datum uit dienst: 00-00-1778 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Willem de Vijfde Plaats of schip: willem de vijfde 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Uiteindelijk kreeg hij opnieuw zijn kans om als onderofficier naar het oosten uit te varen. Hij 

werd nu schiemansmaat en kreeg opnieuw een maandloon van 14 gulden. Waarom hij 

opnieuw gepromoveerd werd is wederom moeilijk te zeggen, maar ik vermoed dat zijn 

ervaring hier een grote rol moet hebben gespeeld. Hij werd gerepatrieerd en vaarde hierna 

nooit meer uit voor de VOC. Werd hij opnieuw te licht bevonden voor zijn functie en wilde 

hij niet meer in dienst treden binnen de VOC als matroos of bosschieter? Of was hij inmiddels 

te oud geworden? De antwoorden op deze vragen kan ik helaas niet geven. 

 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 07-03-1779 Datum uit dienst: 00-00-1780 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Huis Om Plaats of schip: huis om 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Één Zuidelijke Nederlander was in dienst getreden als kwartiermeester, wat een mooie functie 

was, en hij kreeg na nauwelijks één reis de positie van schiemansmaat toegeschoven. In deze 

functie verdiende hij evenveel dan als kwartiermeester, namelijk 14 gulden per maand, maar 

het zou wel eens het begin van een mooie loopbaan betekend hebben. Helaas overleed hij 

vroegtijdig, nauwelijks acht dagen nadat hij als schiemansmaat was vertrokken vanuit de 

Republiek: 

 

* Gegevens van Guilliaam Valedt uit Oostende  

Datum indiensttreding: 27-06-1771 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 
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Uitgevaren met het schip: Popkensburg Plaats of schip: zuid-beveland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Guilliaam Valedt uit Oostende  

Datum indiensttreding: 13-12-1773 Datum uit dienst: 21-12-1773 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Willem de Vijfde Plaats of schip: Willem de Vijfde 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Ook de reeds vernoemde Carolus Vermeulen maakte een mooie promotie van schiemansmaat 

tot bootmansmaat. Hij verdiende hierbij, net als Guillaam Valedt evenveel als in zijn vorige 

betrekking, maar het kon hem sneller een promotie tot bootsman overleveren. Nergens vond 

ik een vermelding dat dit daadwerkelijk gebeurde, dus de kans is reëel dat hij als 

bootsmansmaat werkzaam bleef binnen de Compagnie. Vermeulen had zijn post 

waarschijnlijk ook te danken aan zijn ervaring want hij trad reeds in 1769 in dienst als 

gewone matroos: 

 

* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-03-1769 Datum uit dienst: 00-00-1770 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Duinenburg Plaats of schip: huis te bijweg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 26-07-1774 Datum uit dienst: 00-00-1777 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Stavenisse Plaats of schip: Merenberg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 13-03-1778 Datum uit dienst: 00-00-1779 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Hof ter Linden Plaats of schip: Zilveren Leeuw 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Carolus Vermeulen uit Oostende  

Datum indiensttreding: 19-08-1779 Datum uit dienst: 13-08-1793 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Oud Haarlem Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Niet één Zuid-Nederlandse schiemansmaat leek te zijn doorgegroeid tot de ambt van 

volwaardige schieman, maar Jan Robijn uit Oostende maakte wel de mooiste promotie van 

alle schiemansmaats. Hij was in 1773 nog een eenvoudige matroos, maar werd al gauw 

schiemansmaat. Zeven jaar later werd hij benoemd tot bottelier en op deze manier verdiende 

hij nu 20 gulden in de maand. Het is niet uit te sluiten dat hij in zijn matrozenjaren de dienst 

zou hebben uitgemaakt als zogenaamde ruimsgast. Deze matrozen stonden de bottelier bij bij 
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het uitvoeren van diens taken en het zou wel eens kunnen dat Robijn op deze manier ervaring 

opdeed in het werk dat de bottelier verrichtte.  

 

* Gegevens van Jan Robijn uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-06-1773 Datum uit dienst: 00-00-1777 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Huis Om Plaats of schip: Botland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Robijn uit Oostende  

Datum indiensttreding: 27-08-1777 Datum uit dienst: 00-00-1784 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: gerechtigheid 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Robijn uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-10-1784 Datum uit dienst: 00-00-1790 

Functie bij indiensttreding: Bottelier Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Pollux Plaats of schip: negotie 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

En net zoals bij de schiemannen zie ik ook hier dienaren in de jaren ‟90 van de achttiende 

eeuw sneller leken te promoveren dan in de decennia ervoor. Pieter Venus trad bijvoorbeeld 

in 1790 in dienst als matroos en was eind 1791 reeds gepromoveerd tot schiemansmaat. 

Carolus Vermeulen had daar in de jaren ‟70 nog negen jaar over gedaan! 

 

* Gegevens van Pieter Venus uit Oostende  

Datum indiensttreding: 18-01-1790 Datum uit dienst: 00-00-1791 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Nieuwstad Plaats of schip: Constantia 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Pieter Venus uit Oostende  

Datum indiensttreding: 17-12-1791 Datum uit dienst: 00-00-1793 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Oosthuizen Plaats of schip: oosthuizen 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

In de tweede helft van de achttiende eeuw vaarden twaalf Zuidelijke Nederlanders uit als 

schiemansmaat voor de kamers Zeeland, Delft, Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam. Ze maakten 

ongeveer 2,124% van het totaal aantal schiemansmaats uit. Net als bij de schiemannen leek de 

positie van schiemansmaat vooral vrijgehouden voor Noordelijke Nederlanders, maar toch 

slaagden enkele ervaren Zuiderse zeelieden er dus in om dit Noordelijk Nederlands 

monopolie te doorbreken. 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Gent - - 1 - - 1 
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Oostende 5 - 1 - - 6 

Brugge 2 - - - - 2 

Melle 1 - - - - 1 

Antwerpen 1 - - - - 1 

Lier 1 - - - - 1 

       

Totaal 10 - 2 - - 12 

 

En net zoals bij de schiemannen valt ook hier op dat nagenoeg alle schiemansmaats uit steden 

kwamen die dicht bij de zee lagen of toegang tot de zee hadden. De Vlaamse kuststad 

Oostende levert bijvoorbeeld 50% van alle schiemansmaats die uitvaarden voor de VOC. Ook 

hier kan ik de conclusie trekken dat ervaring belangrijk moet zijn geweest bij het benoemen 

van deze dienaren. 

 

 

 

 

 

4.5. De Scheepskorporaal 
 

Dit was de persoon die aan boord belast was met het toezicht op en het onderhoud van de 

wapens. Deze persoon werd aan wal een „kapitein des armes‟ genoemd alsook zwaardveger of 

wapensmid
172

. 

Ik vond 38 Zuid-Nederlandse scheepskorporaals terug in de database van het nationaal 

archief. Slechts enkelen werden meermaals vermeld (zoals Petrus de Jong uit Gent of Carolus 

Clamaar/Clamaer) . Het lijkt er ook op dat de meeste scheepskorporaals direct in deze functie 

werden aangeworven. Zelden waren ze eerder in een andere functie in dienst geweest. Slechts 

enkele dienaren waren eerder in een andere beroep actief voordat ze scheepskorporaal 

werden. Opvallend hierbij is dat dit handwerklieden bleken te zijn, mensen die geen ervaring 

hadden met de zeevaart. Isaak Landel uit Antwerpen trad bijvoorbeeld in dienst als 

slotenmaker, maar werd acht jaar later scheepskorporaal: 

 

* Gegevens van Isaak Landel uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 26-10-1753 Datum uit dienst: 00-00-1760 

Functie bij indiensttreding: Slotenmaker Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Erfprins Plaats of schip: vrouwe elisabeth 

                                                           
172
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Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Isaac Landel uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 09-01-1761 Datum uit dienst: 26-12-1760 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Rotterdam Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 
 

Johannes Bernardus was eveneens een ambachtsman. Hij was van oorsprong een 

roerslotemaker en werd drie jaar na zijn eerste reis naar het oosten scheepskorporaal. 

Johannes Bernardus trad als roerslotemaker in dienst van de kamer Zeeland. Drie jaar later 

werd hij scheepskorporaal in de kamer Amsterdam, waarna hij nog eens drie jaar later ook 

binnen de kamer Zeeland opdook in zijn nieuwe functie van scheepskorporaal: 

 

* Gegevens van Johannis Bernardus uit Brussel  

Datum indiensttreding: 02-02-1756 Datum uit dienst: 00-00-1759 

Functie bij indiensttreding: Roerslotemaker Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Rhoon Plaats of schip: overnes 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Johannes Bernardus uit Brussel  

Datum indiensttreding: 29-10-1759 Datum uit dienst: 00-00-1761 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Oosterbeek Plaats of schip: Oosterbeek 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Johannes Bernardus uit Brussel  

Datum indiensttreding: 14-04-1762 Datum uit dienst: 15-11-1766 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Velsen Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Beiden hadden geen ervaring als zeeman, wat me doet besluiten dat dit geen vereiste was om 

deze post te bekleden. Ervaring met wapens hadden ze echter wel door hun beroep als 

roerslotenmaker. Ik had eerder verwacht dat militairen deze positie zouden toegewezen 

kregen, maar blijkbaar voldeden Bernardus en Landel aan de vereisten. 

Alle andere scheepskorporaals werden oorspronkelijk als scheepskorporaal gemonsterd en 

traden in deze functie in dienst. Twee Zuidelijke Nederlanders traden echter later, na hun 

diensttijd als scheepskorpaal, in dienst binnen de Verenigde Oost-Indische Compagnie in een 

andere, lager aangeschreven functie. 

Anthonij van der Steen vertrok bijvoorbeeld uit de Republiek als scheepskorporaal in het jaar 

1751. Aan de Kaap stapte hij echter over op een ander Zeeuws schip en daar werd hij 

ingeschreven als doodgewone matroos. 

 

* Gegevens van Anthonij van der Steen uit Brugge  

Datum indiensttreding: 23-10-1751 Datum uit dienst: 00-00-1761 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Gerepatrieerd 
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Uitgevaren met het schip: Snoek Plaats of schip: overschie 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Anthonij van der Steen uit Brugge  

Functie bij indiensttreding Matroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Torenvliet 

Hij vertrok uit Nederland met het schip SNOEK in het jaar 1751 

In dienst bij kamer Laatste vermelding 

Maandbrief Nee 

 

Dit lijkt een eigenaardig gegeven, want als matroos verdiende hij ook minder en deze dienaar 

was al eens eerder voor de kamer Zeeland uitgevaren als scheepskorporaal in het jaar 1747. 

Een gelijkaardig geval is de carrière van Jan Francois de Vos. Deze Antwerpenaar trad in 

1752 in dienst van de VOC als scheepskorporaal. Hierna werd hij achttien jaar niet vernoemd 

in de scheepssoldijboeken waarna hij weer opdook in de functie van matroos. Nog geen twee 

jaar later ving hij opnieuw een reis naar het oosten aan, maar deze keer stond hij te boek als 

soldaat. Hier zijn meerdere verklaringen mogelijk. Het kan zijn dat het hier om twee 

verschillende personen gaat die toevallig de zelfde geboorteplaats en naam hebben, maar het 

is eveneens mogelijk dat het om dezelfde dienaar gaat en hij dus wel degelijk in drie 

verschillende functies in dienst was. Waarom iemand scheepskorporaal was en later matroos 

of soldaat is echter moeilijk te achterhalen. Misschien was hij jaren niet in dienst van de 

Compagnie en diende hij daarom aan de bodem te herbeginnen bij zijn herintrede in 1774? 

Door zijn ervaringen als scheepskorporaal en dus zijn ervaringen met wapens zette hij 

misschien uiteindelijk de stap naar een militaire positie? Ik kan hier slechts naar gissen. 

 

 

* Gegevens van Jan Francois de Vos uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 08-04-1752 Datum uit dienst: 00-00-1756 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Oostkapelle Plaats of schip: torenvliet 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Maria Catharina Jans 

* Gegevens van Jan Francois de Vos uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 05-11-1774 Datum uit dienst: 00-00-1776 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Europa Plaats of schip: 't Loo 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Francois de Vos uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 23-08-1776 Datum uit dienst: 28-08-1777 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Bredenhof Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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Zoals reeds werd meegegeven traden de meeste Zuidelijke Nederlanders gewoon direct als 

scheepskorporaal in dienst. Dat het een heel risicovol beroep was bewijzen de sterftecijfers. 

Van de 38 Zuid-Nederlandse scheepskorporaals overleden er 25 tijdens hun dienstjaren. 

Slechts zeven werden er gerepatrieerd en één raakte er vermist. Jan Clerck uit Gent 

deserteerde aan Kaap de Goede Hoop: 

 

Gegevens van Jan Clerck uit Gent  

Datum indiensttreding: 02-07-1760 Datum uit dienst: 23-02-1761 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Weggelopen 

Uitgevaren met het schip: Vlietlust Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

En Johannes Poppel had de twijfelachtige eer om bij een selecte groep ontslagen dienaren te 

horen. Hij werd tweemaal vermeld in de scheepssoldijboeken, tweemaal als ontslagen 

aangeduid en werd aldus tweemaal opgenomen in mijn onderzoek: 

 

Gegevens van Johannes Poppel uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 16-11-1793 Datum uit dienst: 01-10-1796 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Ontslagen 

Uitgevaren met het schip: Siam Plaats of schip: Noorwegen  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Gent 7 - - - - 7 

Oostende 1 - - - - 1 

Kortrijk 1 - - - - 1 

Brugge 4 - - - 1 5 

Platteland 

Vlaanderen 

1 - - 2 - 3 

Antwerpen 4 2 - - 1 7 

Brussel 2 - - - - 2 

Mechelen 1 - - - - 1 

Leuven - 1 - - 2 3 

Platteland 

Brabant 

2 3 - - - 5 

Luik 2 - 1 - - 3 

       

Totaal 25 6 1 2 4 38 

 

Uit de bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat ook hier Vlaanderen en Brabant het beste 

vertegenwoordigd zijn. Er waren scheepskorporaals afkomstig uit Melle en Oudenaarde 

(platteland Vlaanderen), alsook uit Olen, Brecht, Geel, Diest en Tienen (Platteland Brabant). 

De steden Gent en Antwerpen leverden de meeste scheepskorporaals en de meesten vaarden 

uit voor de kamer Zeeland. Verder valt het op hoe groot het aandeel van de Zuidelijke 

Nederlanders in deze functie was. Van de 525 scheepskorporaals die in de tweede helft van de 
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achttiende eeuw uitvaarden waren er 38 of 7,238% afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. 

Een betrekkelijk hoog percentage toch wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. De Constapel 
 

Een functie die sterk doet denken aan de functie van scheepskorporaal was de positie van 

constapel, ook wel als konstapel geschreven. Deze scheepsartilleriemeester stond in voor de 

zorg voor geschut en munitie. Hij moest er eveneens op toezien dat de kanonnen stevig 

vastgebonden waren wanneer zij niet gebruikt werden. Op deze manier konden ze niet gaan 

rollen tijdens een storm. Hij moest verder om de week vier of vijf keer het kruid keren en de 

vaten heen en weer rollen. Op deze manier wilde men voorkomen dat het kruid zou gaan 

klonteren. De constapel was verantwoordelijk voor de handwapens aan boord, zoals 

kardoesen, lepels, wissers, handgranaten, vuir, stinkpotten, musketten, roers, pistolen en 

degens. Hij had tevens een constapelsmaat en vijf of zes bosschieters onder zich. Een 

constapel verdiende in de tweede helft van de achtiende eeuw 22 gulden per maand voor zijn 

werk binnen de VOC
173

. Het woord constapel is overgenomen uit het Spaans-Portugese 

condestable, en dit kwam uit het Latijnse cornes stabuli, geschoold artillerist
174

. 

Ik vond slechts drie Zuidelijke Nederlanders in deze functie terug. Dit waren Hendrik Koning 

uit Hasselt, Piete van Riffelen uit Gent en Abraham van der Wijle uit Antwerpen:  

 

* Gegevens van Hendrik Gerrit Koning uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 22-10-1777 Datum uit dienst: 06-10-1778 

Functie bij indiensttreding: Constapel Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Abbekerk Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Pieter Francois van Riffelen uit Gent  

Datum indiensttreding: 26-12-1772 Datum uit dienst: 00-00-1775 

Functie bij indiensttreding: Constapel Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Oud Haarlem Plaats of schip: vrijheid 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Abraham van der Wijle uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 01-05-1751 Datum uit dienst: 00-00-1753 

                                                           
173
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Functie bij indiensttreding: Constapel Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Erfprins Plaats of schip: Erfprins 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Antje Mulder uit ; opmerkingen:  

 

De Gentse en Anwerpse constapel lijken direct als constapel in de dienst te zijn genomen, 

maar Hendrik Gerrit Koning was zeven jaar voordat hij als constapel naar het oosten vaarde 

reeds als eenvoudige hoogloper in dienst van de Compagnie getreden: 

 

* Gegevens van Hendrik Gerrid Koning uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 25-05-1770 Datum uit dienst: 00-00-1774 

Functie bij indiensttreding: Hooploper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Duivenbrug Plaats of schip: Azië 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee 

Begunstigde(n): Moeder: Aaltje Hendriksz 

 

Hier kunnen we uit afleiden dat gewone matrozen konden promoveren tot deze functie. Na 

slechts enkele jaren dienst werd hij de hulp van een constapel, om dan drie jaar later zelf 

opgewaardeerd te worden tot constapel. 

 

*Gegevens van Hendrik Gerrid Koningh uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 27-10-1774 Datum uit dienst: 00-00-1776 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Jonge Hugo Plaats of schip: jonge hugo 

Maandbrief: Ja  Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Moeder: Aaltje Hendrikse 

 

Het beroep van constapel leek vooral gereserveerd te zijn voor Noordelijke Nederlanders. Het 

valt op dat bijvoorbeelde de constapels die uitgevaren zijn voor de kamer Delft in vele 

gevallen uit Delft of Holland zelf afkomstig waren. Er bevonden zich slechts drie Zuid-

Nederlanders onder de 583 constapels die voor de onderzochte kamers waren uitgevaren. Dit 

komt neer op slechts 0,5% van het totale aantal constapels. Dit is bitter weinig en geeft aan 

dat buitenlanders, en dan Zuidelijke Nederlanders in het bijzonder, niet snel toegelaten 

werden tot deze rang. 

 

4.7. De Constapelsmaat 
 

Dit was de hulp van de constapel. Deze dienaar verdiende 14 gulden per maand. Ik vond 

slechts zeven Zuid-Nederlandse constapelmaats terug in de database van het nationaal archief. 

Deze zijn: 

 

* Gegevens van Hendrik Leonardus Krooij uit Namen  

Datum indiensttreding: 12-12-1784 Datum uit dienst: 01-11-1785 
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Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Parel Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Pieter Hendrik Elgersma uit Namen  

Datum indiensttreding: 05-12-1774 Datum uit dienst: 00-00-1775 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Abbekerk Plaats of schip: Abbekerk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Hendrik Gerrid Koningh uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 27-10-1774 Datum uit dienst: 00-00-1776 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Jonge Hugo Plaats of schip: jonge hugo 

Maandbrief: Ja  Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Moeder: Aaltje Hendrikse 

 

* Gegevens van Jacobus van Zuijlen uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 07-12-1773 Datum uit dienst: 28-09-1774 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Bredenhof Plaats of schip: Bredenhof 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Gulielmus Franciscus van Herk uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 17-01-1767 Datum uit dienst: 27-10-1767 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Admiraal de Ruyter Plaats of schip: Admiraal de Ruyter 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Anthonius carolus Josephus de Brummel uit Brussel  

Datum indiensttreding: 24-01-1787 Datum uit dienst: 17-02-1788 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Sint Laurens Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Jan Christiaen Victor uit Brussel  

Datum indiensttreding: 01-03-1762 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Walcheren Plaats of schip: walcheren 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Bijna allemaal traden ze rechtstreeks als constapelsmaat in dienst. De reeds vernoemde 

Hendrik Koning, die later constapel zou worden, en de Brusselaar Jan Victor zijn hierbij een 

uitzondering. Koning trad in dienst als hoogloper en Victor was een gewone matroos toen hij 

in dienst trad in 1758. Vier jaar later zou hij echter constapelsmaat worden en nog eens twee 

jaar later werd hij benoemd tot kwartiermeester binnen de VOC. Hij verdiende in deze functie 

evenveel als toen hij constapelsmaat was, maar dit was wel meer geld dan een eenvoudige 

matrozengage. Markant is het feit dat de heer Victor steeds werkzaam bleef op het schip de 

„Walcheren‟. Op dit schip maakte hij de promotie van matroos tot constapelmaat en later werd 

hij op deze Oost-Indiëvaarder ook kwartiermeerster. 
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* Gegevens van Jan Christiaan Victor uit Brussel  

Datum indiensttreding: 27-11-1758 Datum uit dienst: 00-00-1761 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Walcheren Plaats of schip: Walcheren 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Christiaan Victor uit Brussel  

Datum indiensttreding: 21-02-1764 Datum uit dienst: 24-04-1767 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Walcheren Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Het moge duidelijk zijn: het beroep van constapelsmaat was, net als het beroep van constapel, 

een bijna zuiver Noord-Nederlandse aangelegenheid. Voor buitenlanders als Zuidelijke 

Nederlanders was het moeilijk om zo‟n functie binnen de VOC te bekleden. Slechts 0,5% van 

alle constapelsmaats waren afkomstig uit de Oostenrijkse Nederlanden. Men gaf blijkbaar 

graag de voorkeur aan Noord-Nederlanders en dan vooral aan plaatselijke dienaren.Zo 

vaarden voor de kamer Rotterdam ongeveer 184 constapelsmaats uit en hiervan waren er 100 

geboren in Rotterdam zelf. Een zelfde trend zien we bij de kamers Delft (86 van de 177 waren 

Delftenaar), Hoorn (91 van de 177 constapelsmaats waren afkomstig uit Hoorn zelf) en 

Enkhuizen (98 van de 166 waren geboren in Enkhuizen). Het is met andere woorden al een 

zeldzaamheid dat men iemand in deze functie benoemde wanneer die persoon niet afkomstig 

was uit de thuishaven van de desbetreffende kamer. Het was nog zeldzamer dat men een 

buitenlander voor deze post aannam, dus zijn deze zeven Zuid-Nederlanders bevoorrecht 

geweest. Ze moeten ofwel over hele goede referenties beschikt hebben (zoals waarschijnlijk 

het geval was voor de Zuidelijke Nederlanders die rechtstreeks benoemd werden tot 

constapelsmaat of constapel), maar het is ook mogelijk dat sommigen zich zeer verdienstelijk 

hebben gemaakt en daardoor op een goed blaadje bij de officieren waren komen te staan. Ik 

vermoed dat dit het geval moet zijn geweest met Jan Christiaan Victor, die steeds werkzaam 

bleef op hetzelfde schip en daar dan ook als constapelsmaat werd aangeduid. 

 

 

 

 

 

 

4.8. De Kwartiermeester 

 
Dit was de rang onder de bootsman. Deze deelde met de kwartiermeester zijn taken. 

Kwartiermeesters stonden op deze manier als het ware tussen de matrozen en bootslieden in. 
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Ze hadden de directe controle over de manschappen, deelden het voedsel uit en zagen toe op 

de orde tijdens de schafttijden. Op dat moment waren ze baksmeester. De kwartiermeesters 

gingen mee op de wacht en moesten de volgende wacht wekken. Ze moesten er eveneens voor 

zorgen dat de roerganger en uitkijk vervangen werden. Ze moesten er ook voor zorgen dat er 

op het einde van een wacht gepompt werd zodat een droog schip aan de volgende wacht werd 

doorgegeven. Kwartiermeesters waren bovendien verantwoordelijk voor de lampen bij de 

kompassen en de lantaarns op het schip. Als de boot of sloep van boord ging moesten ze deze 

klaarmaken en één van de kwartiermeesters moest meevaren met deze sloep. 

Een kwartiermeester was dus iemand die heel wat taken had en onmisbaar was. Hij kreeg 

voor zijn diensten 14 gulden per maand
175

. 

In deze functie trof ik veel meer Zuidelijke Nederlanders aan bij andere onderofficieren. Dit 

komt echter door het feit dat er veel meer kwartiermeesters waren dan bijvoorbeeld 

schiemannen of constapels. Qua verhouding waren er zelfs minder Zuid-Nederlandse 

kwartiermeesters dan schiemansmaats of provoosten. In totaal vond ik 31 Zuid-Nederlandse 

kwartiermeesters terug, wat betekent dat 1,376% van alle kwartiermeesters afkomstig was uit 

de Oostenrijkse Nederlanden. 

 

Het valt op dat de positie van kwartiermeester een rang was die men kon verdienen. Ervaren 

zeelui konden na jaren dienst en waarschijnlijk mits een positieve evaluatie benoemd worden 

tot kwartiermeester. Maar liefst 7 Zuidelijke Nederlanders waren aanvankelijk busschieter en 

waren op het einde van hun loopbaan binnen de VOC werkzaam als kwartiermeester: 

 

1) Gegevens van Pieter Verschuere uit Brugge  

Datum indiensttreding: 06-01-1760 Datum uit dienst: 00-00-1761 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Barbara Theodora Plaats of schip: barbara theodora 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Pieter Verschuere uit Brugge  

Datum indiensttreding: 05-08-1761 Datum uit dienst: 26-11-1766 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Nieuw Nieuwerkerk Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

2) Gegevens van Jan Cauris uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 21-04-1750 Datum uit dienst: 00-00-1752 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zaamslag Plaats of schip: Zaamslag 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

                                                           
175
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* Gegevens van Jan Cauris uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 09-04-1753 Datum uit dienst: 00-00-1753 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip: Rhoon Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

3) Gegevens van Philip Jacob Daff uit Brussel  

Datum indiensttreding: 23-10-1751 Datum uit dienst: 00-00-1756 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Nieuwvijvervreugd Plaats of schip: hercules 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philip Jacob Daff uit Brussel  

Datum indiensttreding: 18-10-1757 Datum uit dienst: 24-06-1758 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

4) Gegevens van Pieter Koenegras uit Brussel  

Datum indiensttreding: 17-08-1763 Datum uit dienst: 00-00-1766 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Zuid-Beveland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Pieter Koenegras uit Brussel  

Datum indiensttreding: 25-09-1766 Datum uit dienst: 18-04-1767 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Ritthem Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

5) Gegevens van Pieter Allemans uit Brussel  

Datum indiensttreding: 27-09-1763 Datum uit dienst: 00-00-1765 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vrouwe Elisabeth Plaats of schip: huis ten donk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Pieter Allemans uit Brussel  

Datum indiensttreding: 17-02-1772 Datum uit dienst: 22-01-1773 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Huis te Krooswijk Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

6) Gegevens van Marcq Kerkhoven uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 21-06-1759 Datum uit dienst: 00-00-1762 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: 's-Gravezande Plaats of schip: 's Grvenzande 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Marcus Kerkhoven uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 08-05-1764 Datum uit dienst: 09-08-1770 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Kattendijke Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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7) Gegevens van Jan Kleijze uit Doornik  

Datum indiensttreding: 09-04-1759 Datum uit dienst: 00-00-1761 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Erfprins Plaats of schip: Blijdorp 

Maandbrief: Nee   

* Gegevens van Jan Kleijze uit Doornik  

Datum indiensttreding: 06-04-1761 Datum uit dienst: 31-07-1762 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Scholtenburg Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Dit duidt aan dat ervaring belangrijk was en dat de betrekking van kwartiermeester een 

haalbaar doel was voor Zuidelijke Nederlanders. Wie goed werk leverde, in leven bleef en 

genoeg ervaring opdeed kon benoemd worden tot kwartiermeester en voor een beter loon de 

bootsman bijstaan bij zijn taken. 

Ook gewone matrozen, waarschijnlijk met de nodige ervaring, konden opklimmen tot de rang 

van kwartiermeester. Uit de scheepssoldijboeken blijkt dat Joseph van der Driest, Judocus 

Consalis en Simon Verstappen als matroos in dienst traden en redelijk snel in hun nieuwe 

functie terechtkwamen:  

 

1) Gegevens van Joseph van der Driest uit Brugge  

Datum indiensttreding: 19-12-1757 Datum uit dienst: 00-00-1762 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Langewijk Plaats of schip: schoonzicht 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Joseph van Driest uit Brugge  

Datum indiensttreding: 19-05-1763 Datum uit dienst: 04-12-1764 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Vrouwe Petronella Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

2) Gegevens van Judocus Consalis uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 21-01-1772 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Willem de Vijfde Plaats of schip: pauw 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Judocus Consalis uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 27-08-1780 Datum uit dienst: 00-00-1788 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Slot ter Hoge Plaats of schip: Vrouwe Agatha 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

3) Gegevens van Simon Verstappen uit Brussel  

Datum indiensttreding: 31-10-1776 Datum uit dienst: 00-00-1778 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Overduin Plaats of schip: Overduin 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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* Gegevens van Simon Verstappen uit Brussel  

Datum indiensttreding: 19-12-1780 Datum uit dienst: 16-12-1782 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Vriendschap Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Één Zuidelijke Nederlander maakte een wel heel rare carrièrewending mee. Toen hij in dienst 

trad in het jaar 1744 was hij een soldaat, maar bij een volgende vermelding in de 

scheepssoldijboeken, in 1753, was hij kwartiermeerster geworden. Het geeft aan dat niet enkel 

zeelieden in aanmerking kwamen voor de rol van kwartiermeester. Het is echter ook mogelijk 

dat Balthazar Bokman wel in dienst trad als soldaat, maar al snel een maritieme baan aannam 

en eigenlijk jaren in dienst was geweest als matroos in plaats van als soldaat. 

 

* Gegevens van Balthazer Bokman uit Oostende  

Datum indiensttreding: 13-05-1744 Datum uit dienst: 00-00-1751 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Nieuw Vijvervreugd Plaats of schip: Sloterdijk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Balthasar Bokman uit Oostende  

Datum indiensttreding: 22-10-1753 Datum uit dienst: 29-10-1753 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Hercules Plaats of schip: hercules 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Het gebeurde ook regelmatig dat iemand kwartiermeester werd, terwijl deze persoon reeds 

een mooie functie had. Matrozen die zich verdienstelijk hadden gemaakt en zoals de reeds 

vernoemde Jan Victor constapelsmaat waren geworden werden in een later stadium van hun 

VOC-carrière ook vermeld als kwartiermeester. 

 

* Gegevens van Jan Christiaen Victor uit Brussel  

Datum indiensttreding: 01-03-1762 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Constapelsmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Walcheren Plaats of schip: walcheren 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Christiaan Victor uit Brussel  

Datum indiensttreding: 21-02-1764 Datum uit dienst: 24-04-1767 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Walcheren Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Hetzelfde gold voor wie botteliersmaat of schiemansmaat was. In al deze functies verdiende 

een dienaar 14 gulden per maand, wat even veel was als de gage van een kwartiermeester. 

Maar liefst drie andere Zuidelijke Nederlanders waren zowel als kwartiermeester als in een 

andere functie als onderofficier werkzaam. Door schiemansmaat te worden maakte men geen 
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financiële promotie, maar het duidt wel aan dat kwartiermeesters snel in andere functies 

inzetbaar waren.  

 

* Gegevens van Theodorus de Kaa uit Lier  

Datum indiensttreding: 19-04-1761 Datum uit dienst: 00-00-1765 

Functie bij indiensttreding: Botteliersmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Schagen Plaats of schip: 's Gravenzande 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Aaltje Cornelis Dekker uit ; opmerkingen: 

* Gegevens van Theodorus de Kaa uit Lier  

Datum indiensttreding: 25-06-1766 Datum uit dienst: 17-12-1769 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Stralen Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee 

Begunstigde(n): Vrouw: Aeltje Dekker uit ; opmerkingen:  

Kind: Joh:s de Kaa uit ; opmerkingen:  

Zus(ter): R: C: Dekker uit ; opmerkingen:  

 

* Gegevens van Guilliaam Valedt uit Oostende  

Datum indiensttreding: 27-06-1771 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Popkensburg Plaats of schip: zuid-beveland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Guilliaam Valedt uit Oostende  

Datum indiensttreding: 13-12-1773 Datum uit dienst: 21-12-1773 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Willem de Vijfde Plaats of schip: Willem de Vijfde 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 21-01-1772 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Jonge Samuel Plaats of schip: jonge samuel 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Andries Neveu uit Brugge  

Datum indiensttreding: 07-03-1779 Datum uit dienst: 00-00-1780 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Huis Om Plaats of schip: huis om 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

De kwartiermeester had heel veel verschillende taken en was belangrijk aan boord van het 

schip doordat hij de bootsman zo veel mogelijk bijstond. Zoals ik aantoonde kon een ervaren 

dienaar doorgroeien en kwartiermeester worden na verloop van jaren. Ook verschillende 

Zuidelijke Nederlanders profiteerden van een dergelijke promotie. In sommige gevallen was 

deze promotie echter niet het eindpunt. De reeds vernoemde Paulus Pieters en Joseph 

Mommers waren ooit kwartiermeester, maar maakten verder promotie. Pieters werd schieman 

en Mommers werd bootsmansmaat en later bootsman. 
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* Gegevens van Paulus Pieters uit Oostende  

Datum indiensttreding: 22-12-1787 Datum uit dienst: 00-00-1789 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Blitterswijk Plaats of schip: blitterswijk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Paulus Pieters uit Oostende  

Datum indiensttreding: 08-09-1790 Datum uit dienst: 30-06-1799 

Functie bij indiensttreding: Schieman Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Zwaan Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

* Gegevens van Joseph Mommers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 01-03-1762 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Walcheren Plaats of schip: walcheren 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Joseph Mommers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 17-08-1763 Datum uit dienst: 00-00-1766 

Functie bij indiensttreding: Bootsmansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Tulpenburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Joseph Mommers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 25-09-1766 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Bootsman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Ritthem Plaats of schip: ijsselmonde 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Concluderend kunnen we stellen dat de positie van kwartiermeester een haalbare ambitie was 

voor buitenlanders als Zuidelijke Nederlanders. De positie kon ook vaak een overgangsambt 

zijn naar een hogere positie als schieman of bootsman. 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Gent 1 - - - - 1 

Oostende 7 - - - - 7 

Lokeren - - - - 1 1 

Brugge 3 - 1 1 - 5 

Nieuwpoort - 1 - - - 1 

Antwerpen 3 - - - - 3 

Brussel 5 - 1 - 1 7 

Mechelen 1 1 1 - - 3 

Lier - - 1 - - 1 

Doornik 1 1 - - - 2 

       

Totaal 21 3 4 1 2 31 

 

De leef- en werkomstandigheden moeten echter van een laag niveau geweest zijn want uit de 

gegevens blijkt dat 16 Zuid-Nederlandse kwartiermeester vroegtijdig overleden en slechts 6 

man gerepatrieerd werd. Uit de tabel hierboven blijkt ook dat Vlaanderen en Brabant, net 
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zoals bij andere beroepen, de meeste Zuid-Nederlandse dienaars leverden. Dicht bij de zee 

gelegen steden als Oostende, Gent, Lier, Antwerpen, Nieuwpoort en Brugge namen het 

meeste aantal kwartiermeesters voor hun rekening. Dit is voor een stuk ook logisch aangezien 

ervaring een belangrijke factor leek te zijn bij het aannemen van een kwartiermeester. Mensen 

die dichter bij zee geboren waren hadden dan ook een grotere kans om genoeg ervaring op zee 

te hebben opgedaan. 

 

 

4.9. De Provoost 
 

De provoost stond in voor de orde en tucht aan boord van de VOC-schepen. Het was zijn taak 

om misdadigers op te sluiten en deze van brood en water te voorzien. Iedere avond sloeg hij 

met zijn gerecht of provoost-stok op de grote mast om de bemanning de regels te herhalen. 

Een provoost verdiende omstreeks 1750 ongeveer twaalf gulden per maand
176

. Reeds bij het 

afvaren liet de provoost zijn gezag gelden. Nieuwe rekruten waren vaak overweldigd door 

hun nieuwe omgeving. Ze verloren hun kist, struikelden over touwen, reageerden nog wat 

traag op bevelen of werden zelfs zeeziek. De provoost zorgde ervoor dat de bevelen van de 

hogere officieren snel werden opgevolgd. Onwillige zeelui kregen gauw “een trap op haare 

siel, dat sij sigh in schildpadden verandern”. Met harde hand werd zowel boven- als 

onderdeks de orde erin geslagen
177

. Bevelen gingen vaak gepaard met veel geschreeuw en 

getier. Roelof van Gelder geeft een voorbeeld van het soort taal waarmee een soldaat werd 

aangespoord om zijn taak uit te voeren. Een soldaat schreef omstreeks 1692 deze scheldtirade 

neer: 

 

“Ende ghy Soldaten, dat ghy due Duyvel hale, ghy Schubbegacken, ghy Filten, ghy Franse 

Baeren, Caninie Vell, ghy Landkrabben, hoe wilje noch niet boven comen, ghy Mufften, 

Knuthen, Hanckemeyer, wel Gackhals, komm boven, off ick geeve u een trap op uw ziel dat 

ghy in u in een Esel verwanled schullet” 

 

Op allerlei overtredingen stonden straffen, zoals dobbelen, vloeken, kaartspelen, 

dronkenschap, vechten, diefstal of insubordinatie. De straffen werden opgelegd in een 

artikelbrief. Elke vier tot zes weken werden de regels voorgelezen opdat niemand ze zou 
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vergeten. De officieren van het schip bepaalden de straf door te zetelen in een Grote Raad. 

Voor echt zware misdaden werden ook officieren van andere schepen opgetrommeld om in 

een Brede Raad te zetelen. Op muiterij en sodomie stond de doodstraf! Ook op klachten over 

het voedsel of drank werd genadeloos gereageerd. De provoost werd hierbij ingeschakeld om 

de overtreder af te ranselen en op te sluiten
178

. Ik neem aan dat men zo streng was op klachten 

over voedsel en drank omdat zulke lieden zich als rotte appels in een mand zouden gedragen 

en al snel anderen zouden aansteken met hun geklaag. 

De provoost was aldus een onmisbaar persoon aan boord. Als toezichthouder op de tucht was 

hij belangrijk voor het slagen van de reis. Het was een functie die niet snel voor een 

buitenlander leek weggelegd of dat lijken de cijfers toch aan te duiden. Van de 620 

provoosten die in de tweede helft van de achttiende eeuw uitvaarden voor de VOC waren er 

slechts 14 afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Omgerekend zo‟n 2,258%, wat lijkt weer 

te geven dat het percentage aan Zuidelijke Nederlanders ongeveer even groot is als in andere 

VOC-beroepen. Toch is dit niet het geval. Van deze 14 vermeldingen van een Zuid-

Nederlandse provoost blijken er sommige provoosten meermaals te zijn vermeld. Een 

bepaalde provoost, Philippus Plas, werd maar liefst vijf maal vermeld!. 

 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 17-08-1763 Datum uit dienst: 00-00-1766 

Functie bij indiensttreding: Provoost Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Zuid-Beveland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 22-08-1766 Datum uit dienst: 06-05-1767 

Functie bij indiensttreding: Provoost Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Ruiteveld Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 25-07-1768 Datum uit dienst: 00-00-1770 

Functie bij indiensttreding: Provoost Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Rijnsburg Plaats of schip: Rijnsburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 02-09-1770 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Provoost Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Barbara Theodora Plaats of schip: ridderkerk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philippus Pias uit Brussel  

Datum indiensttreding: 18-09-1774 Datum uit dienst: 00-00-1774 

Functie bij indiensttreding: Provoost Reden uit dienst: Absent bij afvaart 
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Uitgevaren met het schip: Nieuw Rhoon Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 
 

Een zekere van Plasburg uit Lokeren werd tweemaal vermeld en Jacob de Waal (of Wal) werd 

driemaal vermeld. Dit impliceert eigenlijk dat er slechts 7 Zuid-Nederlandse provoosten voor 

de VOC waren uitgevaren in de door mij onderzochte periode. 

De meeste van deze provoosten traden in dienst als provoost en gingen weer uit dienst als 

provoost. Toch vond ik aanwijzingen dat ook dit een beroep was waar gewone matrozen toe 

gepromoveerd konden worden. De hierboven vermelde Philippus Plas (of Pias) was van 1763 

tot 1774, het jaar dat hij absent was voor zijn zevende reis naar het oosten, actief binnen de 

VOC als een provoost. Hij trad echter reeds in 1754 in dienst en was toen een onervaren 

jongmatroos. Bij zijn volgende vermelding, vijf jaar later, was hij reeds een ervaren matroos. 

Vier jaar later zou hij vervolgens provoost worden. 

 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 15-06-1754 Datum uit dienst: 00-00-1758 

Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vosmaar Plaats of schip: Radermacher 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philippus Plas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 19-02-1759 Datum uit dienst: 00-00-1763 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Kattendijke Plaats of schip: Vrouwe elisabeth 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Ook zijn stadsgenoot Joseph Bovijn promoveerde van eenvoudige hoogloper tot provoost. Het 

is wel niet helemaal duidelijk waar hij in de tussenperiode actief was. Tussen 1740 en 1751 is 

er in de scheepssoldijboeken nergens een spoor van deze dienaar te bekennen. Toch moet hij 

de nodige ervaring hebben opgedaan want anders had men hem nooit de belangrijke functie 

van provoost toegekend: 

 

* Gegevens van Joseph Bovijn uit Brussel  

Datum indiensttreding: 01-06-1737 Datum uit dienst: 00-00-1740 

Functie bij indiensttreding: Hooploper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Schellag Plaats of schip: Voorduin 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Joseph Bovijn uit Brussel  

Datum indiensttreding: 04-07-1751 Datum uit dienst: 30-04-1752 

Functie bij indiensttreding: Provoost Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Hercules Plaats of schip: hercules 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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Het is moeilijk vast te stellen of de Zuid-Nederlandse provoosten in betere leef- en 

werkomstandigheden actief waren dan de gewone matrozen. Van de 14 vermeldingen zouden 

slechts 3 Zuid-Nederlandse provoosten zijn overleden tijdens hun dienstjaren, terwijl er een 

zestal gerepatrieerd werden. Wanneer we er echter rekening mee houden dat deze 14 

vermeldingen in de praktijk slechts om 7 man gaan, lijkt een sterftecijfer van 3 op 7 een 

redelijk groot deel te zijn. 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Gent 1 - - - - 1 

Lokeren 2 - - - - 2 

Brugge 4 - - - - 4 

Brussel 6 - - - - 6 

Willebroek 1 - - - - 1 

       

Totaal 14 - - - - 14 

 

Het valt ook op dat alle Zuid-Nederlandse provoosten actief waren voor de kamer Zeeland en 

ze allen afkomstig waren uit Brabant en Vlaanderen. De stad Brussel levert volgens de tabel 

zes provoosten, maar zoals we net zagen werd provoost Philippus Plas vijfmaal vermeld als 

provoost, wat zou betekenen dat de stad eigenlijk slechts twee provoosten aan de Zeeuwse 

kamer heeft geleverd. Gezien het feit dat enkel de kamer Zeeland Zuid-Nederlandse 

provoosten leek in dienst te hebben kunnen we ook stellen dat maar liefst 5,16% van de 

Zeeuwse provoosten een Zuidelijke Nederlander was. Dit is een heel hoog percentage. We 

moeten er natuurlijk rekening mee houden dat verschillende provoosten meermaals werden 

vermeld, maar dit moet ook het geval geweest zijn voor Noord-Nederlandse, Duitse of 

Scandinavische provoosten die in dienst van de kamer Zeeland waren uitgevaren. 

 

4.10. De Bottelier 
 

Deze persoon was verantwoordelijk voor de distributie van voedsel en drank aan onder andere 

de kok en de koksmaat. Deze moesten op hun beurt de hele bemanning van voedsel voorzien. 

De bottelier leverde met andere woorden het dagelijkse rantsoen aan de kok en moest de 

schipper wekelijks op de hoogte houden van de voorraad. Van de vaten drank diende hij bij te 

houden hoe leeg of vol deze nog waren. Hij kreeg bij het uitoefenen van zijn taak de hulp van 

een botteliersmaat, de kuipers en enkele matrozen die men de „ruimsgasten‟ noemde. Een 
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bottelier verdiende ongeveer 20 gulden per maand, terwijl zijn handlanger het moest stellen 

met een kleine 14 gulden
179

. 

Het eten aan boord was in de meeste gevallen steeds voldoende aanwezig, maar was helaas 

nogal eentonig. Bij de afvaart gingen er werkelijk enorme hoeveelheden aan voedsel mee, wat 

gezien de omvang van de bemanning en de duurte van de reis wel nodig was. Men haalde 

duizenden broden, honderden vaten gepekeld vlees, stokvis, erwten, vaten met water, bier en 

wijn aan boord. Het dieet werd af en toe aangevuld met vers vlees en daarom nam men ook 

levende hoenders, varkens en schapen mee. Gebrek aan water was het meest ernstige 

probleem, hier moest de bottelier goed op letten. Men nam dan ook reusachtige hoeveelheden 

bier, water, wijn en brandewijn mee. Het bier werd eerst aangesproken, waarbij ieder 

bemanningslid ongeveer twee liter per dag kreeg. Eens dit geconsumeerd was begon men aan 

de watervoorraad. Hiervan kreeg ieder bemanningslid slechts anderhalve liter per dag en dit 

was zelden voldoende. Het water bedierf bovendien heel snel. Het werd slijmerig en groen en 

begon te stinken. Tot overmaat van ramp wemelde het al gauw van de wormpjes – ik 

veronderstel dat men hiermee muggenlarven bedoelde – en de mannen moesten het water 

daarom zeven door hun tanden. Vooral rond de evenaar zuchtte de bemanning onder de hitte 

en de dorst en het zoute eten deed hier uiteraard ook weinig goed aan. De bemanning was 

gelukkig heel vindingrijk. Men probeerde speeksel op te werken door op musketkogels te 

kauwen en ving zoveel mogelijk regenwater op als men kon. Hiervoor gebruikte men 

aaneengeknoopte hemden of hoeden en dronk men het water dat was achtergebleven in de 

zeilen
180

. 

Mijn onderzoek toonde aan dat wat voor andere onderofficieren gold ook van toepassing was 

op de botteliers en botteliersmaats. De rang leek vooral weggelegd te zijn voor Noordelijke 

Nederlanders en dan vooral voor plaatselijke dienaren. Zo waren bijvoorbeeld 53 van de 86 

Hoornse botteliers geboren in Hoorn zelf en waren 49 van 83 Hoornse botteliersmaats 

afkomstig uit deze Hollandse stad. Het was dan ook heel moeilijk om als Zuid-Nederlander 

één van deze twee beroepen uit te oefenen binnen de VOC. 

 

Ik vond 5 Zuid-Nederlandse botteliers terug. Allen waren ze uitgevaren voor de kamer 

Zeeland en op één bottelier uit Namen (Schuts) na waren ze allen afkomstig uit het graafschap 

Vlaanderen (namelijk uit Gent, Oostende, Brugge en Brakel). Omgerekend betekent dit dat 

slechts 0,76% van de VOC-botteliers afkomstig was uit de Zuidelijke Nederlanden. De 
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meesten waren rechtstreeks als bottelier in dienst getreden, maar de reeds vernoemde Jan 

Robijn was als matroos eerder gepromoveerd tot schiemansmaat vooraleer hij de positie van 

bottelier verkreeg: 

 

* Gegevens van Jan Robijn uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-06-1773 Datum uit dienst: 00-00-1777 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Huis Om Plaats of schip: Botland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Robijn uit Oostende  

Datum indiensttreding: 27-08-1777 Datum uit dienst: 00-00-1784 

Functie bij indiensttreding: Schiemansmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: gerechtigheid 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Robijn uit Oostende  

Datum indiensttreding: 30-10-1784 Datum uit dienst: 00-00-1790 

Functie bij indiensttreding: Bottelier Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Pollux Plaats of schip: negotie 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
 

Hij is een zeldzaam voorbeeld van het feit dat het mogelijk was om als Zuid-Nederlander op 

te klimmen binnen de scheepshiërarchie. We kunnen dit echter eerder als uitzondering op de 

regel zien want de meeste van zijn land- en streekgenoten slaagden er niet in om dit te 

verwezenlijken. 

 

4.11. De Botteliersmaat 

 
Hier stellen we hetzelfde vast als bij de bottelier. Ik telde acht Zuid-Nederlandse 

botteliersmaats die in de tweede helft van de achttiende eeuw voor de kamers Zeeland, Delft, 

Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam waren uitgevaren. De Brusselaar Toussain Clamart werd 

echter tweemaal vermeld, wat dus betekent dat er slechts zeven Zuid-Nederlandse 

botteliersmaats waren. Zo‟n 1,3245% van de VOC-botteliersmaats waren Zuid-Nederlander, 

waarmee er dus duidelijk wordt aangegeven dat Zuid-Nederlanders sneller deze rang konden 

bekomen dan de hogere rang van bottelier. Niet één botteliersmaat groeide door naar de 

positie van bottelier of zelfs naar een andere hogere rang zoals schieman of bootsman. Allen 

werden ze nergens vermeld als matroos wat er zou kunnen op wijzen dat ze direct als 

botteliersmaat werden gemonsterd. 
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Drie van deze botteliersmaats werden gerepatrieerd, terwijl er drie vroegtijdig aan hun einde 

kwamen tijdens hun jaren in de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Één Botteliersmaat liet 

het leven doordat zijn schip, de „Bredenhof‟ verging op de Atlantische Oceaan: 

 

Gegevens van Joseph van Lippervelde uit Damme  

Datum indiensttreding: 31-12-1752 Datum uit dienst: 00-00-1753 

Functie bij indiensttreding: Botteliersmaat Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Bredenhof Plaats of schip: Elders Afrika 

Maandbrief: Onduidelijk Schuldbrief: Onduidelijk 

 

In de onderstaande tabel kunnen we verder zien dat de meeste botteliersmaats uit het 

hertogdom Brabant afkomstig waren terwijl de heren Asseloord en de onfortuinlijke van 

Lippervelde geboren en getogen waren in het graafschap Vlaanderen. 

 
 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Oostende 1 - - - - 1 

Damme 1 - - - - 1 

Antwerpen - - - 1 - 1 

Brussel 3 - - - - 3 

Mechelen 1 - - - - 1 

Lier - - 1 - - 1 

       

Totaal 6 - 1 1 - 8 

 

4.12. De Kok 
 

De rantsoenering en schafttijden werden nauwkeurig bepaald. In vaste eetgroepen, de 

zogenaamde bakgroepen, at de bemanning driemaal per dag. Het ontbijt volgde na het 

ochtendgebed, omstreeks acht uur, en bestond uit gort, vermengd met pruimen of rozijnen, 

vaak aangelengd met water, bier of wijn. In bier zitten genoeg calorieën en pruimen of 

rozijnen kunnen in principe gezond zijn. Het middagmaal vond plaats rond twaalf uur. De 

bemanning kreeg dan gekookte erwten of bonen met boter- of vetsaus. Vier dagen per week 

kreeg men hier stokvis bij, twee dagen per week spek en slechts één dag gepekeld rundvlees. 

De website van het voc-kenniscentrum geeft ook aan wat er op het menu stond als avondmaal. 

De hongerige bemanning kreeg toen enkel de overblijfselen van het middagmaal, aangevuld 

met brood en bier
181

. Dit brood was echter vaak zo hard dat diegenen die geen tanden meer 
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bezaten het nauwelijks naar binnen kregen
182

. Deze eetroutine keerde dag na dag terug
183

. Af 

en toe kreeg de bemanning wat extra‟s toegestopt. Wanneer men bijvoorbeeld een gevaarlijk 

punt passeerde of wanneer er een feestdag was – zoals de verjaardag van de schipper – dan 

werden hoenderen, schapen of varkens geslacht en werd het dieet van de zeevaarders 

aangevuld met vers vlees. Er werd toen brood, boter, olie en azijn uitgedeeld en iedereen 

kreeg een vast aantal kazen. In bepaalde jaren kreeg men ook citroensap tegen de scheurbuik. 

Datzelfde gold voor mosterdzaad en mierikswortel. Uit het mosterdzaad haalde men mosterd 

door de zaden te vermengen met water en ze fijn de rollen met een kanonbal. Men ving ook 

van tijd tot tijd verse vis met haken aan een touw of met harpoenen. Tonijn, makreel of een 

zeezoogdier als de dolfijn werden hierbij het meeste gevangen. Vliegende vissen die zichzelf 

op het dek wierpen waren de makkelijkste prooien. Deze vangst behoorde de officieren toe, 

maar indien men genoeg gevangen had kregen ook gewone bemanningsleden hun deel. In de 

nabijheid van land werden soms ook zeehonden, pinguïns en schildpadden gevangen en 

gedood
184

. 

De Kok was de hoofdverantwoordelijke voor deze maaltijden. Hij moest zowel voor de kajuit 

als voor de overloop koken. Dagelijks werd hem het rantsoen door de bottelier geleverd. De 

kok werd bijgestaan door een koksmaat, een jongen en een „verse balie‟. Dit was een gewone 

matroos die ervoor moest zorgen dat de dag voordat men het vlees en de spek moest koken 

deze in de week werd gezet. Hij moest er iedere vier uur nieuw water over gieten om de grote 

hoeveelheden zout weg te spoelen. Zout was immers honderden jaren lang het bewaarmiddel 

bij uitstek, maar wanneer men het met zout bewaarde voedsel wilde opeten moest men maken 

dat die zoutsmaak sterk verdund werd. De kok verdiende ongeveer 20 gulden per maand. Dit 

was zes gulden meer dan de koksmaat en 15 gulden meer dan de jongen. De verse balie 

verdiende evenveel als de andere matrozen
185

. 

Mijn onderzoek bracht aan het licht dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw zestien 

Zuid-Nederlandse koks in dienst van de VOC waren uitgevaren. Enkele werden echter 

meermaals weergegeven. Zoals kok Ferdinandus van der Haale. Zijn naam werd driemaal 

anders gespeld, maar ik ben er vrij zeker van dat het hier dezelfde persoon betreft: 
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* Gegevens van Ferdinandus van der Haale uit Aalst  

Datum indiensttreding: 19-06-1764 Datum uit dienst: 00-00-1767 

Functie bij indiensttreding: Kok Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: De Jonge Samuel Plaats of schip: Jonge Samuel 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Ferdinandus van der Male uit Aalst  

Datum indiensttreding: 17-07-1767 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Kok Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Kattendijke Plaats of schip: Walenburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Ferdinandus van der Heele uit Aalst  

Datum indiensttreding: 01-10-1769 Datum uit dienst: 00-00-1771 

Functie bij indiensttreding: Kok Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Bot Plaats of schip: Bot 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Van de zestien vermelde koks – waar het in de praktijk dus eigenlijk een dertiental koks 

waren – werden er zeven gerepatrieerd, overleden er vijf tijdens hun dienstjaren en raakten er 

twee vermist. Één kok was absent bij afvaart – wat bijzonder vervelend moet zijn geweest 

omdat een kok nu eenmaal minder goed te vervangen is dan een simpele matroos – en van één 

kok is niet geweten hoe hij uit dienst ging. 

Net als bij andere VOC-beroepen ging ik na of de koks familieleden hadden binnen de VOC 

en of bepaalde koks eerder in dienst waren getreden als koksmaat en dus na verloop van tijd 

promotie hadden gemaakt. Ik vond de volgende koks terug - waarvan ik het vermoeden heb 

dat ze familie van elkaar waren - de heren Jan en Harmanus Sanders uit Brussel. Beiden 

waren als kok in dienst van de VOC in de jaren ‟80 van de achttiende eeuw. 

 

* Gegevens van Jan Sanders uit Brussel  

Datum indiensttreding: 01-03-1789 Datum uit dienst: 00-00-1791 

Functie bij indiensttreding: Kok Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Juffrouw Johanna Plaats of schip: berkhout 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Harmanus Sanders uit Brussel  

Datum indiensttreding: 28-09-1783 Datum uit dienst: 00-00-1785 

Functie bij indiensttreding: Kok Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Stralen Plaats of schip: Stralen 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Van twee koks vond ik aanwijzingen dat ze eerst als koksmaat in dienst waren getreden en 

later de functie van hoofdkok bekleed hebben. De Jan of Johannes den Duijts uit Oostende (ik 
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ben er vrij zeker van dat dit dezelfde persoon betreft) en de heer Pieter Petit of Pietit uit 

Antwerpen. 

 

* Gegevens van Jan den Duijts uit Oostende  

Datum indiensttreding: 20-11-1764 Datum uit dienst: 00-00-1771 

Functie bij indiensttreding: Koksmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Westerveld Plaats of schip: Geinwens 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

* Gegevens van Johannes den Duijts uit Oostende  

Datum indiensttreding: 27-08-1777 Datum uit dienst: 03-05-1779 

Functie bij indiensttreding: Kok Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Zes jaar nadat hij gerepatrieerd werd trad Johannes den Duijts opnieuw in dienst van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie en dit keer was hij echter hoofdkok geworden. Er is 

kans dat het hier niet dezelfde persoon betreft, maar een familielid. Ik acht de kans echter 

groter dat de man het ondertussen tot kok had geschopt door zijn eerder opgedane ervaringen. 

De naam Jan is immers afgeleid van de katholieke naam Johannes. Naar mijn mening werd 

hier dus tweemaal dezelfde persoon vermeld. 

Hetzelfde deed zich voor bij koksmaat Pieter Petit. Hij trad oorspronkelijk in dienst als hulpje 

van de kok, maar werd na vijf jaar dienst opgewaardeerd tot hoofdkok. 

 

* Gegevens van Pieter Petit uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 09-04-1753 Datum uit dienst: 00-00-1758 

Functie bij indiensttreding: Koksmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Rhoon Plaats of schip: Ruiteveld 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

* Gegevens van Pieter Pietit uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 27-11-1758 Datum uit dienst: 25-01-1760 

Functie bij indiensttreding: Kok Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Vlissingen Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

De meeste Zuid-Nederlandse koks waren afkomstig uit Vlaanderen en Brabant. Slechts drie 

koks kwamen uit het Franstalige gedeelte van de Oostenrijkse Nederlanden. Één was 

afkomstig uit het Doornikse, één uit het Luikse en één kok kwam uit Namen. Brussel was met 

vier koks het best vertegenwoordigd. De kamer Zeeland had uiteraard het grootste deel van de 
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Zuid-Nederlandse koks in dienst. In totaal waren was ongeveer 2,51% van de VOC-koks een 

Zuidelijke Nederlander. 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Gent 1 - - - - 1 

Oostende 2 - - - - 2 

Dendermonde 1 - - - - 1 

Aalst 3 - - - - 3 

Antwerpen 1 1 - - - 2 

Brussel 2 1 - 1 - 4 

Doornik 1 - - - - 1 

Verviers 1 - - - - 1 

Namen - 1 - - - 1 

       

Totaal 12 3 - 1 - 16 

 

4.13. De Koksmaat 
 

Het hulpje van de kok verdiende ongeveer 14 gulden per maand
186

. Zoals we net zagen 

konden koksmaats promoveren tot hoofdkok wanneer ze voldoende ervaring opgedaan 

hadden. 

Tijdens mijn onderzoek stootte ik op 31 Zuid-Nederlandse koksmaats. Twee werden er echter 

tweemaal vermeld, wat dus betekent dat er slechts 29 Zuid-Nederlandse koksmaats waren. Jan 

van den Bos trad in dienst van de kamer Zeeland, maar stapte aan de Kaap over op een schip 

van de kamer Rotterdam: 

 

* Gegevens van Jan van den Bos uit Dessel  

Datum indiensttreding: 19-02-1759 Datum uit dienst: 29-07-1759 

Functie bij indiensttreding: Koksmaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Kattendijke Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

* Gegevens van Jan van den Bos uit Dessel  

Functie bij indiensttreding Koksmaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Vredestein 

Hij vertrok uit Nederland met het schip KATTENDIJKE in het jaar 1759 

In dienst bij kamer Zeeland 

Maandbrief Nee 
 

                                                           
186
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Een eigenaardig geval is Frans van Loon. Deze werd tweemaal in de database ingevoerd. 

Nochtans gaat het hier niet over twee dienstperiodes of over iemand die overstapte aan de 

Kaap. De gegevens zijn tweemaal exact hetzelfde: 

 

* Gegevens van Frans van Loon uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 01-02-1765 Datum uit dienst: 00-00-1767 

Functie bij indiensttreding: Koksmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vlietlust Plaats of schip: Vlietlust 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

* Gegevens van Frans van Loon uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 01-02-1765 Datum uit dienst: 00-00-1767 

Functie bij indiensttreding: Koksmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vlietlust Plaats of schip: Vlietlust 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Van deze 31 Zuid-Nederlandse koksmaats stierven er maar liefst 14 tijdens hun VOC-periode. 

Tien werden er gerepatrieerd, twee stapten over aan de Kaap en twee raakten vermist. Van 

drie koksmaats is niet geweten wat ervan terecht is gekomen. Alle drie waren ze in dienst van 

de VOC in de jaren ‟90 van de achttiende eeuw, de periode dat de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie ophield te bestaan. Hoewel er meer koks in dienst van de VOC waren dan 

koksmaats is het aandeel van de Zuid-Nederlanders groter bij de koksmaats. In de tweede 

helft van de achttiende eeuw was maar liefst 5% van de koksmaats een Zuidelijke 

Nederlander. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

Gent 2 - - - - 2 

Oostende 4 - - - - 4 

Dendermonde 1 - - - - 1 

Veurne 1 - - - - 1 

Aalst 1 - - - - 1 
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Dessel 1 - - - 1 2 

Kortenberg 1 - - - - 1 

Antwerpen 8 1 - - - 9 

Brussel 6 - - - 1 7 

Lier 1 - - - - 1 

Luik - 2 - - - 2 

       

Totaal 26 3 - - 2 31 

 

De trend wordt bevestigd dat de kamer Zeeland de meeste Zuid-Nederlandse dienaren 

leverde. Opvallend is het overwicht van de Brabanders – maar liefst 20 koksmaats waren uit 

dit hertogdom afkomstig – en dan vooral het feit dat Antwerpen en Brussel hofleverancier 

leken te zijn met respectievelijk negen en zeven koksmaats. 

 

4.14. Zuid-Nederlandse onderofficieren 
 

Het aandeel van de Zuid-Nederlanders bij de VOC-onderofficieren was niet echt groot. Toch 

is er een wezenlijk verschil met de militairen, waar het aandeel van de Zuid-Nederlanders ook 

niet groot was bij de hogere rangen. De Zuid-Nederlandse zeelieden konden immers beter 

promotie maken binnen de VOC. Gelet op de grote hoeveelheid Zuidelijke Nederlanders die 

als zeeman in dienst van de VOC traden moeten we echter stellen dat dergelijke promoties 

slechts voor een kleine minderheid waren weggelegd. Wie in leven bleef, genoeg ervaring 

opdeed en zich wist te onderscheiden had echter kans om hogerop te geraken en dit is een 

opmerkelijk verschil met de militairen, waar de kans bijna onbestaande was dat een Zuid-

Nederlandse soldaat kon opklimmen tot de rang van korporaal of sergeant. Hogere rangen 

waren al helemaal uitgesloten. 

In de onderstaande grafiek zien we het Zuid-Nederlandse aandeel bij de verschillende 

onderofficieren: 
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Bij de scheepskorporaals en koksmaats waren de Zuidelijke Nederlanders het best 

vertegenwoordigd met respectievelijk 7 en 5 % van het totale aantal. Ook bij de koks mag een 

aandeel van 2,5% vermeld worden, wat eveneens hoger ligt dan bij de andere onderofficieren. 

In de volgend grafiek kunnen we zien in welke beroepen als onderofficier de Zuidelijke 

Nederlanders de meeste vertegenwoordigers hadden. 
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De scheepskorporaals en koksmaats nemen hier uiteraard het grootste deel van de taartgrafiek 

in, maar we merken ook het aandeel van de kwartiermeerters op. Naast de scheepskorporaals 

(38 man) en de koksmaats (35 man) waren de meeste Zuid-Nederlandse officieren 

kwartiermeester. Ik vond namelijk 31 personen in deze functie terug. In de eerste grafiek is 

het aandeel van de Zuid-Nederlandse kwartiermeesters nochtans klein – omgerekend zo‟n 

1,37% -, maar dit komt doordat er meer dan 4 keer zoveel kwartiermeesters waren dan 

scheepskorporaals of koksmaats. Hierdoor wegen de 31 Zuid-Nederlandse kwartiermeesters 

minder zwaar door. 
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Zoals we zagen waren er bepaalde beroepen waarin een bepaalde persoon zijn taken kon 

delen met een andere, onderschikte onderofficier. De Schieman werd bijgestaan door de 

schiemansmaat, de bootsman door de bootsmansmaat, enz. We zien hier dat deze hogere 

onderofficiers minder vaak Zuidelijke Nederlanders waren dan hun ondergeschikten, ook al is 

het verschil echt miniem. In de onderstaande grafiek probeerde ik dit weer te geven: 
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Vooral bij de koks valt het op dat er meer koksmaats dan hoofdkoks waren en ook bij de 

constapels is het duidelijk dat de hoofdfunctie minder voor Zuid-Nederlanders weggelegd 

was. Bij de andere beroepen is dit minder uitgesproken, maar toch durf ik te besluiten dat wat 

voor de andere beroepscategorieën gold, ook voor de onderofficieren gold: hoe hoger de 

functie, hoe minder Zuid-Nederlanders men er aantrof. Het verschil in rang tussen een 

constapel en constapelsmaat was misschien niet zo heel groot, maar deze laatste functie was 

wel degelijk ondergeschikt aan de eerste. Dat we in de ondergeschikte functie meer Zuid-

Nederlanders aantroffen dan in de hogere functie is naar mijn mening pregnant. 

 

Ik probeerde ook na te gaan hoe deze Zuid-Nederlandse onderofficieren uiteindelijk uit dienst 

geraakten. De resultaten zijn enigszins verrassend te noemen. De sterfte bij het lagere 

scheepspersoneel lag zeer hoog, maar bij de onderofficieren blijkt dit sterftecijfer slechts een 

beetje lager te liggen. 44% van de Zuid-Nederlandse onderofficieren stierf immers tijdens zijn 

dienstjaren in de VOC. 
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Onderofficieren uit dienst
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Dit kan betekenen dat ook zij serieus te lijden hadden onder de werk- en leefomstandigheden 

aan boord, maar ik merkte ook op dat vele van deze Zuidelijke Nederlanders gedurende 

enkele jaren in dienst waren. Er stierven met andere woorden veel minder onderofficieren in 

de eerste jaren van hun dienstperiode. Bij de lagere zeelieden lag de mortaliteitsratio hoger 

dan bij de nieuwe dienaren. Een niet te onderschatten deel van de overleden onderofficieren 

had immers nog gediend als matroos, hoogloper of bosschieter en werd in de statistieken over 

het lagere scheepspersoneel als gerepatrieerd weergegeven. Uiteindelijk werd een groot deel 

van de Zuid-Nederlandse onderofficieren gerepatrieerd, wat ook veel wil zeggen. We kunnen 

stellen dat de sterfte onder de Zuid-Nederlandse officieren nog redelijk hoog lag, maar de 

situatie is toch al beter dan bij de militairen of het lager scheepspersoneel. 
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Tenslotte wilde ik ook controleren of de kamer Zeeland ook bij de onderofficieren de grootste 

werkgever was. De bovenstaande grafiek bevestigde dit vermoeden. 76% van alle Zuid-

Nederlandse onderofficieren waren uitgevaren voor de kamer Zeeland. 

Ik wilde tevens ook nagaan of er ook bij de onderofficieren sprake was van een Vlaams en 

Brabants overwicht en ook dit bleek een constante doorheen mijn onderzoek te zijn. 

Afkomst van de Zuid-Nederlandse onderofficieren
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We kunnen dus besluiten dat: 

 

* Slechts weinig Zuidelijke Nederlandse konden doorstoten tot een functie als onderofficier. 

Deze posities waren nog al te vaak gereserveerd voor Noordelijke Nederlanders. Toch waren 

de promotiemogelijkheden groter dan bij de militairen. Zuidelijke Nederlanders, die 

oorspronkelijk als een lagere scheepsman waren gemonsterd, konden na verloop van jaren 

opklimmen binnen de VOC mits ze in leven bleven, genoeg ervaring hadden opgedaan en 

zich verdienstelijk hadden gemaakt om de één of andere reden. 

* Het aandeel van de Zuidelijke Nederlanders binnen de maritieme onderofficiers was klein, 

maar was het grootst onder de koksmaats en scheepskorporaals. 

* De sterfte onder de Zuid-Nederlandse onderofficieren lag nog steeds hoog, maar alleszins al 

lager dan bij de militairen of het lagere scheepspersoneel. Onderofficieren waren vaak al in 

dienst geweest in een lagere functie en hadden dus reeds een tijd „overleefd‟ binnen de VOC. 

Het woord overleven is hier misschien wat overdreven, maar de massale sterftecijfers van de 

militairen of zeelieden in gedachte houdend durf ik toch stellen dat het mag gebruikt worden. 
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De Zuid-Nederlandse onderofficieren waren normaal gezien geen lieden die in hun eerste 

jaren binnen de VOC kwamen te overlijden. 

* Ook bij de Zuid-Nederlandse onderofficieren merken we dat de meeste afkomstig waren uit 

Vlaanderen of Brabant en dat ze vooral binnen de kamer Zeeland actief waren. 

* Hoe hoger de rang, hoe minder Zuid-Nederlanders er aan te treffen waren. Deze regel blijft 

ook gelden voor de onderofficiers. We merken dat het aandeel van de Zuidelijke Nederlanders 

groter was in de ondergeschikte beroepen. 

 

5. De Officieren 
 

Voor 1650 bestond het zeeofficierenkorps uit officieren in dienst van de admiraliteiten, reders 

en directeuren van stedelijke marines. Na 1650 hadden bijna alle nieuwe kapiteins al enkele 

jaren ervaring ter zee opgedaan in een lagere rang. Velen van hen hadden reeds als kind de 

eerste kennismaking met de zee achter de rug. Dit was een belangrijk gegeven want de echte 

vakkennis en ervaring deed men immers enkel in de praktijk op. Van echte navigatie-examens 

was tot het midden van de achttiende eeuw niet echt sprake
187

. Vanaf 1665 waren er wel reeds 

gedrukte instructies, waarin de voorgeschreven wijze van gevechten en regels voor de 

scheepsdienst stonden vermeld. 

Naargelang de schepen in grootte en aantal toenamen waren steeds meer zeeofficieren nodig. 

Het officierenkorps werd vanaf de jaren zestig van de zeventiende eeuw uitgebreid en dit 

betekende een zegen voor de kwaliteit van deze officieren, want men kreeg hierdoor ook meer 

kansen om kennis en ervaring op te doen
188

. 

 

5.1. De Schipper of Kapitein 
 

Dit was de hoogste rang aan boord van de Oost-Indiëvaarders. Deze functie werd 

aanvankelijk als „heer van het schip‟ omschreven. De term schipper werd echter in de 

achttiende eeuw meer en meer vervangen door de term kapitein of kapitein-luitenant. Tot 

1742 was de opperkoopman officieel degene met het hoogste gezag aan boord, maar de 

schipper gaf in de praktijk wel de bevelen. Deze had van de bewindhebbers instructies en 

opdrachten meegekregen en diende deze na te leven en uit te voeren
189

. De 
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scheepsdocumenten bevatten ook de ladinglijsten en brieven en rapporten voor Batavia
190

. 

Over het algemeen moest de schipper aan boord een goede orde en discipline handhaven. Hij 

was de eindverantwoordelijke voor de navigatie, maar diende wel degelijk rekening te houden 

met de meningen van de stuurlieden. Deze stuurlui ondersteunden de taken van de schipper, 

net zoals de kooplieden en boekhouder de schipper bijstonden waar en wanneer nodig. Vanaf 

1751 werd een examen ingesteld voor deze hoogste rang onder het zeevarend personeel. Het 

loon van de schipper steeg tussen 1650 en 1750 van 60 naar 72 gulden. Hij was hiermee de 

grootverdiener onder het zeevarend personeel
191

. Dit was ook logisch gezien de 

verantwoordelijkheid en het gezag dat de functie met zich meebracht. Indien de kapitein in 

vaste loondienst was ontving hij ook een loon wanneer hij aan wal was. Schippers konden het 

volgens Ronald Prud‟Homme van Reine ook thuis breed laten hangen. Doorgaans bezat de 

zeeofficier een inboedel met schilderijen, sieraden en gouden en zilveren voorwerpen. Vaak 

beschikte hij over meer dan één huis en had hij enig grondbezit. Het was ook niet zeldzaam 

dat de schipper zich trots liet portretteren door één of andere bekende kunstschilder. Alles wat 

blijk gaf om tot de klasse van welgestelden te behoren was welkom
192

. De Schipper was de 

belangrijkste man aan bood en had het grootste gezag. Vlak voor afvaart sprak de schipper 

vaak de opvarenden nog eens toe, waarna de dominee zijn eerste preek gaf
193

. 

Gezien het belang van deze job had ik eerlijk gezegd geen Zuid-Nederlanders verwacht in 

deze functie. Ik merkte in de loop van mijn onderzoek dat er steeds minder Zuid-Nederlanders 

doordrongen tot de hoogste posities en verwachtte daarom zeker geen Zuid-Nederlanders op 

de toppositie aan boord. Een foute veronderstelling zo bleek want maar liefst drie Zuidelijke 

Nederlanders hebben in de tweede helft van de achttiende eeuw het bevel gevoerd over een 

Oost-Indiëvaarder. Van twee Zuid-Nederlandse schippers is hun carrière goed te volgen, maar 

één van deze schippers leek uit het niets te komen. Hendrik Christiaan Bremer, afkomstig uit 

Menen bij Kortrijk voerde het bevel over de „Bot‟ toen het schip op 1 oktober 1769 vanuit 

Rammekens vertrok richting Batavia. Een maand na aankomst op Java zou hij echter reeds 

overlijden wat waarschijnlijk verklaart waarom hij slechts schipper was op één heenreis. 

 

Gegevens van Hendrik Christiaan Bremer uit Menen  

Datum indiensttreding: 01-10-1769 Datum uit dienst: 16-06-1770 
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Functie bij indiensttreding: Schipper Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Bot Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Voordat deze Zuid-Nederlander in de bronnen als schipper verscheen werd er nooit melding 

over hem gemaakt. Waarschijnlijk was hij reeds schipper geweest buiten de VOC en kon hij 

aldus zeer goede referenties voorleggen. Hij was in ieder geval door de selectieproeven 

geraakt en deze waren voor schippers en stuurlui scherper dan voor andere functies. 

Van de andere twee Zuid-Nederlandse schippers kon ik wel hun carrière binnen de VOC 

achterhalen, zij het met de nodige moeite omdat bij beiden de achternamen en zelfs voornaam 

geregeld verschillend werden neergeschreven. Ik kwam tot de conclusie dat ze beiden een 

heel ander pad hadden gevolgd. 

 

Jan Francois Schuts of Jan Frederik Schutz was afkomstig uit het doornikse en leek al zeer 

vroeg in de wieg te zijn gelegd om schipper te worden. In het jaar 1752 trad hij in dienst van 

de VOC als cadet in de marine. Dit betekent dat hij een stuurmansleerling was en dus in 

opleiding ging om officier te worden. Het stond met andere woorden reeds vroeg vast dat hij 

ooit stuurman of zelfs schipper ging worden en via de scheepssoldijboeken kunnen we zijn 

hele carrière volgen: 

 

* Gegevens van Jan Francois Schuts uit Doornik  

Datum indiensttreding: 15-02-1752 Datum uit dienst: 14-02-1755 

Functie bij indiensttreding: Cadet (de marine) Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Gerechtigheid Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

In 1755 raakte hij vermist, maar in 1764 dook hij weer op in de functie van derdewaak. Hij 

had blijkbaar zijn opleiding met succes doorlopen en was nu actief als derde stuurman aan 

boord van een Oost-Indiëvaarder. Zijn tweede voornaam was niet langer Francois maar 

Frederik en ik vermoed dat dit komt doordat hij een meer Nederlandse naam zal aangenomen 

hebben. Jean Francois Schutz was immers afkomstig uit het Franstalige gedeelte van de 

Zuidelijke Nederlanden. Het was belangrijk om het Nederlands machtig te zijn indien men 

wilde opklimmen binnen de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Als schipper moest je de 

taal spreken en begrijpen van het bedrijf of land waarvoor je werkte. 

Als derde waak vaarde hij uit op twee heenreizen in 1764 en 1766: 

 

* Gegevens van Jan Schuts uit Doornik  

Datum indiensttreding: 01-03-1764 Datum uit dienst: 00-00-1765 

Functie bij indiensttreding: Derdewaak Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=35
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=4
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=94
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=9
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=43
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
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Uitgevaren met het schip: Vosmaar Plaats of schip: Vosmaar 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Frederik Schuts uit Doornik  

Datum indiensttreding: 29-12-1766 Datum uit dienst: 00-00-1768 

Functie bij indiensttreding: Derdewaak Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Azië Plaats of schip: compagnies welvaren 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Na 4 jaar trouwe dienst als derde stuurman kwam zijn grote moment in 1769. Jan Fredrik 

Schutz (Schutze bij deze vermelding) zette vanuit de Republiek koers naar het oosten als 

eerste stuurman. Hij had duidelijk genoeg ervaring opgedaan op zijn eerdere reizen en kreeg 

nu de kans om zich te bewijzen als opperstuurman. In deze nieuwe functie, waar ik trouwens 

naast de heer Liebens uit Bree niet één andere Zuid-Nederlander in terugvond, vaardde hij 

tweemaal uit. Met de „Duinenburg‟ in 1769 en met de „Woestduin‟ in 1770: 

 

 

* Gegevens van Jan Fred:k Schutze uit Doornik  

Datum indiensttreding: 30-03-1769 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Opperstuurman Reden uit dienst: Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip: Duinenburg Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Jan Fredrik Schuts uit Doornik  

Datum indiensttreding: 23-02-1770 Datum uit dienst: 00-00-1772 

Functie bij indiensttreding: Opperstuurman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Woestduin Plaats of schip: Vreeburg 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Maria Adriani d' Hoij 

 

Bij zijn tweede reis zien we ineens dat hij een maandbrief heeft ten voordele van zijn vrouw: 

Maria Adriani d‟Hoij. Onze opperstuurman was dus in de tussentijd gehuwd en had eraan 

gedacht om aan zijn kersverse bruid een deel van zijn gage te laten storten. Het kan toeval zijn 

en het kan zijn dat ik het te ver zoek, maar de achternaam van mevrouw Schutz doet 

vermoeden dat ze van adel was en misschien speelde dit een rol in het feit dat Jan Fredrik 

Schutz in 1773 plotseling als schipper naar het oosten mocht uitvaren? Hij begon nu steeds 

meer en meer bij de gegoede klasse te horen. Feit is wel dat hij in de zomer van 1773 

eindelijk als schipper werd benoemd: 

 

* Gegevens van Johan Fredrik Schutz uit Doornik  

Datum indiensttreding: 14-07-1773 Datum uit dienst: 00-00-1775 

Functie bij indiensttreding: Schipper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Borssele Plaats of schip: Borssele 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Maria Adriana d' Loijr 

 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=313304&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=43
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=344901&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=2
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=8
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=2
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=349790&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=35
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=357841&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Met dit schip vaarde hij vanuit Batavia ook terug naar de Republiek, maar op zijn volgende 

reis was hij terug een opperstuurman: 

 

* Gegevens van Johan Fredrik Schutz uit Doornik  

Datum indiensttreding: 19-10-1777 Datum uit dienst: 00-00-1779 

Functie bij indiensttreding: Opperstuurman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Zeeuw Plaats of schip: Zeeuw 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Maria Adriana d' Hoij 

 

Eens terug in de Republiek blijft hij voor het eerst in jaren voor langere tijd aan wal, of 

tenminste, hij vaart gedurende drie jaar niet naar Azië in dienst van de Compagnie. In de 

zomer van 1782 begint hij dan aan zijn tweede heenreis naar het oosten als schipper: 

 

* Gegevens van Jan Fredrik Schutz uit Doornik  

Datum indiensttreding: 07-07-1782 Datum uit dienst: 00-00-1785 

Functie bij indiensttreding: Schipper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Bot Plaats of schip: gerechtigheid 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Maria Adriana de Hoij 

 

Hij was op deze reis de schipper van de „Bot‟, het schip waar dertien jaar eerder Hendrik 

Bremer als schipper was mee uitgevaren. Op de terugreis voerde hij het bevel op de 

„Gerechtigheid‟. Het zou hierna weer enkele jaren windstil rond zijn persoon blijven, maar in 

het jaar 1792 verscheen bij weer in de scheepssoldijboeken en deze keer had hij de functie 

van Luitenant. Met deze naam werd tot 1783 de opperstuurman soms aangeduid, maar op het 

moment dat Schutz de functie waarnam bedoelde men hiermee de onderstuurman. Het zou 

zijn laatste reis zijn want in de late lente van 1793 overleed hij na meer dan 40 jaar trouwe 

dienst binnen de VOC. Op zijn laatste reis was hij dus niet langer actief als schipper of als 

opperstuurman, maar vaarde hij wel integendeel mee uit in een lagere rang als onderstuurman. 

 

* Gegevens van Jan Frederik Schutz uit Doornik  

Datum indiensttreding: 20-03-1792 Datum uit dienst: 04-06-1793 

Functie bij indiensttreding: Luitenant (zeeman) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Vlijt Plaats of schip: Voorland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Opmerkingen: Zie ook inv.nr. 13281 folio 75 

 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=2
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=367300&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=35
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=401629&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=99
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=4
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=386597&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Op de website van het nationaal archief vond ik de volgende gegevens over de reizen onder 

het commando van schipper Schutz
194

: 

 

4175.4 BORSSELE  Schuts, Johan 

Frederik  
14-07-1773  

Rammekens  
16-10-

1773 

02-12-

1773  

01-02-1774 

Batavia  
details 

4392.5 BOT  Schuts, Johan 

Frederik  
07-07-1782  

Texel  
02-12-

1782 

11-04-

1783  

19-07-1783 

Batavia  
details 

7919.5 BORSSELE  Schuts, Johan 

Frederik  
27-10-1774  

Batavia  
06-02-

1775 

02-03-

1775  

22-06-1775 

Rammekens  
details 

8103.1 GERECHTIGHEID  Schuts, Johan 

Frederik  
09-02-1784  

Batavia  
15-04-

1784 
16-08-1784 

Texel  
details 

 

Zoals we zagen ging Johan Fredrik Schutz reeds op jonge leeftijd in dienst als cadet en volgde 

hij aldus een opleiding tot stuurman/schipper. Hij bouwde zijn carrière stap voor stap op, 

maar het was al vanaf het begin duidelijk dat hij als officier ging eindigen. 

Zijn landgenoot Jan Liebens (of Lievens) volgde een heel ander pad. Deze Zuidelijke 

Nederlander was de derde zuiderling die schipper werd in de VOC, maar bij hem lag dit 

minder in de lijn van de verwachting. Het kostte me wat moeite om alle gegevens over deze 

dienaar te verzamelen want zijn achternaam werd op heel veel verschillende manieren 

geschreven (Lebens, Liebens, Lievens, Liebense, Lievensz) en zelfs zijn geboorteplaats Bree 

werd op een bepaald moment als Breel ingegeven. Uiterst moeilijk om op deze manier de 

carrière van een Zuid-Nederlander te volgen. 

Jan Lievens, zoals ik hem consequent wil noemen, belichaamde de droom van vele 

buitenlandse dienaren. Hij slaagde immers waar duizenden anderen faalden. Van doodgewone 

jongmatroos klom hij op tot de rang van schipper! Een buitengewone prestatie. 

In het jaar 1740 begon zijn avontuur in de VOC. Jongmatroos Lievens maakte met de 

„Everswaart‟ zijn eerste reis naar het oosten: 

 

* Gegevens van Jan Lebens uit Bree  

Datum indiensttreding: 25-01-1740 Datum uit dienst: 00-00-1743 
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http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Fr

ederik 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voynameship=BORSSELE
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/95226
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voynameship=BOT
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/95443
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voynameship=BORSSELE
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/98764
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voynameship=GERECHTIGHEID
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/voyages?clear=1&field_voymaster=Schuts,%20Johan%20Frederik
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/98923
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Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Everswaart Plaats of schip: Bosbeek 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Niet lang na zijn terugkomst in de Republiek vaarde hij weer uit naar Batavia en deze keer 

was hij een volwaardig matroos geworden: 

 

* Gegevens van Jan Liebens uit Bree  

Datum indiensttreding: 31-12-1743 Datum uit dienst: 00-00-1745 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Ouwerkerk Plaats of schip: Ouwerkerk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Lieven‟s carrière ging als een sneltrein want op zijn derde reis kreeg hij reeds de rang van 

bosschieter, een functie men gewoonlijk aan heel ervaren matrozen toekende. Het feit dat de 

jonge Lievens op 5 jaar tijd van jongmatroos naar bosschieter opklom vind ik al 

verwonderlijk. Het moet zijn dat hij zich reeds op jonge leeftijd wist te onderscheiden. 

 

* Gegevens van Jan Lievensz: uit Bree  

Datum indiensttreding: 20-11-1745 Datum uit dienst: 00-00-1748 

Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Sara Jacoba Plaats of schip: Huis ter Duine 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Dit zou echter pas het begin zijn van zijn rijkgevulde carrière want vijf jaar nadat hij deze reis 

had aangevat was hij er blijkbaar in geslaagd om zijn oversten ervan te overtuigen dat hij 

meer in zijn mars had. In 1750 slaagde hij voor de selectieproeven voor stuurlui en werd hij 

gemonsterd als onderstuurman. Een unieke prestatie, zeker voor een buitenlander. 

 

* Gegevens van Jan Lievens uit Breel  

Datum indiensttreding: 18-05-1750 Datum uit dienst: 00-00-1752 

Functie bij indiensttreding: Onderstuurman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vrijburg Plaats of schip: Amstelveen 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Ook in deze functie bevestigde hij blijkbaar, want zijn vijfde reis naar het oosten werd hij 

reeds gepromoveerd tot opperstuurman. De man maakte werkelijk een blitzcarrière. 

 

* Gegevens van Jan Liebense uit Bree  

Datum indiensttreding: 09-04-1753 Datum uit dienst: 00-00-1755 

Functie bij indiensttreding: Opperstuurman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Rhoon Plaats of schip: Rhoon 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=55
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=253025&gerepatrieerdmetschip=true
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http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=330111&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=261479&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=103
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=320484&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=2
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De kers op de taart was de terugreis met het schip de „Oosthuizen‟ in het najaar van 1757. Op 

deze reis was hij immers schipper en had hij het bevel over het volledige schip. De 

jongmatroos had het gemaakt en voerde nu het bevel over een schip met 126 opvarenden. Er 

staat vermeld dat hij vanuit de Republiek was vertrokken met het schip de „Gustaaf Willem‟, 

maar het uiteindelijke bevel als schipper voerde hij pas op de terugreis op het schip de 

„Oosthuizen‟. 

 

* Gegevens van Jan Liebens uit Bree  

Datum indiensttreding: 24-10-1756 Datum uit dienst: 00-00-1758 

Functie bij indiensttreding: Schipper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Gustaaf Willem Plaats of schip: Oosthuizen 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Van Batavia naar Texel
195

 

 

Hierna werd Jan Lievens nooit meer vermeld in de scheepssoldijboeken, maar hij toonde aan 

dat een Zuid-Nederlander wel degelijk ver kon geraken binnen de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie. Hij behoorde tot een zeer kleine groep van Zuid-Nederlanders die schipper werd 

in de VOC. Slechts 0,915% van alle VOC-schippers waren afkomstig uit de Zuidelijke 

Nederlanden en bij de berekening van dit percentage werd Jan Schutz tweemaal opgenomen 

omdat hij tweemaal schipper was tijdens een heenreis. 

Een laatste kapitein of luitenant die ik wens te vermelden is de baron van Ingenbramel 

instrijpen. Hij staat op de website van het nationaal archief niet vermeld als een luitenant of 

schipper want zijn functie bij indiensttreding was onbekend. Bij opmerkingen lezen we echter 

dat hij een „lieutenant‟ was. Zijn adelijke titel laat eveneens vermoeden dat deze 

Antwerpenaar een hoge positie zal gehad hebben binnen de VOC. Of hij een militaire, dan 

wel een maritieme rang had is me niet duidelijk. 

 

*  Gegevens van Johannes Bernardus baron van Ingenbramel instrijpen uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  23-07-1763  Datum uit dienst:  00-00-1771 

Functie bij indiensttreding:  (onbekend)  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Gouverneur-generaal  Plaats of schip:  Geinwens 

Maandbrief:  onduidelijk  Schuldbrief:  onduidelijk 

Opmerkingen:  lieutenant 

 

5.2. De Opperstuurman 
 

Wat voor de matrozen gold, moet ook voor de stuurlui hebben gegolden. Deze waren immers 

niet altijd even ervaren in hun beroep. De Dordtse dominee François Valentijn reisde 
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tweemaal naar Azië. Over zijn retourreis naar de patria in het jaar 1714 schreef hij over de 

vele gevaren die voortkwamen uit de onvoorzichtigheid en onkunde van de stuurlieden. Hij 

noemde de tweede en derde stuurlieden „Schoon geheel onbequaam‟ en stelde dat deze te 

gemakkelijk werden aangenomen. Hieraan zouden vele van de problemen kunnen gewijd 

worden
196

. Toch waren zij hoge officieren aan boord en waren zij redelijk comfortabel 

gehuisvest in hutten op het achterdek, terwijl de soldaten en matrozen voor de grote mast en 

tussendeks in hangmatten moesten slapen. Hun voedsel was ook gevarieerder en ze kregen 

meer dan de gewone matroos, die nochtans zwaardere arbeid moest verrichten
197

. 

Zoals we reeds zagen hadden de matrozen een zeer vulgair taalgebruik, maar Roelof van 

Gelder citeerde een vroegmoderne auteur, namelijk Trevennot, die aangaf dat ook de 

scheepsofficieren in staat waren om afschuwelijk te vloeken
198

. 

De kapitein of schipper had drie verschillende rangen aan stuurlieden aan zijn zijde om hem te 

helpen bij zijn taken. 

De eerste stuurman verdiende een mooie 50 gulden per maand. Hij was de eerste 

verantwoordelijke voor de navigatie en had bij afwezigheid van de schipper het bevel over het 

schip. De opperstuurman was eveneens verantwoordelijk voor de lading en een goede 

stuwage van de goederen in het ruim. 

De selectiecriteria waren scherper dan voor andere beroepen binnen de VOC. De eisen voor 

het examen voor stuurman werden in de loop der jaren steeds zwaarder. De kamer Amsterdam 

had reeds in 1619 een examinator voor stuurlieden in dienst, maar andere kamers volgenden 

pas veel later. De kamer Rotterdam volgde bijvoorbeeld pas in 1737
199

. 

Deze belangrijke functie aan boord van een Oost-Indiëvaarder was meestal enkel weggelegd 

voor een Noordelijke Nederlander. Toch konden twee Zuidelijke Nederlanders doorgroeien 

tot deze post. De voornoemde heren Schultz en Lievens, die achteraf beiden schipper zouden 

worden, waren de enige twee Zuid-Nederlandse opperstuurlui in dienst van de VOC in de 

tweede helft van de achttiende eeuw. Of ze waren alleszins de enige twee die de titel van 

opperstuurman hadden gekregen want de positie onderging een naamsverandering. Vanaf 

1750 gebruikte men soms de term Kapitein luitenant (zeeman) als men de schipper wilde 
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aanduiden
200

. Na 1783 werd hiermee de opperstuurman bedoeld. In dit licht kan men eigenlijk 

stellen dat ook Pieter Francies Van Nuffel uit Gent in dienst van de VOC werkte als 

opperstuurman. Hij kreeg een andere titel, maar deed feitelijk hetzelfde werk want hij 

fungeerde als eerste stuurman: 

 

* Gegevens van Pieter Francies van Nuffel uit Gent  

Datum indiensttreding: 01-05-1788 Datum uit dienst: 15-11-1790 

Functie bij indiensttreding: Kapitein luitenant 

(zeeman) 

Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Slot ter Hoge Plaats of schip: Recht door Zee 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Hij overleed iets meer dan twee jaar nadat hij als eerste stuurman was benoemd. Deze 

Gentenaar was nochtans ook bezig om de carrière van Jan Lievens te evenaren. Ook hij was 

als eenvoudige matroos in dienst van de VOC getreden eind jaren ‟60 van de achttiende eeuw 

en hij schopte het ook tot de positie van eerste stuurman. 

 

* Gegevens van Pieter Franciscus van Nuffel uit Gent  

Datum indiensttreding: 21-12-1767 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Nieuw Rhoon Plaats of schip: Nieuw Rhoon 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Had hij eveneens schipper kunnen worden? We zullen het nooit weten. Hij stierf kort na zijn 

benoeming tot eerste stuurman en kon dus moeilijk doorgroeien. Ook moet ik er hier op 

wijzen dat hij kapitein luitenant was op het einde van de VOC-periode, dus zelfs indien hij in 

leven was gebleven was de kans misschien klein dat hij nog een extra promotie had gemaakt. 

Immers, zo gek veel tijd had hij niet meer om deze promotie te bekomen aangezien de 

Verenigd Oost-Indische Compagnie afstevende op haar einde. 

Ook de Zuid-Nederlander Johannes Franciscus van der Scheuren, een stadsgenoot van Van 

Nuffel bekwam de rang van eerste stuurman. Hij werd echter niet als opperstuurman vermeld. 

In de scheepssoldijboeken staat hij vermeld als Luitenant (zeeman). Deze term werd van 

ongeveer 1750 tot 1783 soms gebruikt om de opperstuurman mee aan te duiden. Na 1783 

werd hiermee de onderstuurman bedoeld
201

. 

 

* Gegevens van Johannes Franciscus van der Scheuren uit Gent  

Datum indiensttreding: 13-03-1778 Datum uit dienst: 22-09-1781 
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Functie bij indiensttreding: Luitenant (zeeman) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Hof ter Linden Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Johannes van der Scheuren werd duidelijk als luitenant aangeduid vóór 1783, wat dus 

impliceert dat hij een opperstuurman was zoals Jan Lievens, Jan Schutz en zijn stadgenoot 

Pieter van Nuffel. 

 

 

 

5.3. De Onderstuurman 
 

Dit was de tweede stuurman en dus de tweede verantwoordelijke voor de navigatie. De 

onderstuurlieden waren ieder in een kwartier ingedeeld om toezicht te houden op de zeilen. 

Als onderstuurman verdiende een dienaar 32 gulden per maand
202

. 

In deze functie trof ik slechts twee zuidelijke Nederlanders aan. De reeds besproken Jan 

Lievens, die zelfs opperstuurman en later schipper zou worden en de heer Barend Victor uit 

Lier. Dit was een kwartiermeester die aan de Kaap een mooie promotie maakte wanneer hij 

overstapte op de „Burch‟. Hij was vanuit de Republiek vertrokken in dienst van de kamer 

Amsterdam (en werd aldus niet opgenomen in mijn onderzoek als zijnde een Zuid-

Nederlandse kwartiermeester), maar werd een onderstuurman wanneer hij voor de kamer 

Zeeland ging werken en vanop de Kaap zijn reis verderzette naar het oosten. 

 

* Gegevens van Barend Victor uit Lier  

Datum indiensttreding: 14-11-1763 Datum uit dienst: 24-05-1765 

Functie bij indiensttreding: Kwartiermeester Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Luxemburg Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Barend Victor uit Lier  

Functie bij indiensttreding Onderstuurman 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Burch 

Hij vertrok uit Nederland met het schip LUXEMBURG in het jaar 1763 

In dienst bij kamer Laatste vermelding 

Maandbrief Nee 

 

Barend Victor kreeg dus een hele mooie promotie, maar kon er niet lang van genieten. Hij 

overleed reeds in het voorjaar van 1765. 
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Ook hier wil ik nog even vermelden dat men na 1783 de term Luitenant gebruikte om de 

onderstuurman mee aan te duiden. Op deze manier komt een oude bekende, namelijk Jan 

Schutz, weer tevoorschijn en moeten we hem ook hier vermelden: 

 

* Gegevens van Jan Frederik Schutz uit Doornik  

Datum indiensttreding: 20-03-1792 Datum uit dienst: 04-06-1793 

Functie bij indiensttreding: Luitenant (zeeman) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Vlijt Plaats of schip: Voorland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Opmerkingen: Zie ook inv.nr. 13281 folio 75 

 

Het was de laatste reis van deze voormalige schipper. Na 40 jaar trouwe dienst overleed hij 

als onderstuurman in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 

 

5.4. De Derdewaak of Sousluitenant 

 
Dit was de derde verantwoordelijke voor de navigatie. Derdewaak was een term waarmee 

men de hulpstuurman aanduidde. Er was niet altijd een derdewaak, maar soms was er zelfs 

sprake van een vierdewaak. Waak betekent hier wachthouder
203

. De derdewaak kreeg voor dit 

werk 26 gulden per maand. Er konden meerdere personen de functie van derdewaak 

hebben
204

. 

In deze functie vaarden 5 Zuidelijke Nederlanders uit, of eigenlijk slechts 4 want Jan Schutz 

werd ook hier tweemaal vermeld als derdewaak. Aan het begin van zijn carrière vaarde hij 

immers tweemaal uit als derde stuurman. Hij is tevens de enige Zuid-Nederlandse derdewaak 

die achteraf gepromoveerd leek te zijn naar schipper, onder- of opperstuurman. De andere 

derdewaaks werden niet in een andere functie weergegeven, nochtans werden twee van de 

drie gerepatrieerd en konden ze dus een nieuwe reis naar het oosten aanvatten. 

De Zuid-Nederlandse derdewaaks die slechts éénmaal in de scheepssoldijboeken verschenen: 

 

 

* Gegevens van Marthinus Bunnik uit Nieuwpoort  

Datum indiensttreding: 05-08-1780 Datum uit dienst: 13-03-1781 

Functie bij indiensttreding: Derdewaak Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Zilveren Leeuw Plaats of schip: Zilveren Leeuw 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vader: Aelbert Bunnik uit ; opmerkingen:  

 

* Gegevens van Jacobus Roelders uit Aalst  

Datum indiensttreding: 02-10-1761 Datum uit dienst: 00-00-1764 
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Functie bij indiensttreding: Derdewaak Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Burch Plaats of schip: burch 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Ook Willem Steward, een stadgenoot van Jan Schutz, trad in dienst van de VOC als 

derdewaak. Hij werd echter vermeld als sousluitenant, wat een latere benaming was voor 

derdewaak. 

 

* Gegevens van Willem Steward uit Doornik  

Datum indiensttreding: 18-01-1790 Datum uit dienst: 00-00-1791 

Functie bij indiensttreding: Sousluitenant (derdewaak) Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Unie Plaats of schip: Unie 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

5.5. De Cadet (de marine) 

 
Zoals we hoger reeds zagen traden toekomstige officieren soms in dienst van de VOC als 

cadet. Ze leerden op deze manier vanop jonge leeftijd de stiel en konden doorgroeien tot een 

hoge functie binnen de VOC. Jan Schutz was aanvankelijk een cadet en hij werd uiteindelijk 

een opperstuurman en schipper op de VOC-schepen: 

 

* Gegevens van Jan Francois Schuts uit Doornik  

Datum indiensttreding: 15-02-1752 Datum uit dienst: 14-02-1755 

Functie bij indiensttreding: Cadet (de marine) Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Gerechtigheid Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Ik vond nog twee andere Zuid-Nederlandse cadetten terug. Twee jonge mensen die aan het 

begin van een beloftevolle carrière binnen de VOC stonden. Helaas overleed één cadet 

vroegtijdig en kon hij nooit zijn opleiding afronden: 

 

* Gegevens van Cornelis Theodorus de Lange uit Meeuwen  

Datum indiensttreding: 24-01-1787 Datum uit dienst: 20-05-1789 

Functie bij indiensttreding: Cadet (de marine) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Sint Laurens Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Deze persoon had een schipper kunnen worden, of een onderkoopman want ook dit was een 

hoge functie binnen de VOC en de volgende dienaar bewijst dat men ook in deze functie kon 

terechtkomen na zijn cadettenopleiding: 

 

* Gegevens van Boudewijn Verselewel Faure uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 18-10-1750 Datum uit dienst: 00-00-1753 
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Functie bij indiensttreding: Cadet (de marine) Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Middelburg Plaats of schip: wildrijk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Boudewijn Verselewel Faure uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 02-02-1756 Datum uit dienst: 06-05-1770 

Functie bij indiensttreding: Onderkoopman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Rhoon Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee 

Begunstigde(n): Moeder: Anna Bourghelle 
 

5.6. De Onderkoopman 
 

Het voorbeeld van de cadet die onderkoopman werd brengt me bij de volgende hoge rang. De 

Koopman, onderkoopman en opperkoopman waren personen met een rang. Naarmate de VOC 

meer en meer bestuurder werd, hadden deze functies eigenaardig genoeg steeds minder te 

maken met de koophandel. De VOC noemde deze hoge ambtenaren de „gequalificeerden‟ en 

hun rang heeft reeds aan dat ze over het algemeen een veel beter lot hadden dan de 

gemiddelde soldaat of matroos
205

. Na hun diensttijd keerden de meeste van de deze kooplui 

terug naar het vaderland
206

. Gerrit Schutte toonde met zijn onderzoek aan dat sociale promotie 

mogelijk was. Het was mogelijk om van onderaan op te klimmen naar de top, ook al bleef dit 

een zeldzaam gebeuren. Van de 174 gezaghebbers die in 1700 in functie waren waren er 47 in 

dienst van de VOC getreden in een rang lager dan die van onderkoopman, 11 waren op dat 

moment onderkoopman en 21 bezaten reeds een hogere rang. Veel gezaghebbers waren van 

aristocratische afkomst, maar dat was niet steeds het geval. Schutte kon de sociale afkomst 

van 57 gezaghebbers achterhalen en daarvan waren er minder dan de helft van adellijke 

komaf. Ook voor de tweede helft van de achttiende eeuw zou dit een gelijkaardige situatie 

moeten geweest zijn. Gaastra wijst op het feit dat er geen sprake was van een afsluitende 

toplaag. Vanuit de lagere rangen kon men wel degelijk opklimmen in de hiërarchie
207

. Dit kan 

best zijn, maar ik vond alleszins niet één Zuid-Nederlandse koopman of opperkoopman terug. 

Deze functies waren alleen weggelegd voor wie geboren was in de Noordelijke Nederlanden 

of Azië (zoals Willem Decker uit Malaca of Pieter Hasselaar uit Batavia). Zuidelijke 

Nederlanders konden wel de rang van onderkoopman bekomen. In deze functie vond ik 3 

Zuidelijke Nederlanders terug. Een mooie prestatie als je weet dat onderkoopmannen zeer 

hoge functionarissen waren met heel wat bevoegdheden. Ze waren mede verantwoordelijk 

voor de administratie van goederen, lonen en voedsel en hadden soms het bevel over een 
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VOC-vestiging in Azië
208

. Gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw vaarden er 138 

onderkoopmannen uit voor de kamers Zeeland, Delft, Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam. Drie 

van deze heren waren Zuid-Nederlanders. Wat betekent dat zo‟n 2,17% van het totale aantal 

onderkoopmannen afkomstig was uit de Oostenrijkse Nederlanden. Een hoog percentage in 

vergelijking met andere VOC-beroepen, al moeten we hier wel rekening houden met het feit 

dat dit percentage mogelijk een licht vertekend beeld geeft doordat er zo weinig 

onderkoopmannen waren en drie Zuid-Nederlanders direct een grote impact hebben op dit 

cijfer. Desalniettemin is het opvallend dat enkele Zuid-Nederlanders deze functie konden 

bekleden: 

 

* Gegevens van Jan Pieter van den Brande uit Doornik  

Datum indiensttreding: 24-10-1756 Datum uit dienst: 28-02-1757 

Functie bij indiensttreding: Onderkoopman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Oudkarspel Plaats of schip: Oudkarspel 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Jacobus Aansorg uit Lommel  

Datum indiensttreding: 24-04-1758 Datum uit dienst: 03-08-1764 

Functie bij indiensttreding: Onderkoopman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Hof d'uno Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Boudewijn Verselewel Faure uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 02-02-1756 Datum uit dienst: 06-05-1770 

Functie bij indiensttreding: Onderkoopman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Rhoon Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee 

Begunstigde(n): Moeder: Anna Bourghelle 

 

Hoe ze daar terechtkwamen en waarom ze deze functie toegewezen kregen is niet altijd even 

duidelijk. Ik ga ervan uit dat deze drie koopmannen gereformeerd waren en hoog opgeleid. 

Bij Boudewijn Faure zien we alleszins dat hij binnen de VOC een opleiding had gekregen om 

een hoge officier te worden. In 1750 trad hij in dienst als cadet en amper zes jaar later was hij 

reeds onderkoopman. Het was met andere woorden reeds in 1750 duidelijk dat de jonge Faure 

het wel eens ver kon brengen binnen de VOC. 

 

* Gegevens van Boudewijn Verselewel Faure uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 18-10-1750 Datum uit dienst: 00-00-1753 

Functie bij indiensttreding: Cadet (de marine) Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Middelburg Plaats of schip: wildrijk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 
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Boudewijn Faure (1734-1770) was in Dendermonde geboren en vertrok in 1756 met de 

„Rhoon‟ naar Azië. Hij was een Zuid-Nederlander, maar Gaastra wijst erop dat hij een 

Zeeuwse relatie had. Faure verbleef eerst drie jaar aan de Kaap, waarna hij met de „Brouwer‟ 

naar Batavia verscheepte. Op 6 mei 1770 overleed hij op de Bengalen aan de kinderpokken. 

In Faure‟s familie was het de gewoonte om ook de achternaam van de moeder mee te geven. 

Hierdoor kreeg Boudewijn naast de naam van zijn vader ook de achternaam Versélewel mee. 

Deze familie was oorspronkelijk afkomstig uit Zierikzee, maar vestigde zich later in Goes. 

Boudewijn zelf zou banden met Bergen op Zoom gehad hebben. Volgens Gaastra zal zijn 

huwelijk zeker een rol hebben gespeeld in het bekomen van de beschermde positie van 

onderkoopman
209

. 

Faure werd in mei 1763 benoemd tot secretaris van de Hoge Regering en had machtige 

begunstigers. Zo zou hij ondermeer de steun hebben gehad van Van der Parra, die in 1761 

gouverneur-generaal was geworden. Toen Jan Schreuder, de raad van Indië, begin 1769 

ernstig ziek werd was het deze Van der Parra die een kort briefje aan de Amsterdamse 

bewindhebber Thomas Hope schreef waarin hij Boudewijn Faure aanbeveelde. Van der Parra 

verontschuldigde zich in dit briefje opdat hij op de dood van Schreuder vooruitliep, maar hij 

handelde naar eigen zeggen in het belang van de Compagnie. Ook Pieter Cornelis Hasselaar, 

een machtige Amsterdammer, kwam vanuit Batavia op voor Faure. De Dendermondenaar zou 

uiteindelijk niet benoemd worden als lid van de Hoge Regering, maar kon zich toch tevreden 

stellen met zijn benoeming tot directeur van Bengalen
210

. 

 

Ik kon moeilijk achterhalen of de andere Zuid-Nederlandse onderkoopmannen ooit promotie 

maakten binnen de VOC want ze werden nooit in een hogere functie vermeld in de 

scheepssoldijboeken, maar het is mogelijk dat ze in Azië hogerop klommen, al acht ik die 

kans redelijk klein. 

Tijdens mijn onderzoek probeerde ik erachter te komen of deze Zuid-Nederlandse 

koopmannen ooit in een andere functie werkzaam waren binnen de VOC of dat ze 

familieleden hadden in dienst van de Compagnie. Het bleek zeer moeilijk om dit te 

achterhalen. Zo vond ik bijvoorbeeld een Jan Pieter van den Brande terug die in de jaren ‟30 

van de achttiende eeuw als soldaat was uitgevaren naar het Oosten, maar de kans dat dit de 
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latere onderkoopman was lijkt me klein aangezien deze Jan Pieter van den Brande afkomstig 

was uit Antwerpen en niet uit Doornik: 

 

Gegevens van Jan Pieter van den Brande uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 07-10-1739 Datum uit dienst: 00-00-1753 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Loverendaal Plaats of schip: Nieuwvijvervreugd 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Ook voor onderkoopman Jacobus Aansorg vond ik enkele aanwijzingen dat enkele van zijn 

familieleden eveneens actief waren binnen de Compagnie. Een zekere Christaan Aanzorg of 

Aenzorg was soldaat en/of ondermeester binnen de VOC. Dit lijkt me een rare combinatie, 

waardoor ik vermoed dat dit twee verschillende personen waren. De naam Aanzorg en de 

geboorteplaats Bommel/Bonmmel deden me vermoeden dat dit wel eens familie van 

onderkoopman Jacobus Aansorg uit Lommel kon zijn, maar doordat al deze toevallige 

spellingsfouten me iets te „toevallig‟ overkomen lijkt de kans me groter dat deze persoon of 

personen geen banden hadden met de Limburgse onderkoopman. Immers, er kon toen een 

gemeente bestaan die Bommel heette, waardoor de kans op een schrijffout in de naam 

Lommel me nog kleiner lijkt. De Nederlandse achternaam „van Bommel‟ bestaat immers ook 

nog steeds
211

. 

 

Gegevens van Christiaan Aanzorg uit Bonmmel  

Datum indiensttreding: 02-10-1759 Datum uit dienst: 05-08-1760 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Noord Nieuwland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Gegevens van Christiaen Aensorg uit Bommel  

Datum indiensttreding: 07-11-1726 Datum uit dienst: 00-00-1744 

Functie bij indiensttreding: Ondermeester Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Boekenrode Plaats of schip: Weltevreden 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

En toch is het mogelijk dat Jacobus Aansorg familieleden had binnen de VOC. Voor de kamer 

Amsterdam was onderkoopman Gerrit Aansorg immers uitgevaren in dezelfde periode als 

Jacobus. Ook deze Aansorg was afkomstig uit Bommel en niet Lommel, maar deze persoon 

had dezelfde achternaam en dezelfde functie als de Zuid-Nederlandse Jacobus Aansorg. Is het 

mogelijk dat men hier de geboorteplaats van deze Aansorg verkeerd genoteerd heeft? De 

klerk die alles noteerde had misschien nog nooit van Lommel gehoord, maar wel van 
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Bommel? Dit lijkt vergezocht en zeker als we weten dat beide heren onderkoopmannen waren 

en dus zeker konden lezen en schrijven. Een dergelijke schrijffout lijkt me dan wel zeer 

onwaarschijnlijk: 

 

* Gegevens van Gerrit Aansorg uit Bommel  

Datum indiensttreding: 23-10-1753 Datum uit dienst: 11-06-1764 

Functie bij indiensttreding: Onderkoopman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Marienbos Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Of de bovenstaande personen familie, dan wel geen familie waren van de Zuid-Nederlandse 

Aansorg valt dus moeilijk te achterhalen. Ik wens me dan ook bij de feiten te houden en deze 

geven duidelijk weer dat drie Zuid-Nederlanders de positie van onderkoopman bekwamen en 

bijgevolg een wel heel mooie rang binnen de Oost-Indische Compagnie hadden. Als 

onderkoopman verdienden ze 40 gulden per maand, wat hen bij de grootverdieners 

onderbrengt
212

. 

 

5.7. De Assistant 
 

Wie een rol in de administratie wilde krijgen moest een goede kennis van het Nederlands 

hebben, zowel mondeling als schriftelijk. Deze persoon moest een goede hand van schrijven 

hebben en in staat zijn om te rekenen
213

. 

Één Zuid-Nederlander vaarde naar het oosten als assistent van een koopman. 

 

Gegevens van Jan Swindler uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 29-01-1752 Datum uit dienst: 31-01-1763 

Functie bij indiensttreding: Assistant Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Huis ten Donk Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Hij was afkomstig uit dezelfde gemeente als zijn tijdgenoot en onderkoopman Boudewijn 

Faure. Is het mogelijk dat hij assistent was van deze onderkoopman? Of is hun geboorteplaats 

de enige gelijkenis? 

Het was alleszins een zeldzaam feit dat een Zuid-Nederlander assistent van een koopman 

werd. Assistenten moesten de Nederlandse taal goed beheersen, wat vele buitenlanders 

uitsloot van de functie, maar Zuid-Nederlanders spraken een taal die zeer sterk aanleunde bij 
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het Hollands en het Zeeuws. In de tweede helft van de achttiende eeuw vaarden 305 

assistenten uit voor de door mij onderzochte kamers. Slechts één hiervan bleek een Zuid-

Nederlander te zijn. Dit is zeer weinig, ongeveer 0,32% van het totale aantal assistenten. 

 

5.8. Zuid-Nederlandse officieren 
 

Samenvattend kunnen we stellen dat Zuid-Nederlanders in staat waren om de hoogste posities 

aan boord van een VOC-schip te bekleden, maar dit gebeurde zeer zeldzaam. In de 

onderstaande tabel krijgen we een goed beeld van hoe uniek de carrières van de vernoemde 

dienaren waren: 

 

 Totale aantal Aantal Zuidelijke 

Nederlanders 

Percentage 

Schipper 437 4 0,915% 

Opperstuurman 448 4 0,8928% 

Onderstuurman 512 2 0,39% 

Derdewaak 960 4 0,416% 

Luitenant (Zeeman) 138 2 1,449% 

Kapitein Luitenant 132 1 0,7575% 

Sousluitenant 333 1 0,3% 

Onderkoopman 138 3 2,17% 

Assistant 305 1 0,32% 

Cadet de marine) 299 3 1,003% 

 

Het mag niet verbazen dat de meeste officieren afkomstig waren uit de Republiek zelf. De 

meeste schippers, luitenanten of stuurlui waren geboren in de steden Delft, Amsterdam, 

Vlissingen, Middelburg, Enkhuizen, enz. Wie met andere woorden afkomstig was uit één van 

de thuissteden van de kamers had een streepje voor op de concurrentie en had meer kans om 

hogerop te geraken binnen de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat we hier enkele Zuid-

Nederlanders terugvinden is verrassend en bewijst dat ook buitenlanders een zeer mooie 

carrière konden uitbouwen binnen de VOC. Zelfs een naar alle waarschijnlijkheid Franstalig 

persoon als Jan Schutz bekwam de hoogste positie aan boord van een VOC-schip. In een 

Nederlandstalige en gereformeerde omgeving is dit alles behalve voor de hand liggend. 
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6. De Scheepsartsen 
 

6.1. Slagers aan boord van het schip? 
 

De heer De Roo, die het vaste personeelsbestand in Azië trachtte te achterhalen, telde een 

200-tal dienaren die als chirurgijn of als ander geneeskundig beroep stonden ingeschreven in 

Azië. In de loop van de achttiende eeuw groeide deze groep aan tot boven de 300 man
214

. Wie 

medicus was, kon niet bij de VOC terecht want de Compagnie nam alleen chirurgijns aan
215

. 

Onder deze chirurgijns bevonden zich ook Zuidelijke Nederlanders. In de database van het 

nationaal archief vond ik 25 Zuidelijk Nederlandse scheepsartsen terug.  

Historica Iris Bruijn deed onderzoek naar de scheepsartsen in dienst van de Verenigde Oost-

Indische Compagnie. Deze hebben door de eeuwen heen, zij het door films of boeken, een 

zeer kwalijke reputatie gekregen. Wie aan scheurbuik leed, of een verwonding opliep tijdens 

het werk of een gevecht zou weinig gehad hebben aan deze scheepsartsen. Er werd wel eens 

verwezen naar deze artsen alsof het slagers waren. Dit zegt genoeg over bekwaamheid van de 

VOC-artsen , alsook over de middelen die ze tot hun beschikking hadden. Het beeld van de 

klungelige scheepsarts bestaat echter niet alleen in onze 21
ste

 eeuwse kijk op de achttiende 

eeuw. Ook in de vroegmoderne tijd zou men zeer kritisch, bijna wantrouwig gestaan hebben 

tegenover deze geneeskundigen. Bart Funnekotter citeert hierbij Willem IJsbrantz Bontekoe 

die in zijn scheepsjournaal het volgende neerschreef:  

 

“nadat ze over de zee gezworven hadden en, als beulen, de arme bemanning gemarteld en 

mishandeld hadden, zulke klungelaars hun opleiding als voltooid beschouwen en het lef 

hebben zich als gekwalificeerd meester te vestigen in het vaderland.”  

 

Funnekotter citeerde ook Jacob Voegen, een geneesheer die leefde aan het eind van de 

zeventiende eeuw:  

 

“In ons Vaderland, daar de Heelkunde op de veragtelijksten voet is (...) beginnen onze 

ScheepsDoctoren hun onderwijs met baardscheren, daarna komt‟er Pleisters smeeren en 

Aderlaten bij; de Patroon stopt zijnen leerling vervolgens een kort Begrip van Ontleed en 

Heelkunde in de Hand; een gelukkig geheugen en eenige geradbraakte Latijnsche 
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Kunstwoorden volmaakten de zaak. Een jammerlijk Examen volgt. Eenige Guldens worden 

betaald en ziedaar mijn Aesculaap (staf waaromheen zich een slang kronkelt, symbool van de 

geneeskunde, vernoemd naar de Oudgriekse god van de geneeskunde, Aesculapius BF) 

voorzien van een zeebrief waarbij hem geoorloofd wordt de zeebouwende Onderdaanen van 

den Staat door alle vier Werelddelen te medicamenteeren tot er genezing of de Dood volgt.” 

 

Hieruit valt duidelijk af te leiden dat de scheepsartsen een niet te beste reputatie hadden. Iris 

Bruijn wilde weten in hoeverre deze reputatie strookte met de werkelijkheid. Ze nam een 

steekproef van 3000 achttiende eeuwse chirurgijns in dienst van de VOC. Ze onderzocht de 

opleiding, carrièreverloop, leeftijd en behandelwijzen aan boord en in de hospitalen. 

Haar conclusies zijn verrassend want ze lijken de mythe van de slecht uitgeruste en 

incapabele scheepsarts te weerleggen. Bruijn stelt dat de wortels van de chirurgie in de 

Middeleeuwen liggen. Toen werd er een scheiding gemaakt dus het beroep van arts en het 

beroep van chirurgijn. Chirurgie werd een ambacht die volgens het gildesysteem werkte. Dit 

wil zeggen dat een nieuwe chirurgijn, of kandidaat-chirurgijn, als leerling begon en zo stap 

voor stap kon opklimmen tot meester-chirurgijn. Hiervoor was de nodige ervaring nodig en 

Bruijn stelt dat dit aan land moeizamer verliep dan op zee. Chirurgijns die aan boord van 

schip werkten zouden meer werk hebben en aldus sneller ervaring kunnen opdoen. Dit kan 

verklaren waarom de job van scheepsarts aantrekkelijk leek te zijn. 

Bruijn wijst er eveneens op dat de scheepschirurgijns zeker geen onervaren snotneuzen waren, 

maar dat ze integendeel reeds jaren in het vak zaten. De derde meester, wat toch wel de 

laagste chirurgijnsrang aan boord was, had gemiddeld ongeveer zes jaar ervaring voordat hij 

aan boord van een VOC-schip werkte. De hoogste rang, namelijk die van oppermeester, werd 

doorgaans waargenomen door iemand die reeds dertien jaar in de heelkunde werkte voordat 

hij aanmonsterde. Deze chirurgijn was ook meestal een dertiger. Deze conclusies zijn 

opmerkelijk omdat ze de oude opvatting over de klungelige en onervaren scheepsarts volledig 

van tafel vegen. 

Ook de door de VOC ter beschikking gestelde middelen waren beter dan tot nu toe werd 

aangenomen. Bruijn stelt, heel terecht, dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie er alle 

baat bij had om haar dienaren in leven te houden. De Compagnie zorgde er daarom voor dat 

er op ieder schip chirurgijns aanwezig waren en dat deze artsen voldoende instrumenten en 

medicijnen ter beschikking hadden. 

Overigens is het een feit dat de VOC overal in Azië hospitalen stichtte waar zieke dienaren 

verzorgd werden. Ook dit toont inderdaad aan dat de Compagnie het nodige deed om haar 
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dienaren ziektevrij en vooral arbeidsgeschikt te houden. Bruijn wijst erop dat de ziekenhuizen 

in Azië moderner waren dan hun tegenhangers in het vaderland. Het hoofd van der Chirurgie 

te Batavia werd dan ook als een belangrijk man beschouwd en werd door de Raad van Indië 

regelmatig betrokken bij belangrijke zaken. 

Bruijn besluit eveneens dat het beroep van chirurgijn niet echt gezond was. Het viel haar op 

dat ongeveer een derde van de scheepsartsen binnen vijf jaar nadat ze in dienst traden reeds 

overleden. De groep die er volgens haar onderzoek het slechtst aan toe was, was de groep van 

chirurgijns die meerdere reizen maakte of zich in Azië hadden gevestigd. Hun 

leeftijdsverwachting was nauwelijks 27 jaar. Bruijn schuift verontrustende cijfers naar voren 

wanneer ze stelt dat slechts 15% van de heelkundigen na tien jaar dienst nog in leven waren. 

Aangezien de groep van heel ervaren chirurgijns dan ook selecter werd met de jaren, kon wie 

het langst in dienst was ook het meeste geld verdienen. Niet zozeer met het heelkundige werk 

zelf, maar met de handel. Artsen die lang in dienst waren konden een goed netwerk uitbouwen 

en naast hun functie van arts ook een bestaan als handelaar uitbouwen
216

. 

Er waren verschillende rangen of gradaties van scheepsartsen. Meestal waren er drie aan 

boord: de opper-, onderchirurgijn en een derde meester. In mijn onderzoek naar Zuid-

Nederlanders in dienst van de VOC vond ik 25 Zuid-Nederlandse scheepsartsen terug.  

 

 Totale Aantal Zuid-Nederlander Percentage 

Derde Meester 432 8 1,85% 

Tweede Meester 73 2 2,74% 

Ondermeester 457 4 0,875% 

Oppermeester 373 5 1,34% 

Onderchirurgijn 56 2 3,57% 

Opperchirurgijn 284 1 0,35% 

Chirurgijn 29 1 3,45% 

Derde Chirurgijn 209 1 0,478% 

Tweede Chirurgijn 202 1 0,495% 

TOTAAL 2115 25 1,18% 

 

Van deze 25 scheepsartsen werden er een viertal tweemaal vermeld, waardoor er in de 

praktijk slechts 21 Zuid-Nederlandse scheepsartsen waren uitgevaren voor de VOC. Dertien 

van deze chirurgijns kwamen om het leven tijdens hun dienstjaren. Dit schijnt de stelling van 

Bruijn te bevestigen dat scheepsarts zijn op een VOC-schip geen gezond beroep was.  
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6.2. De Derde Meester en Derde Chirurgijn 

 

Negen van de vijfentwintig scheepsartsen hadden de laagste rang: namelijk die van derde 

meester of derde chirurgijn. Deze arts diende nog veel ervaring op te doen en kon leren van de 

onder- of oppermeester. Acht derde meesters waren uitgevaren voor de kamer Zeeland en één 

derde chirurgijn was uitgevaren voor de kamer Hoorn. 

 

6.3. De Tweede Meester, Ondermeester,Tweede Chirurgijn en Onderchirurgijn 

 

De tweede in rang en tussenstadium tussen de positie van derde meester en die van 

opperchirurgijn. Ook hier vond ik negen Zuid Nederlanders terug. Zes in dienst van de kamer 

Zeeland en één in dienst van de kamers Delft, Enkhuizen en Hoorn. 

 

Tijdens mijn onderzoek vond ik verschillende scheepsartsen die meermaals werden vermeld 

in de scheepssoldijboeken. Vaak komt dit doordat ze op de Kaap overstapten op een ander 

schip, maar in sommige gevallen ook doordat ze de ene keer als derde meester, dan weer als 

ondermeester werden aangeduid. Een mooi voorbeeld hiervan is Johannes Babtist(a) Emanuel 

de Wouters, een Brusselse chirurgijn van adellijke afkomst die in 1778 in dienst trad als derde 

meester: 

 

* Gegevens van Johannes Babtista emanuel de Wouters uit Brussel 

Datum indiensttreding:  19-07-1778  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Derde Meester  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Europa  Plaats of schip:  Vrouwe Everhardina 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Twee jaar na zijn terugkeer in de Republiek vaarde hij opnieuw uit in dienst van de Zeeuwse 

kamer en deze keer werd hij vermeld als zijnde een ondermeester: 

 

* Gegevens van Johannes Babtist emanuel de Wouters uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  15-04-1784 

Functie bij indiensttreding:  Ondermeester  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 
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Ook Sebastiaan Verstrate uit het West-Vlaamse Kortemark was in dienst getreden als een 

derde meester, maar werd later nog eens vermeld als ondermeester. Hier was de datum van 

indiensttreding echter twee maal 01-02-1765: 

 

* Gegevens van Sebastiaan Johannes Verstrate uit Kortemark 

Datum indiensttreding:  01-02-1765  Datum uit dienst:  09-12-1770 

Functie bij indiensttreding:  Derde Meester  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Vlietlust  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

* Gegevens van Sebastiaan Johannes Verstrate uit Kortemark 

Datum indiensttreding:  01-02-1765  Datum uit dienst:  09-12-1770 

Functie bij indiensttreding:  Ondermeester  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Vlietlust  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Ja  Schuldbrief:  Nee 

Begunstigde(n):  Onbekend: 

 

Wat was het onderscheid tussen een ondermeester en een derde meester? Uit de gegevens 

over de Wouters zou je kunnen afleiden dat hij promotie had gemaakt en van derde meester 

werd bevorderd tot ondermeester. De gegevens over Verstrate lijken echter aan te geven dat 

een derde meester en een ondermeester synoniemen voor dezelfde functie waren. Toch lijkt 

het er meer op dat een ondermeester een trapje hoger in de heelkundige hiërarchie stond. De 

vaartgegevens over Johannes de Graaf(f) lijken te bevestigen dat de Wouters wel degelijk 

promotie had gemaakt: 

 

* Gegevens van Johannes de Graaf uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-07-1784  Datum uit dienst:  19-07-1786 

Functie bij indiensttreding:  Tweede meester  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Schelde  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

* Gegevens van Johannes de Graaff uit Brugge 

Functie bij indiensttreding  Ondermeester 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Eenparigheid 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  SCHELDE in het jaar 1784 

In dienst bij kamer  Zeeland 

Maandbrief  Nee (kamer Hoorn) 

 

Johannes de Graaf(f) vertrok als tweede meester in de Republiek en stapte reeds enkele 

maanden later aan de Kaap over als een ondermeester. Het lijkt er sterk op dat dit dezelfde 

functie betrof en men gewoon een andere benaming gaf. Voorts kunnen we bij ondermeester 

de Graaf(f) opmerken dat ook zijn achternaam twee maal verschillend werd geschreven, maar 

dankzij de scheepsgegevens weten we zeker dat het om dezelfde persoon gaat. Dit is ook het 

geval voor derde meester Leonardus van den Hoon, die - wanneer hij overstapte aan de Kaap - 
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plotseling als Leonardus van der Hoove werd aangeduid. Op het eerste zicht gaat het hier om 

twee verschillende scheepsartsen, maar ook hier tonen de scheepsgegevens duidelijk aan dat 

het om dezelfde chirurgijn gaat. Door dergelijke spellingsverschillen wordt het moeilijk om 

de carrière van bepaalde dienaren na te gaan. 

 

* Gegevens van Leonardus van den Hoon uit Brussel 

Datum indiensttreding:  31-03-1791  Datum uit dienst:  30-06-1792 

Functie bij indiensttreding:  Derde Meester  Reden uit dienst:  Vermist 

Uitgevaren met het schip:  Erfprins  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

* Gegevens van Leonardus van der Hoove uit Brussel 

Functie bij indiensttreding  Derde Meester 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Huisduinen 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ERFPRINS in het jaar 1791 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

De Oppermeester, Opperchirurgijn en Chirurgijn 

De meest ervaren scheepsarts en leermeester voor de andere rangen. In deze functie vond ik 

zeven Zuidelijke Nederlanders terug. Vijf in dienst van de kamer Zeeland en één voor de 

kamers Delft en Rotterdam. 

Zoals we reeds zagen wilden vele artsen in dienst van de VOC werken omdat ze op deze  

manier de kans kregen om sneller ervaring op te doen dan op het vasteland. Het opklimmen 

tot oppermeester of opperchirurgijn was het ultieme doel. Ik probeerde een Zuidelijke 

Nederlander te vinden die binnen de VOC wist te promoveren tot oppermeester, maar ik kon 

er helaas geen vinden binnen het domein van mijn onderzoek. De kamer Amsterdam nam ik 

niet op in mijn onderzoek. Toch wil ik eenmalig een Zuidelijke Nederlander onder de 

aandacht brengen die uitgevaren is voor deze kamer. Jacobus Josephus Domine uit Antwerpen 

was immers de enige arts uit de zuidelijke contreien die als derde meester in dienst trad van de 

VOC en uiteindelijk tot oppermeester kon doorgroeien. 

 

* Gegevens van Jacobus Josephus Domine uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-02-1758  Datum uit dienst:  00-00-1764 

Functie bij indiensttreding:  Derde Meester  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Eendracht  Plaats of schip:  Ouderamstel 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

* Gegevens van Jacobus Josephus Domine uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  09-12-1764  Datum uit dienst:  00-00-1765 
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Functie bij indiensttreding:  Tweede meester  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Snelheid  Plaats of schip:  Lekkerlust 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

* Gegevens van Jacobus Josephus Domine uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  15-11-1765  Datum uit dienst:  00-00-1767 

Functie bij indiensttreding:  Oppermeester  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip:  Kievitsheuvel  Plaats of schip:  Kronenburg 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

Hier is duidelijk te zien dat Domine in 1758 als derde meester in dienst trad en zes jaar later 

genoeg ervaring had opgedaan om als tweede meester mee uit te varen. Nog geen jaar later 

werd hij dan benoemd tot oppermeester. Nog eens anderhalf jaar later werd hij gerepatrieerd 

en trad hij niet meer in dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Dit lijkt aan te 

tonen dan de heer Domine inderdaad op de VOC-schepen werkte om de nodige ervaring op te 

doen en aldus oppermeester te worden. Hij kon dankzij de VOC sneller tot deze heelkundige 

rang promoveren en van zodra hij dit doel behaalde keerde hij terug naar het vaderland om 

daar zijn beroep als oppermeester te kunnen uitoefenen. Aangezien Domine op nauwelijks 

zeven jaar tijd van derde meester tot oppermeester opklom stel ik me de vraag waarom dit bij 

andere artsen niet het geval was. Sommigen bleven lang genoeg in dienst, maar werden nooit 

als tweede meester en al zeker niet als oppermeester vermeld. Pieter Rigauts was bijvoorbeeld 

22 jaar in dienst van de VOC: 

 

* Gegevens van Pieter Rigauts uit Brussel 

Datum indiensttreding:  25-09-1766  Datum uit dienst:  27-12-1788 

Functie bij indiensttreding:  Derde Meester  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Ritthem  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Ik vermoed dat ook hij de rang van oppermeester moet gehaald hebben. Hij had immers drie 

maal zoveel ervaring opgedaan als de voornoemde oppermeester Domine. Omdat hij echter 

steeds in dienst is gebleven in Azië en nooit gerepatrieerd werd, bleef hij in de 

scheepssoldijboeken vermeld staan als derde meester. Dit was de functie waarin hij in dienst 

trad in september 1766. Pieter Rigauts was waarschijnlijk een oppermeester die in Batavia 

bleef werken en er zijn praktijk combineerde met handelsactiviteiten. Ik heb hier geen 

zekerheid over, maar zoals Iris Bruijn reeds aantoonde kwam een dergelijke combinatie van 

activiteiten wel vaker voor in Batavia. 
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7. De Ziekentrooster 
 

De Verenigd Oost-Indische Compagnie had ook geestelijke hulp in dienst, personeel in 

„kerckelijke en daeraenklevende bedieninge‟. In 1688 werkten er zo‟n 34 predikanten, 40 

ziekenbezoekers, 23 voorlezers en schoolmeesters en 11 kosters voor de VOC. Na 1700 zou 

deze categorie aan dienaren, net zoals vele andere categorieën, aangroeien
217

. 

Tijdens mijn studie over de Zuid-Nederlanders in dienst van de Compagnie kwam ik enkele 

dienaren van deze categorie tegen. Het betroffen hier allemaal ziekentroosters en geen 

predikanten of kosters. Ik neem aan dat deze functies vooral voor Noordelijke Nederlanders 

waren weggelegd. Deze waren namelijk protestants en de meeste Zuidelijke Nederlanders 

waren Katholiek. De Republiek had een gereformeerde identiteit en de Compagnie had dit dus 

ook. Volgens het tweede octrooi van de VOC van 1623 diende het bedrijf het gereformeerde 

geloof te beschermen en zelfs te verspreiden. Nochtans kan het gedrag van veel VOC-

dienaren niet echt als christelijk worden aanzien
218

. De Verenigd Oost-Indische Compagnie 

was een bedrijf dat vooral winst op het oog had. Hierdoor gaan vele auteurs ervan uit dat er 

binnen de VOC niet echt plaats was prediking en bekeringen. Vrome calvinisten zouden 

volgens deze auteurs ook zeldzaam geweest zijn aan boord van de VOC-schepen
219

. Gerrit 

Schutte stelt echter dat de Compagnie zich als een goede calvinistische vader gedroeg voor 

het personeel en de overheid van haar onderdanen. Het christendom werd wel degelijk 

gestimuleerd en bevoorrecht. Religie kon fungeren als het fundament van de moraal en voor 

cohesie zorgen binnen een gemeenschap
220

. Schutte wijst op het feit dat er zich in de 

achttiende eeuw duizenden christenen bevonden in de kaapkolonie, Ceylon, de Molukken en 

Batavia. Er woonden echter ook heel veel niet-Chistenen, maar hun geloof werd gedoogd en 

gerespecteerd
221

. Het hoofddoel was immers handel drijven en om dit succesvol te kunnen 

doen diende men het geloof van anderen te respecteren. 

De Kerk was in Azië misschien ondergeschikt aan de geldzucht van de Compagnie, maar toch 

betaalde de VOC predikanten om zich in de VOC-plaatsen in Azië te vestigen. Hun taak was 

tweeledig: de pastorale zorg en prediking voor het compagniepersoneel en de plaatselijke 
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bevolking de christelijke boodschap meegeven. Doordat de Islam, het Hindoeïsme en het 

Boeddhisme zeer sterk stonden in Azië lag dit laatste niet voor de hand. Bovendien kregen de 

predikanten nauwelijks of geen steun van de kooplieden van de VOC. Alles wat de handel 

kon schaden kon niet rekenen op de samenwerking van deze kooplieden en problemen met de 

belijders van heidense godsdiensten werd dus beter vermeden
222

. 

Op de website van het Nationaal Archief vond ik 64 predikanten terug die in de tweede helft 

van de achttiende eeuw naar Azië meevaarden met de VOC. Dit waren inderdaad nagenoeg 

allemaal Nederlanders, met hier en daar een Duitser uit bijvoorbeeld Duijsburg. Zuidelijke 

Nederlanders gingen blijkbaar niet in dienst van de VOC als predikant. De Compagnie vond 

geestelijke steun aan boord van de schepen vanzelfsprekend, maar daarvoor diende niet steeds 

een predikant aanwezig te zijn. De VOC had immers veel krankenbezoekers of 

ziekentroosters in dienst. Na 1625 kwam er zelfs een regel die ervoor zorgde dat aan boord 

van alle VOC-schepen een geestelijke verzorger aanwezig moest zijn. Dit kon dus een 

predikant zijn, maar even goed een ziekentrooster. Er werd zelfs gezorgd voor een klein 

bibliotheekje aan boord waarin de ziekentrooster stichtelijke boeken en bundelingen met 

gebeden en preken kon vinden. Deze konden als voorbeeldformulieren worden gebruikt want 

de predikant of ziekentrooster was meestal ook de persoon die de afscheidsbrieven en 

testamenten van stervende dienaren neerschreef. Alle opvarenden, ongeacht hun 

geloofsovertuiging, hadden recht op pastorale bijstand in het geval dat ze ziek werden. De 

predikant en ziekentrooster zorgde aldus Schutte voor de kerk onderweg. De opvarenden 

werden dagelijks bijeengeroepen voor het aanhoren van het gebed en het voorlezen van een 

stuk uit de bijbel
223

.  Schutte merkt op dat er merkelijk meer ziekentroosters in dienst waren 

dan predikanten. Deze krankenbezoekers waren trouwens, net als de catechiseermeesters, 

voorlezers en schoolmeesters, bekende verschijningen in de VOC-gemeenschappen in Azië. 

Ze werden door de Compagnie betaald en kregen een standplaats. Indien ze niet voldeden 

werden ze gewoon ontslagen of teruggezonden naar het vaderland
224

. Het bleven echter 

kerkelijke personeelsleden, uitgezonden door de gereformeerde kerk en verbonden met deze 

kerk. De ziekentroosters, die in Azië tewerkgesteld werden, waren trouwens onderworpen aan 

het gezag van de kerkenraad van Batavia
225

. 

                                                           
222

 GAASTRA F., De Geschiedenis van de VOC., Zutphen, Walburg Pers, 2002, p. 104. 
223

 SCHUTTE G.J., Christendom en Compagnie., in < Kennis & Compagnie >, Leiden, Uitgeverij Balans, 2002, 

p. 90. 
224

 SCHUTTE G.J., Christendom en Compagnie., in < Kennis & Compagnie >, Leiden, Uitgeverij Balans, 2002, 

p. 95. 
225

 SCHUTTE G.J., Christendom en Compagnie., in < Kennis & Compagnie >, Leiden, Uitgeverij Balans, 2002, 

p. 96. 



 212 

Doordat de ziekentroosters allen gereformeerde personen waren mag het niet echt verbazen 

dat we weinig Zuid-Nederlanders aantreffen in dit beroep. Ik vond namelijk slechts vijf 

vermeldingen van Zuid-Nederlandse ziekentroosters, maar wanneer we deze vermeldingen 

nader bekijken zien we al gauw dat het hier slechts over twee personen gaat: één uit Brussel 

en één uit Hasselt. De Brusselse Dirk Relijk/Stellij/Rellij vaarde driemaal uit naar het oosten 

voordat hij overleed in Azië en de Hasseltse Matthijs van Russen vaarde tweemaal uit: 

 

* Gegevens van Dirk Relijk uit Brussel  

Datum indiensttreding: 08-04-1752 Datum uit dienst: 00-00-1754 

Functie bij indiensttreding: Ziekentrooster Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Oostkapelle Plaats of schip: Oosthuizen 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Petennella van Leusden 

 

* Gegevens van Dirk Stellij uit Brussel  

Datum indiensttreding: 19-11-1754 Datum uit dienst: 00-00-1757 

Functie bij indiensttreding: Ziekentrooster Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Oostkapelle Plaats of schip: Middelburg 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Maria Petronella van Heusden 

 

* Gegevens van Dirk Rellij uit Brussel  

Datum indiensttreding: 15-05-1758 Datum uit dienst: 30-05-1759 

Functie bij indiensttreding: Ziekentrooster Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Visvliet Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Petronella van Heusden 

 

* Gegevens van Matthijs van Russen uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 12-05-1770 Datum uit dienst: 27-09-1770 

Functie bij indiensttreding: Ziekentrooster Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Bartha Petronella Plaats of schip: Bartha Petronella 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee 

Begunstigde(n): Kind: Jan v Russen uit ; opmerkingen:  

Kind: Gesina v Russen uit ; opmerkingen:  

 

Beide heren overleden in dienst van de Compagnie en hadden een maandbrief waarvan hun 

familie kon profiteren. De Brusselse ziekentrooster werd driemaal anders vermeld, maar het 

gaat wel degelijk om dezelfde persoon. Dat bewijst bijvoorbeeld zijn maandbrief. Zijn naam 

was hoogstwaarschijnlijk Dirk Rellij en de R werd volgens mij verkeerd geïnterpreteerd als 

een S en een t. Het transcriberen is niet altijd even eenvoudig en de letter S maakte een hele 

evolutie door in de loop der tijden. Het valt me niet moeilijk om te begrijpen hoe men de letter 

R als St kan interpreteren. 
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Waarom zo weinig ziekentroosters uit de Oostenrijkse Nederlanden kwamen is volgens mij te 

wijten aan het geloof. De Zuidelijke Nederlanden waren overwegend Katholiek, terwijl de 

ziekentroosters die voor de Compagnie uitvaarden vanzelfsprekend gereformeerd dienden te 

zijn. Het is dan ook logisch dat de overgrote meerderheid van de ziekentroosters Noordelijke 

Nederlanders waren. 

 

8. De Handwerklieden 
 

De Handwerklieden waren vooral werkzaam in de grote centra van de Compagnie in Azië. De 

meesten waren er werkzaam als timmerman, smid of kuiper. In normale omstandigheden was 

hun lot beter dan dit van de soldaten, maar ook zij kwamen soms voor spanningen te staan. In 

1723 kwamen deze ambachtslieden zelfs in opstand, maar hierover zal ik niet verder 

uitweiden aangezien dit weinig tot deze scriptie kan bijdragen
226

. De buitenlandse 

handwerklieden die naar de Republiek trokken op zoek naar werk hadden een niet te beste 

naam. In talloze populaire blijspelen werden ze opgevoerd en dit zorgde ervoor dat men 

buitenlandse arbeiders, vooral Duitsers, bleef zien als domme, lompe bedelaars, kwakzalvers 

en zelfs bedriegers die beweerden van een betere komaf te zijn dan ze in werkelijkheid 

waren
227

. Het was ook mogelijk dat een ambachtsman uitvaarde als soldaat, maar van 

oorspronkelijk beroep bijvoorbeeld kuiper was. Roelof van Gelder geeft het voorbeeld van 

een kuiper die in dienst trad als soldaat, maar in het oosten toch gevraagd werd om zijn 

beroep als kuiper weer op te nemen. Hij kon hiermee ook meer geld verdienen want hij kreeg 

als ambachtsman 14 gulden per maand, terwijl zijn gage als soldaat slechts 9 gulden 

bedroeg
228

. 

Sommige handwerklieden, zoals de kuipers, timmerlieden en zeilmakers, waren vaak actief 

op de schepen en kunnen zodoende bij het scheepspersoneel gerekend worden. Op de website 

van het nationaal archief worden ze bij de handwerklieden gerekend.  

De overige handwerklieden, diegene die uitvaarden om in Azië aan het werk gezet te worden, 

zal ik apart bespreken van het ambachtelijk scheepspersoneel. 

 

8.1. Handwerklieden op de schepen 
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Op de website van het nationaal archief maakt men een onderscheid tussen handwerklieden en 

zeelieden. De kuipers, timmermannen en zeilmakers werden ondergedeeld bij de 

handwerklieden. Toch maakten deze ambachtslieden in vele gevallen deel uit van de 

bemanning en om deze reden wens ik deze apart te bespreken. 

 

8.1.1. De Opperkuiper en Onderkuiper 

 

De Opperkuiper hield toezicht op het openen van de kuipen, vaten en dergelijke. Indien nodig 

voerde hij ook reparaties uit aan de vaten. Meestal waren er drie à vier kuipers aan boord van 

een schip en deze stonden onder het gezag van de bottelier. De opperkuiper schafte bij deze 

bottelier en verdiende 16 gulden per maand
229

. Op de database van het nationaal archief 

worden de kuipers ondergedeeld bij de handwerklieden en om deze reden zal ik dit volgen. 

Nochtans hoorden ze duidelijk bij het zeevarend personeel. 

In de loop van mijn onderzoek trof ik 37 Zuid-Nederlandse opperkuipers aan. De meesten 

waren als opperkuiper gemonsterd, maar sommigen waren eerder in een andere functie actief 

binnen de VOC. 

Guilliesmus Schrijvers was bijvoorbeeld van orgine een soldaat, maar werd in de loop van 

zijn VOC-periode een opperkuiper: 

 

* Gegevens van Guillielmus Schrijvers uit Leuven  

Datum indiensttreding: 15-12-1762 Datum uit dienst: 00-00-1767 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Radermacher Plaats of schip: Lekkerlust 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Guilliesmus Schrijvers uit Leuven  

Datum indiensttreding: 14-12-1768 Datum uit dienst: 18-09-1769 

Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Barbara Theodora Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Zijn collega Lodewijk Malfij trad in dienst als ambachtsman, zij het wel in een andere functie 

dan kuiper. Hij was bij zijn intrede in de VOC een leggermaker en werd op zijn tweede reis 

opperkuiper. Nu was zijn voorgaande functie wel sterk overeenstemmend met het werk van 

kuiper. Een leggermaker was een maker van houten vaten. 
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* Gegevens van Lodewicus Malfij uit Brugge  

Datum indiensttreding: 09-07-1749 Datum uit dienst: 00-00-1753 

Functie bij indiensttreding: Leggermaker Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Woitkensdorp Plaats of schip: jager 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Lodewijk Malfij uit Brugge  

Datum indiensttreding: 30-11-1753 Datum uit dienst: 00-00-1756 

Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Jager Plaats of schip: wildrijk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Slechts één Zuid-Nederland maakte blijkbaar de stap van onderkuiper naar opperkuiper. 

Jodocus Stevens uit Gent trad in 1756 in dienst als hulpkuiper en werd veertien jaar later (!!) 

vermeld als opperkuiper wanneer hij met de „Woestduin‟ richting de oost uitvaarde. 

 

 

* Gegevens van Jodocus Stevens uit Gent  

Datum indiensttreding: 24-10-1756 Datum uit dienst: 00-00-1761 

Functie bij indiensttreding: Onderkuiper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Gustaaf Willem Plaats of schip: Walcheren 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Judocus Stevens uit Gent  

Datum indiensttreding: 23-02-1770 Datum uit dienst: 00-00-1771 

Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Woestduin Plaats of schip: Woestduin 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

We mogen ervan uit gaan dat de man tijdens die 14 jaar de nodige ervaring had opgedaan om 

aan het werk te gaan als opperkuiper. 

Alle andere Zuid-Nederlandse opperkuipers traden rechtstreeks in dienst als opperkuiper en 

werden vaak slechts éénmaal vermeld in de scheepssoldijboeken. Slechts 5 man maakte meer 

dan 1 heenreis naar het oosten en deze werden aldus tweemaal opgenomen in de gegevens. 

Dit betekent dus dat er slechts 32 Zuid-Nederlandse opperkuipers waren in plaats van 37. 

Het was een beroep waar we redelijk veel Zuidelijke Nederlanders in terugvinden. Maar liefst 

6,32% van alle opperkuipers waren immers uit het zuiden afkomstig. Het beroep was zeer 

risicovol, dat bewijzen de sterftecijfers want niet minder dan 22 Zuid-Nederlanders overleden 

tijdens hun dienstjaren en slechts zes man werd gerepatrieerd. Hierin ligt misschien de 

verklaring waarom er zoveel Zuid-Nederlanders dit beroep binnen de VOC uitoefende. Het is 

duidelijk dat de leef- en werkomstandigheden verre van optimaal waren en om de blijvende 

vraag te kunnen voldoen werden buitenlanders constant gerekruteerd om als kuiper naar het 

oosten uit te varen. Het is trouwens verontrustend om te zien dat zoveel dienaren binnen de 

twee jaar nadat ze in dienst traden reeds overleden waren. De hoge sterfte duidt op slechte 
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leefomstandigheden, maar het feit dat men zo vlug overleed onderlijnt deze slechte 

leefomstandigheden nog meer. 

 

De onderkuipers stonden de opperkuiper bij in zijn taken. Ze verdienden iets minder dan deze 

opperkuiper, namelijk 14 gulden in de maand
230

. Achtenwintig Zuidelijke Nederlandse 

onderkuipers vaarden in de tweede helft van de achttiende eeuw uit naar Azië. Dezelfde zaken 

vallen hierbij op als bij de opperkuipers: 

 

 Ze traden rechtstreeks in dienst als kuiper 

 De sterftecijfers waren enorm 

 Het aandeel van de Zuid-Nederlanders bij de onderkuipers was redelijk groot. 

 

Drieëntwintig Onderkuipers overleden tijdens hun dienstjaren. Dat is ongeveer 82% van alle 

Zuid-Nederlandse onderkuipers. Dit duidt aan dat de vraag naar nieuwe onderkuipers steeds 

groot moet zijn geweest, want dan weer verklaart waarom zoveel Zuidelijke Nederlanders de 

weg naar de VOC vonden om er in dienst te treden als onderkuiper. 4,87% van alle 

onderkuipers waren immers Oostenrijkse Nederlanders. 

Naast de eerder vermelde Jodocus Stevens zette geen enkele Zuid-Nederlander de stap van 

onderkuiper naar opperkuiper. Dit zal eerder aan de hoge sterftecijfers hebben gelegen dan 

aan een gebrek aan promotiekansen. Immers, wanneer de dienaren te snel sterven en dus niet 

de kans krijgen genoeg ervaring op te doen is het moeilijk om onderkuipers op te waarderen 

naar opperkuiper. 

Slechts enkele onderkuipers wens ik hier even kort te bespreken. Één daarvan is de Brusselaar 

Hendrik Everaerds die in 1751 in dienst trad als onderkuiper, maar nauwelijks vier jaar later 

weer werd afgeschreven omdat hij te oud was geworden: 

 

* Gegevens van Hendrik Everaerds uit Brussel  

Datum indiensttreding: 23-10-1751 Datum uit dienst: 30-09-1755 

Functie bij indiensttreding: Onderkuiper Reden uit dienst: Ouderdom 

Uitgevaren met het schip: Snoek Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Hier kunnen we uit afleiden dat de Zuid-Nederlandse onderkuipers zeker niet allemaal jonge 

wolven waren die uit waren op een oosters avontuur. 
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Verder vond ik het opvallend om twee broers of neven terug te vinden in de gegevens. Jan 

Francis van der Moesen was gedurende acht maanden onderkuiper in de VOC, totdat een 

vroegtijdig overlijden roet in het eten gooide. Ik vermoed dat Guillielmus van der Moesel zijn 

broer, zoon of neef moet zijn geweest. Deze trad 11 jaar later in dienst, eveneens als 

onderkuiper. Beiden waren ook Brusselaars en de achternamen zijn zodanig gelijk dat ik 

vermoed dat het hier weer om een kleine spellingsfout gaat: 

 

* Gegevens van Jan Francis van der Moesen uit Brussel  

Datum indiensttreding: 16-01-1776 Datum uit dienst: 28-09-1776 

Functie bij indiensttreding: Onderkuiper Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Willem Frederik Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Guillielmus van der Moesel uit Brussel  

Datum indiensttreding: 24-01-1787 Datum uit dienst: 20-06-1788 

Functie bij indiensttreding: Onderkuiper Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Sint Laurens Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

 

 Totale 

Aantal 

Z-Ned Z-Ned 

% 

Gerep. Gerep. % † † % 

Opperkuiper 585 37 6,32% 6 16,23% 22 59,5% 

Onderkuiper 574 28 4,88% 2 14% 18 64,28% 

 

Het is duidelijk dat ook onder de Zuid-Nederlandse kuipers een grote sterfte heerste. Meer 

dan de helft zag nooit zijn vaderland terug. Het aandeel van de Zuid-Nederlanders onder de 

kuipers is relatief groot te noemen. Deze kwamen vooral uit de grote Vlaamse of Brabantse 

steden als Brussel, Gent of Brugge. 

 

8.1.2. De Opperzeilmaker, Onderzeilmaker en Zeilmaker 

 

Aan boord van de VOC-schepen waren ook zeilmakers. Meestal een opperzeilmaker en 

onderzeilmaker(s). Ze moesten instaan voor de reparatie van gescheurde of beschadigde 

zeilen. Ook dienden ze van tijd tot tijd nieuwe zeilen te maken. De opperzeilmaker verdiende 

20 gulden per maand en de onderzeilmaker kreeg 14 gulden
231

. 

Op de website van het nationaal archief worden deze lieden als handwerklieden aangeduid. 

Dit waren ze natuurlijk ook, maar ze maakten deel uit van de bemanning. Slechts weinig 

Zuidelijke Nederlanders oefenden dit beroep in de Compagnie uit. Ik vond slechts zeven 
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onderzeilmakers, twee zeilmakers en één opperzeilmaker terug die in de tweede helft van de 

achttiende eeuw de lange reis naar het oosten meemaakten. Waarschijnlijk konden 

onderzeilmakers op termijn de functie van opperzeilmaker opnemen, maar toch slaagde hier 

slechts één Zuidelijke Nederlander in, namelijk Israel Bruijns uit Hasselt. Hij trad als 

onderzeilmaker in dienst voor de kamer Amsterdam in 1763 en werd zeven jaar later 

gepromoveerd tot opperzeilmaker binnen de kamer Enkhuizen. 

 

* Gegevens van Israel Bruijn uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 14-11-1763 Datum uit dienst: 00-00-1769 

Functie bij indiensttreding: Onderzeilmaker Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Luxemburg Plaats of schip: landskroon 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Israel Bruijn uit Hasselt  

Datum indiensttreding: 25-05-1770 Datum uit dienst: 10-04-1771 

Functie bij indiensttreding: Opperzeilmaker Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Duivenbrug Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vader: Jan Bruijns 

 

De meeste zeilmakers traden rechtstreeks in deze functie in dienst, maar ik merkte dat 

sommigen ook konden doorgroeien binnen de Compagnie en op deze manier onderzeilmaker 

werden nadat ze reeds vroeger als matroos waren in dienst getreden.  

 

* Gegevens van Josephus Dagelings uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 17-05-1776 Datum uit dienst: 00-00-1778 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Mars Plaats of schip: Vrouwe Anthoinetta 

Koenrardina 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jacob George uit Brussel  

Datum indiensttreding: 24-10-1789 Datum uit dienst: 00-00-1791 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Alblasserdam Plaats of schip: Constantia 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Josephus Dagelings en Jacob George waren de enige Zuid-Nederlandse matrozen die later in 

hun carriere de stap gezet hebben naar een beter betaalde job als zeilmaker: 

 

Gegevens van Josephus Dagelings uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 15-09-1788 Datum uit dienst: 09-08-1789 

Functie bij indiensttreding: Onderzeilmaker Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Diamant Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 
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Gegevens van Jacob George uit Brussel  

Datum indiensttreding: 09-09-1791 Datum uit dienst: 31-08-1793 

Functie bij indiensttreding: Onderzeilmaker Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Verwachting Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

 

 Totale 

Aantal 

Z-Ned Z-Ned 

% 

Gerep. Gerep. % † † % 

Opperzeilmaker 547 1 0,18% - 0% - 0% 

Zeilmaker 159 2 1,26% - 0% 2 100% 

Onderzeilmaker 519 7 1,349% - 0% 5 71,4% 

 

In de bovenstaande tabel kunnen we duidelijk zien dat het beroep van zeilmaker niet echt voor 

Zuidelijke Nederlanders was weggelegd. Dit is verbazingwekkend aangezien we verder zullen 

zien dat het aandeel van de Zuid-Nederlanders onder de handwerklieden groot was. Waarom 

waren er dan zo weinig Zuid-Nederlandse zeilmakers? Waarschijnlijk betrof het ook hier een 

beroep dat men liever aan een Noordelijke Nederlander toevertrouwde. Het duidelijkste 

bewijs is waarschijnlijk het feit dat er slechts één Zuid-Nederlandse opperzeilmaker was op de 

ruim 547 (!!) opperzeilmakers die in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw naar 

de oost waren uitgevaren. Dit komt erop neer dat slechts 0,18% van deze handwerklieden – 

die tevens onderofficieren waren – uit de Oostenrijkse Nederlanden afkomstig was. Een wel 

zeer laag percentage. 

Uit de cijfers over sterfte en repatriatie valt weinig af te leiden aangezien er zo weinig Zuid-

Nederlandse zeilmakers waren. Zo zien we dat de twee zeilmakers overleden tijdens hun 

dienstjaren en het lot van de ene opperzeilmaker onduidelijk is aangezien er niet vermeld 

werd hoe deze Limburger uit dienst was geraakt. Bij de onderzeilmakers hebben we echter 

wel wat meer personen om op voort te gaan Hier zien we dat vijf van de zeven 

onderzeilmakers stierven en niemand gerepatrieerd werd. Zoals we reeds zagen werd Bruijn 

wel gerepatrieerd toen hij nog een onderzeilmaker was – hij werd later gepromoveerd tot 

opperzeilmaker -, maar aangezien dit binnen de kamer Amsterdam was werd dit niet 

opgenomen in het onderzoek. Uit deze gegevens kunnen we dus voorzichtig afleiden dat de 

zeilmakers onder dezelfde twijfelachtige omstandigheden dienden te werken en leven als de 

rest van de bemanning. 

 

8.1.3. De Scheepstimmerman, Oppertimmerman, Ondertimmerman en Timmerman 

 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=27
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Deze scheepstimmerman was verantwoordelijk voor de romp, pompen en ander houtwerk
232

. 

In tegenstelling tot andere timmerlui werden deze ambachtslieden tot het scheepspersoneel 

gerekend. Andere timmermannen werden op de website van het nationaal archief bij de 

handwerklieden ondergebracht. Om deze reden zal ik dit onderscheid volgen. De 

scheepstimmerman had, net als de zeilmaker, de rang van onderofficier. 

Ik trof slechts 5 Zuid-Nederlandse scheepstimmermannen aan onder de bemanningen van de 

door mij onderzochte kamers. Dit betekent echter niet dat er weinig Zuid-Nederlanders als 

scheepstimmerman werkzaam waren binnen de VOC. Het beroep van scheepstimmerman leek 

vooral binnen de kamers Hoorn en Rotterdam frequent voor te komen. Ik vond respectievelijk 

166 en 345 scheepstimmermannen die voor deze kamers waren uitgevaren. De kamer Zeeland 

stuurde op haar beurt slechts 35 scheepstimmermannen uit. Ik vermoed echter dat men in deze 

kamer de voorkeur gaf aan de termen hoofd- en ondertimmerman want hiervan telde ik er 

respectievelijk 523 en 793. Ook binnen de kamer Delft telde ik slechts 7 

scheepstimmermannen terwijl deze kamer wel 207 hoofdtimmermannen en 556 

ondertimmermannen uitgestuurd heeft.  

Één van de vijf scheepstimmermannen levert het bewijs dat men in andere kamers een andere 

benaming leek te hebben voor dit beroep. Jan Walmak was op 7 oktober 1773 absent bij de 

afvaart van zijn schip. Hij had voor de kamer Delft moeten uitgevaren zijn als 

ondertimmerman maar kwam niet opdagen op de dag van de afvaart. Twee maanden later 

vaarde hij wel uit voor de kamer Rotterdam en hier werd hij vermeld als zijnde een 

scheepstimmerman! 

 

* Gegevens van Jan Walmak uit Brussel  

Datum indiensttreding: 07-10-1773 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Ondertimmerman Reden uit dienst: Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip: Eendracht Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Jan Walmak uit Brussel  

Datum indiensttreding: 13-12-1773 Datum uit dienst: 30-06-1795 

Functie bij indiensttreding: Scheepstimmerman Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Dankbaarheid Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

De vijf Zuid-Nederlandse scheepstimmermannen waren afkomstig uit Luik, Stokkem en 

Brussel. Één was uitgevaren voor de kamer Hoorn (de Luikenaar Colax) en de anderen waren 

uitgevaren voor de kamer Rotterdam. Drie van de vijf overleefden hun tijd in de VOC niet. 
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De oppertimmerman was de eerste verantwoordelijke timmerman. Hij stond in voor de zorg 

voor het onderhoud van het schip, de boten en de sloepen. De timmerlui moesten de masten 

en ander rondhout vervaardigen. Gewoonlijk waren er op uitvarende schepen vier tot zes en in 

sommige gevallen zelfs tot acht timmerlieden aan boord. De oppertimmerman was een 

onderofficier en verdiende een mooie 48 gulden in de maand. De ondertimmerlui moesten het 

stellen met 16 tot 34 gulden per maand
233

. Dit betekende dat de timmerlieden zeer goed 

verdienden binnen de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 

Uit de gegevens die men verzamelde op de website van het nationaal archief kon ik afleiden 

dat de meeste Zuid-Nederlandse timmerlieden direct als timmerman werden aangeworven. 

Slechts één Zuid-Nederlandse dienaar was eerder in een andere functie actief binnen de 

Compagnie. Jasper van den Houte was namelijk als soldaat in dienst getreden, maar was bij 

zijn tweede uitgaande vaart uitgevaren als een huijstimmerman. 

 

* Gegevens van Jaspert van den Houte uit Gent  

Datum indiensttreding: 17-12-1785 Datum uit dienst: 00-00-1792 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Gouverneur-Generaal de 

Clerck 

Plaats of schip: vredenburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Jasper van den Houte uit Gent  

Datum indiensttreding: 25-10-1792 Datum uit dienst: 31-08-1793 

Functie bij indiensttreding: Huijstimmerman Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Zwaan Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Alle overige Zuid-Nederlandse timmerlieden waren gewoon direct als timmerman 

aangeworven en bleven dit ook. Er waren verschillende benamingen voor een timmerman aan 

boord, maar dit moet van kamer tot kamer verschild hebben. Wat was nu eigenlijk het verschil 

tussen een opperstuurman en een scheepstimmerman of een timmerman en een 

ondertimmerman? Volgens mij ging dit vooral af van de kamer waarin de dienaar werd 

gemonsterd. Dit kan ik het beste aantonen met het voorbeeld van Jan Walmak uit Brussel. 

Deze Zuid-Nederlander trad in dienst voor de kamer Delft als ondertimmerman, maar was 

absent op de dag van de afvaart. Nauwelijks twee maanden later was hij wel present toen de 

„Dankbaarheid‟ uitvaarde en aan boord van dit Rotterdamse schip washij actief als een 

scheepstimmerman: 
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* Gegevens van Jan Walmak uit Brussel  

Datum indiensttreding: 07-10-1773 Datum uit dienst: 00-00-1773 

Functie bij indiensttreding: Ondertimmerman Reden uit dienst: Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip: Eendracht Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Jan Walmak uit Brussel  

Datum indiensttreding: 13-12-1773 Datum uit dienst: 30-06-1795 

Functie bij indiensttreding: Scheepstimmerman Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Dankbaarheid Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Er moet dus weinig of geen verschil zijn geweest tussen de beroepen van ondertimmerman en 

scheepstimmerman. Ook de vermelding dat een dienaar timmerman was kan voor verwarring 

zorgen, want was deze dienaar nu een opper- dan wel een ondertimmerman? Uit het 

voorbeeld van de Gentenaar Levinus Zoetaart kunnen we alleszins afleiden dat ook dit 

kamergerelateerd was. Deze Zuid-Nederlander trad immers in dienst als timmerman voor de 

kamer Zeeland, maar stapte enkele maanden later aan de Kaap over op een schip uit 

Enkhuizen. Hier werd hij plotseling vermeld als ondertimmerman: 

 

* Gegevens van Levinus Zoetaart uit Gent  

Datum indiensttreding: 21-01-1772 Datum uit dienst: 01-02-1775 

Functie bij indiensttreding: Timmerman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Jonge Samuel Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Livinus Zoetaart uit Gent  

Functie bij indiensttreding Ondertimmerman 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Hoogkarspel 

Hij vertrok uit Nederland met het schip JONGE SAMUEL in het jaar 1772 

In dienst bij kamer Zeeland 

Maandbrief Nee 

 

Veel verschil moet er tussen beide functies dus niet zijn geweest. Dit was wel het geval tussen 

een opper- en ondertimmerman want de oppertimmerman was de eerste verantwoordelijke 

timmerman aan boord en betrok dus een belangrijke functie. In de tweede helft van de 

achttiende eeuw slaagden twee Zuid-Nederlandse ondertimmerlieden erin om te promoveren 

naar deze belangrijke en goed betaalde positie. Jan Pieterse uit Mechelen en Pieter van Doorn 

uit Gent moeten zich dus bewezen hebben als ondertimmerman en bekwaam of ervaren 

genoeg geacht zijn om als oppertimmerman mee uit te varen: 

 

* Gegevens van Jan Pieterse uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 28-09-1761 Datum uit dienst: 00-00-1768 

Functie bij indiensttreding: Ondertimmerman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Standvastigheid Plaats of schip: Compagnies Welvaren 
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Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Pietersz uit Mechelen  

Datum indiensttreding: 02-04-1771 Datum uit dienst: 00-00-1775 

Functie bij indiensttreding: Oppertimmerman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vreeburg Plaats of schip: tempel 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vrouw: Elisabeth de Lange uit ; opmerkingen:  

 

* Gegevens van Pieter van Doorn uit Gent  

Datum indiensttreding: 18-10-1750 Datum uit dienst: 00-00-1757 

Functie bij indiensttreding: Ondertimmerman Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Middelburg Plaats of schip: vlietlust 

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Vader: Paulus van Dooren 

 

* Gegevens van Pieter van Doorn uit Gent  

Datum indiensttreding: 18-10-1757 Datum uit dienst: 01-12-1758 

Functie bij indiensttreding: Oppertimmerman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Hercules Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja 

Begunstigde(n): Moeder: Anna Francoise van Notegem 

 

Bij de heer Pieter van Doorn merken we ook op dat diens maandbrief eerst ten voordele van 

zijn vader en later ten voordele van zijn moeder was. Waarschijnlijk zal zijn vader overleden 

zijn in de periode dat Pieter als ondertimmerman actief was, waardoor hij zijn maandbrief nu 

op naam van zijn moeder plaatste. 

 

 Totale 

Aantal 

Z-Ned Z-Ned 

% 

Gerep. Gerep. % † † % 

Oppertimmerman 465 7 1,5% 2 28,58% 5 71,42% 

Scheepstimmerman 644 5 0,77% 1 20% 3 60% 

Timmerman 416 8 1,9% 3 37,5% 5 62,5% 

Ondertimmerman 1840 60 3,26% 13 21,69% 39 65% 

Huijstimmerman 1055 96 9,09% 7 7,29% 65 67,7% 

Schrijnwerker 84 8 9,5% 1 12,5% 6 75% 

 

Het is opvallend hoe hoog het sterftepercentage bij de timmerlui ligt. Dit geeft aan dat ze 

onder moeilijke omstandigheden leefden en werkten binnen de VOC. Bijna drie vierde van 

alle Zuid-Nederlandse timmermannen overleefden hun dienstjaren binnen de Compagnie niet. 

We zien bij de timmerlui trouwens hetzelfde als bij de zeilmakers. Het lijkt erop dat de 

posities van oppertimmerman, scheepstimmerman of timmerman niet echt beroepen voor 
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Zuid-Nederlanders waren. Net als bij de zeilmakers zien we dat het Zuid-Nederlands aandeel 

in dit beroep heel klein is. Zoals ik eerder reeds aangaf gaf men binnen de verschillende 

kamers waarschijnlijk een andere benaming aan het beroep, maar naast de 

scheepstimmermannen waren ook bijvoorbeeld de oppertimmermannen leden van de 

scheepsbemanning. In deze categorie gaf men blijkbaar sneller de voorkeur aan Noordelijke 

Nederlanders. 

Bij de huijstimmerlui en schrijnwerkers, beroepen die de dienaar in Azië beoefende, is het 

aandeel van de Zuidelijke Nederlanders merkbaar groter. Dit uit zich ook in andere 

ambachtelijke beroepen. 

 

8.2. Handwerklieden in Azië 
 

Er waren verschillende ambachtelijke beroepen die men kon uitoefenen in Azië. In Batavia of 

Ceylon was immers ook nood aan slotenmakers, loodgieters of metselaars. Duizenden 

European verscheepten daarom naar het oosten op de VOC-schepen. Onder deze 

handwerklieden bevonden zich ook veel Zuidelijke Nederlanders. Deze zal ik samen 

bespreken in één groep omdat deze nochtans heterogene groep dezelfde kenmerken lijkt te 

vertonen: 

 

 Het aandeel van de Zuid-Nederlanders was in de meeste van deze beroepen 

betrekkelijk groot 

 De sterftecijfers lagen in al deze beroepscategorieën hoog, zodat we kunnen 

concluderen dat de Zuid-Nederlandse handwerklieden, net als het lager 

scheepspersoneel of de lagere militairen, niet in de beste omstandigheden konden 

werken en leven 

 De overgrote meerderheid van de handwerklieden trad in dienst in een bepaalde 

ambachtelijke functie en bleef deze job uitoefenen voor het verdere verloop van 

zijn carrière. Gevallen van een matroos of soldaat die handwerker werden zijn 

zeldzaam en promotie voor handwerklieden leek evenmin vaak voor te komen. 

 

Slechts drie Zuid-Nederlandse handwerklieden begonnen hun carrière binnen de VOC als een 

soldaat of matroos. Ze werden pas in een later stadium van hun loopbaan een handwerker. 

Carel de France uit Brugge was een soldaat die 20 jaar na zijn eerste vermelding plotseling als 

metselaar werd vermeld: 
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* Gegevens van Carel de France uit Brugge  

Datum indiensttreding: 11-03-1754 Datum uit dienst: 00-00-1760 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Radermacher Plaats of schip: Noord Nieuwland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Carel de France uit Brugge  

Datum indiensttreding: 31-10-1774 Datum uit dienst: 21-02-1781 

Functie bij indiensttreding: Metselaar Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Rodenrijs Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Wat er tussen zijn eerste en tweede dienstperiode gebeurde weten we niet, maar ik vermoed 

dat een VOC-soldaat was die na zijn eerste dienstperiode (van 1754 tot 1760) een stiel leerde 

en metselaar werd. In deze functie trad hij 14 jaar later nogmaals in dienst en vaarde hij 

nogmaals af naar het oosten. Het is mogelijk dat het hier om een naamgenoot en dus ander 

persoon gaat, maar die kans lijkt me klein. 

De Brusselaar Casper Roose was op zijn beurt een matroos die bijna onmiddellijk na zijn 

eerste diensttijd wederom in dienst trad, maar deze keer als draaier. Dit was een ambachtsman 

die hout, metaal of been verwerkte op een draaibank
234

. 

 

* Gegevens van Casper Roose uit Brussel  

Datum indiensttreding: 02-04-1759 Datum uit dienst: 00-00-1760 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Radermacher Plaats of schip: immagonda 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Casper Roose uit Brussel  

Datum indiensttreding: 27-01-1761 Datum uit dienst: 12-06-1764 

Functie bij indiensttreding: Draaier Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Getrouwigheid Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Waarom deze matroos plotseling een ambachtsman werd is niet bekend. Dit is evenmin het 

geval bij Johan Babtist de Bois uit Antwerpen. Ook deze Zuidelijke Nederlander was een 

zeeman op zijn allereerste reis naar het oosten, maar was op zijn tweede reis, 13 jaar na de 

eerste, gemonsterd als een grofsmid. Waarschijnlijk had ook hij in de tussentijd deze stiel 

geleerd. In 1758 was hij een hoogloper en waarschijnlijk nog heel jong, maar op zijn tweede 

reis in 1775 had hij al meer ervaring en was hij niet langer een zeeman. Ik vermoed dat hij, nu 

hij de stiel van grofsmid had geleerd, terug naar het oosten wilde om er de kost te verdienen. 

Doordat hij reeds eerder in Azië was geweest als hoogloper kon hij zich beter dan anderen een 

idee vormen van het leven in deze exotische gebieden en de kansen die er werden geboden 
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aan handwerklieden. Deze droom zal hij waarschijnlijk achterna gegaan zijn. Het zou echter 

zijn laatste reis worden. De grofsmid was pas in dienst in Azië wanneer hij in juli 1776 

overleed. 

 

* Gegevens van Johan Baptist du Bois uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 20-04-1758 Datum uit dienst: 00-00-1762 

Functie bij indiensttreding: Hoogloper Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Standvastigheid Plaats of schip: Huis ten Donk 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Johannes Babtiste du Bois uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 02-06-1775 Datum uit dienst: 14-07-1776 

Functie bij indiensttreding: Grofsmid Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Westfriesland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Deze drie ambachtslieden waren de enige drie Zuid-Nederlandse handwerklieden die eerder in 

dienst van de Compagnie waren in een andere functie. Het omgekeerde kwam eveneens 

zeldzaam voor. Handwerklieden veranderen zelden van beroep nadat ze waren aangeworven 

binnen de VOC. Toch hebben vijf Zuid-Nederlanders deze stap gezet. Toeval of niet, maar 

drie van deze heren werden scheepskorporaal nadat ze eerder als ambachtsman voor de VOC 

hadden gewerkt. Blijkbaar was dit een maritiem beroep waar een ambachtsman relatief 

gemakkelijk in terecht kon komen: 

 

* Gegevens van Isaak Landel uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 26-10-1753 Datum uit dienst: 00-00-1760 

Functie bij indiensttreding: Slotenmaker Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Erfprins Plaats of schip: vrouwe elisabeth 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Isaac Landel uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 09-01-1761 Datum uit dienst: 26-12-1760 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Rotterdam Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

* Gegevens van Jan Fransis Jacobs uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 04-07-1751 Datum uit dienst: 00-00-1755 

Functie bij indiensttreding: Grofsmid Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Hercules Plaats of schip: tulpenburg 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Francisus Jacobs uit Antwerpen  

Datum indiensttreding: 02-02-1756 Datum uit dienst: 00-00-1756 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Absent bij afvaart 
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Uitgevaren met het schip: Amerongen Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

* Gegevens van Johannis Bernardus uit Brussel  

Datum indiensttreding: 02-02-1756 Datum uit dienst: 00-00-1759 

Functie bij indiensttreding: Roerslotemaker Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Rhoon Plaats of schip: overnes 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Johannes Bernardus uit Brussel  

Datum indiensttreding: 29-10-1759 Datum uit dienst: 00-00-1761 

Functie bij indiensttreding: Scheepskorporaal Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Oosterbeek Plaats of schip: Oosterbeek 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Alle drie deze ambachtslieden – een roerslotenmaker, grofsmid en slotenmaker – werden 

nagenoeg onmiddellijk na hun eerst diensttijd opnieuw aangeworven in de functie van 

scheepskorporaal of scheepswapensmid. Ze moesten voortaan instaan voor het onderhoud van 

de wapens aan boord. Het is wel een feit dat een grofsmid of slotenmaker wel eens in 

aanraking kwam met wapens. In beide beroepen maakte men delen van het wapen – een 

roerslotenmaker maakte bijvoorbeeld het wapenslot van een roer – en waarschijnlijk speelde 

dit een rol in het feit dat ze werden benoemd tot scheepskorporaal. 

Een vierde ambachtsman zette de stap naar een militair beroep. Phillippus de Glas was 

namelijk een koperslager die soldaat werd na zijn eerste reis naar Azië. Wat de reden hiervoor 

was is niet echt duidelijk. 

 

* Gegevens van Philippus de Glas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 22-08-1766 Datum uit dienst: 00-00-1768 

Functie bij indiensttreding: Koperslager Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Ruiteveld Plaats of schip: Ritthem 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Philippus de Glas uit Brussel  

Datum indiensttreding: 25-07-1768 Datum uit dienst: 24-09-1769 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Rijnsburg Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Soms kon een ambachtsman nog tijdens de heenreis een ander beroep aannemen. De Waal 

Thomas Lust vaardde uit als beeldhouwer, maar bij opmerkingen staat vermeld dat hij 

leggermaker werd. Misschien was hij wel een leggermaker en had men hem verkeerd 

ingeschreven als beeldhouwer, waarna men deze fout rechtzette? 

 

* Gegevens van Thomas Lust uit Mons 

Datum indiensttreding:  14-04-1762  Datum uit dienst:  01-06-1764 
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Functie bij indiensttreding:  Beeldhouwer  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Velsen  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  leggermaker 

 

Alle andere Zuid-Nederlandse ambachtslieden bleven werkzaam in hun oorspronkelijke 

beroep waarmee ze in dienst waren getreden. De ambachtelijke beroepen waar een Zuid-

Nederlander in werkzaam was heb ik in een tabel weergegeven: 

 

 Totale 

Aantal 

Z-Ned Z-Ned % Gerep. Gerep. % † † % 

Geelgieter 95 11 11,58% 2 18,18% 6 54,54% 

Tinnegieter 49 5 10,2% 0 0% 4 80% 

Loodgieter 67 11 16,4% 2 18,18% 8 72,72% 

Molenmaker 128 6 4,69% 2 33,33% 4 66,66% 

Affuijtmaker 41 3 7,3% 1 33,33% 2 66,66% 

Wagenmaker 80 8 10% 1 12,5% 6 75% 

Zwaardveger 65 3 4,6% 1 33,33% 2 66,66% 

Mastenmaker 16 1 6,25% - 0% 1 100% 

Blokmaker 75 1 1,33% - 0% 1 100% 

Slotenmaker 117 5 4,27% 1 20% 2 40% 

Vijlenkapper 20 4 20% - 0% 3 75% 

Blikslager 91 10 10,99% - 0% 8 80% 

Koperslager 195 16 8,2% 4 25% 11 68,96% 

Huijsslotenmaker 264 28 10,6% 2 7,1% 17 60,7% 

Roerslotenmaker 246 35 14,23% 4 11;4% 28 80% 

Grofsmid 644 46 2,48% 6 13% 32 69,5% 

Metselaar 488 49 10% 3 6,12% 29 59,18% 

Steenhouwer 114 12 10,5% 1 8,33% 9 75% 

Beeldhouwer 78 9 11,53% - 0% 5 55,55% 

Draaier 148 19 12,83% - 0% 13 68,49% 

 

Het is opvallend hoe groot het aandeel van de Zuidelijke Nederlanders was in deze 

beroepscategorie. Enkel bij de blokmakers en grofsmeden waren er weinig Zuid-

Nederlanders, maar bij de andere beroepen vormden ze een groot deel van het totale aantal. 

Bij de vijlenkappers was zelfs één op vijf een Zuid-Nederlander. Dit kunnen we enerzijds wel 

relativeren aangezien er slechts 20 vijlenkappers met de VOC waren uitgevaren in de tweede 

helft van de achttiende eeuw, maar anderzijds moeten we wel stellen dat hier toch vier Zuid-
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Nederlanders tussenzaten en ze dus wel een groot deel van deze ambachtslieden leverden, ook 

al was dit een redelijk zeldzaam VOC-beroep. We zien dus duidelijk wat we reeds zagen bij 

de timmerlieden. Bij beroepen die men in Azië moest uitoefenen is er een groter percentage 

aan Zuidelijke Nederlanders, terwijl bij de louter maritieme beroepen hun aandeel een stuk 

kleiner was. De VOC was vragende partij om dergelijke ambachtslieden aan te trekken en de 

Zuidelijke Nederlanden hadden nu eenmaal veel handwerklieden. Sommigen daarvan 

waagden dus de grote stap en begonnen aan een Aziatisch avontuur. 

We zien verder ook dat de sterfte onder de Zuid-Nederlandse handwerklieden even groot was 

als onder de Zuid-Nederlandse lagere militairen. De verklaring hiervoor ligt voor hand: de 

leef- en werkomstandigheden waren slecht aan boord van de VOC-schepen, maar ook in Azië 

zelf. Honderden handwerklieden die in Azië werkzaam waren leden onder de klimatologische 

omstandigheden en hadden te kampen met ziektes als malaria. Een zeer giftige cocktail aan 

omgevingsfactoren die voor talloze Zuid-Nederlandse handwerklieden faliekant afliep. De 

sterftepercentages stegen in bepaalde beroepen tot boven de 75%. Dit is enorm! Bij de Zuid-

Nederlandse roerslotenmakers stierven bijvoorbeeld 28 van de 35 man die waren uitgevaren 

voor de VOC. In andere beroepen kunnen de hele hoge sterftecijfers een vertekend beeld van 

de realiteit geven doordat ze gebaseerd zijn op ee klein aantal Zuid-Nederlanders die dit 

beroep heeft uitgeoefend binnen de VOC. Zo zien we dat 100% van de Zuid-Nederlandse 

mastenmakers en blokmakers hun Indisch avontuur niet overleefd hebben. We moeten hierbij 

echter opmerken dat er in beide beroepen slechts 1 Zuid-Nederlander was uitgevaren en deze 

jammerlijk genoeg om het leven was gekomen. We kunnen deze cijfers dus niet echt als de 

norm aanzien, maar toch schijnen ze aan te tonen dat de sterfte groot moet zijn geweest, want 

de andere beroepen lijken dit volop te bevestigen. 

Bij het maken van mijn studie trof ik geen Zuid-Nederlanders aan in andere ambachtelijke 

beroepen zoals watermaker, borenmaker of holdraaier. Dit waren echter allemaal vrij 

zeldzame beroepen. Sommige beroepen kwamen zo weinig voor dat men ze in de database 

onderbracht onder de noemer „anders‟. Dit zal ik bespreken bij punt 9: andere dienaren. 

 

8.3. Zuid-Nederlandse handwerklieden 
 

We kunnen feitelijk besluiten dat het aandeel van de Zuid-Nederlanders onder de 

hanwerklieden redelijk groot was. Vooral onder de handwerklieden die in Azië te werk waren 

gesteld. De scheepshandwerklieden waren over het algemeen minder Zuid-Nederlands getint. 
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Promotiemogelijkheden waren er nauwelijks voor de dienaren uit deze beroepscategorie. Men 

werd gemonsterd in een bepaalde functie en bleef deze functie meestal uitoefenen totdat men 

uit dienst trad. 

Wanneer we de verschillende kamers met elkaar vergelijken zien we ook hier dat de kamer 

Zeeland de meeste Zuid-Nederlandse ambachtslui in dienst had 

 

Zuid-Nederlandse handwerklieden per kamer

451; 78%

59; 10%

20; 3%

19; 3%

37; 6%

Zeeland

Delft

Hoorn

Enkhuizen

Rotterdam

 

De kamer Delft had 10% van de Zuid-Nederlandse handwerklieden in dienst en was daarmee 

de tweede grootste werkgever. De Zeeland is echter, zoals bij de militairen en zeelieden, 

buiten categorie. 

Het aandeel van de Zuidelijke Nederlanders was misschien wel groot onder de 

handwerklieden, maar in absolute cijfers zien we toch dat er vel minder Zuid-Nederlandse 

handwerklieden waren dan militairen of zeelieden. Dit valt vooral op wanneer we de 

verschillende Zuid-Nederlandse regio‟s met elkaar vergelijken en we daarbij letten op de 

hoeveelheid ambachtslieden deze regio‟s uitzendden. 
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1 Kortrijk 12 Leuven 

2 Stad Namen 13 Antwerpen 

3 Mons 14 Limburg 

4 Stad Luik 15 Gent 

5 Doornik 16 Lokeren 

6 Luxemburg 17 Brugge 

7 Namen 18 Vlaanderen 

8 Mechelen 19 Dendermonde 

9 Luik 20 Brabant 

10 Brussel 21 Lier 

11 Henegouwen 22 Oostende 

 

Hier valt overduidelijk uit af te leiden dat de handwerklieden slechts een klein deel 

uitmaakten van de totale hoeveelheid Zuid-Nederlanders die in dienst traden van de VOC. De 

meeste Zuidelijke Nederlanders binnen de VOC waren zeeman of militair. 

Bepaalde regio‟s hadden procentueel gezien een groter aandeel aan handwerklieden. Dit zien 

we vooral terug bij de stad Luik en de rest van het prinsbisdom. Ook Henegouwen leverde 

procentueel gezien heel wat handwerklieden. De Steden Gent, Leuven en Mechelen scoorden 

ook beter dan het Zuid-Nederlandse gemiddelde. 

Puur qua cijfers brachten Brussel (120 man) en Gent (99 man) de meeste handwerklieden aan, 

maar gezien deze steden veel meer militairen en zeelieden voortbrachten scoren ze 

procentueel gezien slechter dan de Waalse regio‟s. 
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Ik ging na hoe groot de sterfte was onder de Zuid-Nederlandse handwerklieden die afkomstig 

waren uit de zeven grootste steden. In de volgende grafiek zien we glashelder dat de sterfte 

onder de Zuid-Nederlandse handwerklieden deze onder de Zuid-Nederlandse militairen lijkt 

te evenaren. Echt gezond moeten de ambachelijke beroepen niet geweest zijn.  

 

Sterfte onder de handwerklieden (7 grootste steden)
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Het valt me op dat wie in Azië te werk werd gesteld meer kans op overlijden leek te hebben 

dan wie aan boord van een Oost-Indiëvaarder werkte. De sterfte onder de zeelieden leek dan 

ook beter mee te vallen. Waren de leefomstandigheden in Azië dan nog slechter dan deze aan 

boord van de schepen? In deel 4 zal ik terugkomen op deze sterftecijfers. 

Tot slot wens ik nog de evolutie in het aantal Zuid-Nederlandse handwerklieden te schetsen. 

Door het aantal uitgevaren handwerklieden in de 4 grootste steden te volgen kan ik me 

hierover een idee vormen. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat het aantal Zuid-Nederlandse 

handwerklieden in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw terugliep. Er waren 

drie lichte stijgingen in de jaren 1761-1765, 1771-1775 en 1786-1790, maar algemeen gezien 

is er toch een duidelijke daling waar te nemen. Vooral in de periode 1781-1785, de periode 

waarin de vierde Engels-Staatse oorlog plaatshad, kwam de aanvoer van nieuwe Zuid-

Nederlandse handwerklieden nagenoeg tot een stilstand. 

 

Op de volgende pagina zien we de grafiek die deze evolutie lijkt aan te tonen. Ik voegde er 

tevens een tabel aan toe waarin de verschillende ambachtelijke beroepen per kamer worden 

weergegeven. 
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  Zeeland Delft Hoorn Enkhuizen Rotterdam Totaal 

HANDWERKLIEDEN  451 59 20 19 37 586 

Huijstimmerman  85 5 3 1 2 96 

Oppertimmerman  6 1 - - - 7 

Ondertimmerman  44 9 1 3 1 58 

Timmerman  4 - 2 1 1 8 

Schrijnwerker  6 1 - - 1 8 

Roerslotenmaker  31 1 1 - 2 35 

Huijsslotenmaker  19 5 - - 4 28 

Slotenmaker  1 2 1 1 - 5 

Opperkuiper  28 1 - 7 2 38 

Onderkuiper  26 1 2 - - 29 

Metselaar  38 5 2 1 3 49 

Beeldhouwer  8 - 1 - - 9 

Steenhouwer  8 - - - 4 12 

Molenmaker  3 3 - - - 6 

Leggermaker  21 2 - - 5 28 

Affuijtmaker  2 - - - 1 3 

Wagenmaker  6 2 - - - 8 

Patroontasmaker  3 2 1 1 1 8 

Lademaker  11 - 1 - 1 13 

Zeilmaker  - 2 - - - 2 

Opperzeilmaker  - - - 1 - 1 

Onderzeilmaker  5 - 1 - 1 7 

Mastenmaker  - 1 - - - 1 

Blokmaker  1 - - - - 1 

Koperslager  13 2 - - 1 16 

Blikslager  7 1 - 1 1 10 

Tinnegieter  2 1 1 - 1 5 

Loodgieter  7 3 1 - 1 12 

Geelgieter  9 1 - - 1 11 

Grofsmid  35 6 1 1 3 46 

Draaier  15 2 1 1 - 19 

Zwaardveger  3 - - - - 3 

Vijlenkapper  4 - - - - 4 
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9. Andere dienaren 
 

Bij een zeer klein deel van de Zuid-Nederlandse dienaren was niet echt duidelijk in welk 

beroep ze in dienst waren getreden. In de database van het nationaal archief werd bij bepaalde 

dienaren vermeld dat hun functie bij indiensttreding onbekend of anders was. 

 

9.1. Anders 
 

Een dienaar die in een „andere functie‟ in dienst was getreden kon soms tijdens de heenreis 

een ander beroep aannemen, maar soms wilde men hier ook een functie mee aanduiden die zo 

zeldzaam was dat men deze niet in de database had opgenomen. 

Carel van den Abeele staat bijvoorbeeld vermeld als zijnde in dienst getreden in een andere 

functie, maar het blijkt al gauw dat deze persoon als kanonnier was ingezet. Hij werd in de 

gegevens dan ook niet als kanonnier, maar als anders opgenomen: 

 

* Gegevens van Carel van den Abeele uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  18-05-1750  Datum uit dienst:  22-04-1751 

Functie bij indiensttreding:  Anders  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Vrijburg  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  Kanonnier 

 

In het totaal werden zes Zuid-Nederlanders als „anders‟ vermeld, waarna bleek dat ze 

kanonniers waren. Carel‟s stadgenoot Joseph Verschure trad ook in een andere functie in 

dienst en bij opmerking wordt vermeld wat deze andere functie was. Hij bleek een 

kassemaker te zijn, een beroep dat niet echt veel leek voor te komen en daarom, net als andere 

beroepen, was verzameld onder de noemer „anders‟. 

 

* Gegevens van Joseph Verschure uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-05-1770  Datum uit dienst:  14-01-1775 

Functie bij indiensttreding:  Anders  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Walcheren  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  kassemaker 

 

Het beroep van kassemaker of kastenmaker bleek het meest voorkomende „andere beroep‟ te 

zijn. In het totaal vond ik zo‟n 14 kassemakers terug in Antwerpen, Brussel, Mechelen, 

Hoogstraten en Gent. In de volgende grafiek gaf ik de verschillende beroepen mee die de 
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Zuid-Nederlandse dienaren bleken uit te oefenen wanneer ze als anders werden ingevoerd in 

de scheepssoldijboeken. 

Andere beroepen van Zuid-Nederlanders
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Al deze dienaren bleken dus een militair of ambachtelijk beroep uit te oefenen. Wanneer we 

de herkomst van deze Zuid-Nederlanders nagaan zien we dat het vooral de grootsteden 

Brussel, Antwerpen en Gent waren die deze handwerklieden en militairen aanbrachten. 

Brugge leverde slechts 1 dienaar wiens beroep als anders werd bestempeld. Het bleek een 

jongsoldaat te zijn. 

 

Herkomst Zuid-Nederlanders met een ander beroep
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9.2. Onbekend 
 

Een tweede groep dienaren waarvan het beroep niet echt bekend was werd ingevoerd als 

„onbekend‟. Bij deze Zuidelijke dienaren stond dan ook meestal niet vermeld welk beroep ze 

uitoefenden binnen de VOC. Bij een viertal Zuidelijke Nederlanders werd echter wel 

aangeduid welk beroep ze hadden. Waarschijnlijk was het onbekend in welke functie ze in 

dienst waren getreden, maar namen ze de volgende beroepen op nadat ze waren uitgevaren 

voor de Compagnie: 

 

* Gegevens van Jan Babtiste Allemans uit Brussel  

Datum indiensttreding: 04-09-1769 Datum uit dienst: 14-04-1772 

Functie bij indiensttreding: (onbekend) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Noord-beveland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Opmerkingen: kassemaker 

* Gegevens van Nord Balthus Malfeld uit Gent  

Datum indiensttreding: 02-01-1776 Datum uit dienst: 08-08-1776 

Functie bij indiensttreding: (onbekend) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Merenberg Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Opmerkingen: patroontassemaker 

* Gegevens van Jacob Calbiac uit Oostende  

Datum indiensttreding: 08-10-1766 Datum uit dienst: 03-09-1768 

Functie bij indiensttreding: (onbekend) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Vrouwe Elisabeth Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Opmerkingen: bombardier 

* Gegevens van Christoffel Calbregt uit Dendermonde  

Datum indiensttreding: 23-09-1775 Datum uit dienst: 10-07-1776 

Functie bij indiensttreding: (onbekend) Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Vreeburg Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Opmerkingen: Jong soldaat 

 

Ook hier merken we dat het vooral militaire en ambachtelijke beroepen betreffen die als 

onbekend werden aangeduid. 

 

 

 

 

DEEL 4: Einde dienstverband 
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Een laatste deel dat ik wens te onderzoeken is de manier waarop de verschillende Zuidelijke 

Nederlanders uit dienst geraakten. In de scheepssoldijboeken werd dit meestal vermeld. Dit 

laat me toe om nader te bekijken welke redenen het frequentst voorkwamen. 

 

1. Overleden 

 

1.1.Massale sterfte onder de Zuid-Nederlanders 
 

Tijdens mijn onderzoek viel het me op dat er heel wat Zuid-Nederlanders het leven lieten 

tijdens de lange reizen naar Oost-Indië of in Azië zelf. Deze gegevens zijn vrij makkelijk te 

achterhalen aangezien men het in de scheepssoldijboeken steeds vermeldde indien er iemand 

overleed. Men vermeldde eveneens de sterfdatum, zelfs indien deze maanden, of zelfs jaren 

later in dienst van de VOC overleed. Dit laat mij toe om na te gaan hoe de 

gezondheidstoestand aan boord van de VOC-schepen was. Van de ruim 8263 Zuidelijke 

Nederlanders die voor de kamers Zeeland, Delft, Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam waren 

uitgevaren overleden er maar liefst 4764 tijdens hun dienstjaren. Omgerekend betekent dit dat 

57,65% van alle Zuidelijke Nederlanders overleed tijdens zijn VOC-jaren en dus zijn 

thuisland nooit meer terugzag. Het was de grootste oorzaak waarom een contract met de VOC 

vroegtijdig onderbroken werd. Tegelijk zorgde deze massale sterfte er ook voor dat steeds 

meer dienaren werden aangeworven. Deze nieuwelingen dienden immers de overleden 

dienaren te vervangen. 
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Dit hoge sterftecijfer vinden we in alle provincies van de Zuidelijke Nederlanden terug. Het 

sterftepercentage lag het laagst onder de Vlamingen (55,2%) en het hoogst onder de 

Limburgers (67,1%). Het valt op dat de provincies die het meeste aantal dienaren leverden, 
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namelijk Vlaanderen en Brabant, het laagste sterftepercentage hadden. Echt conclusies 

kunnen we hier moeilijk uit trekken. Beide gebieden leverden namelijk veel meer dienaren 

dan de andere provincies samen. 

 

Provincie Sterftepercentage 

Brabant 57,3% 

Vlaanderen 55,2% 

Limburg 67,1% 

Luik 66,84% 

Henegouwen 60,6% 

Namen 64,5% 

Luxemburg 60% 

 

We kunnen eigenlijk stellen dat de Franstalige gebieden (en Limburg dat bij het prinsbisdom 

Luik hoorde) hoge sterftepercentages kenden dan Vlaanderen en Brabant, die geografisch ook 

dichter bij de Noordelijke Nederlanden liggen en meer dienaren leverden aan de VOC. Het 

feit dat de sterfte hoger leek te liggen in de Franstalige gebieden heeft waarschijnlijk te maken 

met het feit dat deze meer militairen en handwerklieden leverden dan Vlaanderen of Brabant. 

Binnen deze provincies zien we weinig opvallende verschillen tussen de grote steden: 
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Sterftecijfers Graafschap Vlaanderen

Totale aantal doden Totale aantal dienaren

Totale aantal doden 178 433 532 76 58 42 262

Totale aantal dienaren 405 788 952 107 97 79 434
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Enkel in Oostende overleed „slechts‟ 43,95% van de dienaren tijdens hun dienstjaren. Ook 

hier lijkt de reden duidelijk: Oostende was een „matrozenstad‟ en bracht slechts weinig 

militairen of handwerklieden voor. Zoals we reeds zagen was in deze beroepscategorieën de 

sterfte groter. In alle andere steden en gemeenten lag het sterftepercentage boven de 50%. We 

kunnen met andere woorden spreken van een algemene tendens. Het maakte niet echt uit waar 

de Zuidelijke Nederlander vandaan kwam. Luikenaren of Bruggelingen liepen eigenlijk 

evenveel kans om de Oost-Indische reis niet te overleven. Het beroep dat de dienaar 

uitoefende speelde een grotere rol. 

Ik bekeek de 7 Zuid-Nederlandse steden met de meeste dienaren naderbij. We zien hierbij een 

grote sterfte onder de militairen en handwerklieden, de beroepen die men vooral in Azië 

uitoefende: 

Sterfte onder de militairen (7 grootste steden)
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Sterfte onder de handwerklieden (7 grootste steden)
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Bij de militairen en handwerklieden stegen de sterftecijfers soms tot 70%. Een verontrustend 

groot aantal van de dienaren overleefde zijn tijd binnen de VOC dus niet. 

Het is frappant om te zien dat deze sterftcijfers lager lijken te liggen onder het 

scheepsvaartpersoneel: 

Sterfte onder de zeelieden (7 grootste steden)
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Het feit dat de sterfte onder de zeelieden lager leek te liggen dan bij de militairen en 

handwerklieden lijkt me aan twee redenen te wijten. 

 De zeelieden waren iets minder lang in dienst. Men vaardde naar het oosten en 

vanuit Batavia of Ceylon vatte me kort nadien de terugreis aan. Hierdoor was de 

kans kleiner dat de zeevaarders een Aziatische ziekte zouden oplopen. De 
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zeelieden die in Azië zelf waren tewerkgesteld liepen in vele gevallen een even 

grote kans om vroegtijdig te overlijden als de militairen of handwerklieden. 

 In Azië waren de leef- en werkomstandigheden voor de Europeanen heel moeilijk. 

Men noemde het oosten, en dan Batavia in het bijzonder, niet voor niets “het 

kerkhof der Europeanen”. Ziektes als malaria zaaiden er dood en verderf. De 

levensverwachting van een Europeaan in het oosten, of hij nu soldaat, geelgieter of 

chirurgijn was, lag niet heel hoog. 

 

Om aan te tonen in hoeverre de sterfte in Azië hoger lag dan op de schepen bestudeerde ik 

alle overleden dienaren afkomstig uit Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende en 

Doornik. 67,7% van alle overleden Zuid-Nederlanders (3225 man) was namelijk afkomstig uit 

deze zes steden. Dit betekent dat de cijfers over deze dienaren als representatief kunnen 

aanzien worden voor alle overleden Zuid-Nederlanders. 

Uit deze steekproef bleek dat 2342 Zuid-Nederlanders overleden in Azië, terwijl er 706 

stierven aan boord van de schepen en 170 dienaren overleden aan de Kaap. Zes man overleed 

in de Republiek zelf en één persoon overleed in Engeland. 
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De resultaten zijn klaar en duidelijk. 73% van de dienaren overleed in Azië en „slechts‟ 22% 

overleed op de schepen. Hierin ligt dan ook de verklaring waarom de sterfte onder de 

zeelieden lager lijkt te liggen dan de sterfte onder het personeel in Azië, namelijk de 

militairen en handwerklieden. Dit verschil wordt ook duidelijk wanneer we de sterfte op de 
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schepen vergelijken tussen soldatenstad Doornik en matrozenstad Oostende. Slechts 17,57% 

van de dienaren afkomstig uit Doornik overleed op de schepen, terwijl dit percentage bij de 

Oostendenaren op 29,78% ligt. Oostende had meer dienaren op de schepen dan in Azië en dit 

toont zich dus ook in de sterftecijfers aan boord van de VOC-schepen. 

 

1.2. Oorzaken van de massale sterfte 

 

Tussen 1660 en 1730 was de sterfte op heenvarende schepen ongeveer 9,5% en tussen 1730 

en 1780 was dit reeds gestegen tot 12,3%. Daarbovenop komt nog eens het feit dat in 1733 in 

Batavia een malaria-plaag uitbrak die wel vijf jaren duurde. In de periode vóór 1730 overleed 

5 tot 10% van de dienaren na aankomst. Na de malariauitbraak steeg dit sterftepercentage tot 

40 à 50% en in 1755 zelfs tot 60 tot 70%! Duizelingwekkende percentages die de ernst van de 

zaak duidelijk lijken aan te tonen. Batavia kreeg de weinig flatterende bijnaam van het 

„kerkhof van de Europeanen‟
235

. Waarom stierven er zoveel dienaren in Azië of op de VOC-

schepen? 

 

1.2.1. De Monstering en de Zielverkopers 

 

Een eerste reden kan zijn dat de Verenigd Oost-Indische Compagnie niet echt streng was met 

wie ze in dienst namen. Er was een voortdurende vraag naar nieuwe dienaren, zij het dan 

vooral een vraag naar ervaren dienaren. Edoch, zoals we reeds zagen begon de VOC steeds 

meer onervaren lieden aan te werven doordat de vraag te groot werd. Één oorzaak van de 

grote sterfte kan dan ook gezocht worden bij het gebrek aan medische (en psychologische) 

keuring door de Compagnie. Uiteraard wilde men vooral jonge, gezonde en sterke dienaren 

aannemen, maar in vele gevallen werd enkel naar de ervaring en/of een getuigschrift gevraagd 

opdat een dienaar zou kunnen aangenomen worden. Het viel ook veel te vaak voor dat 

afgekeurde lieden toch in dienst traden doordat ze hun plaats ruilden met reeds goedgekeurde 

dienaren, waardoor er dus mensen aan de lange reis begonnen die eerst waren afgekeurd 

wegens een lichamelijke handicap of wegens andere gezondheidsproblemen. In dit opzicht 

mag het niet verbazen dat zovele VOC-werknemers tijdens hun dienstjaren het leven lieten. 

Men had immers niet goed genoeg gecontroleerd of ze wel fysiek en mentaal sterk genoeg 

waren voor de job. Roelof van Gelder geeft in zijn boek „Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers 
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in dienst van de VOC‟ aan dat een werver die omstreeks 1780 matrozen en soldaten moest 

leveren nauwkeurig werd omschreven wat van hem werd verlangd. Hij diende dienaren te 

leveren die minimaal vijf voet lang waren (ongeveer anderhalve meter, wat niet echt groot is), 

gezond zijn en geen gebreken vertonen. De maximumleeftijd was 40 jaar en de 

minimumleeftijd was 18 jaar
236

. Hieruit kunnen we dus afleiden dat de selectiecriteria redelijk 

laag lagen want iedere dienaar die groter was dan anderhalve meter en niet over een in het oog 

springende handicap beschikte kon in principe worden aangenomen. De leeftijdscriteria lijken 

ook heel weinig mensen uit te sluiten aangezien ze praktisch heel de werkende 

bevolkingsgroep leek te omvatten. Van Gelder schetst echter ook hier een verontrustend beeld 

van de grauwe werkelijkheid. Hij baseert zich op verscheidene uitspraken door tijdgenoten die 

de werkelijke fysieke condities lijken aan te tonen. Scheepschirurgijns, zo stelde hij, legden 

reeds in de zeventiende eeuw het verband tussen ziektes en de slechte behandeling die de 

dienaren kregen van de zielverkopers. Deze zouden de door hun aangebrachte dienaren een 

uitrusting leveren die niet voldeed aan de klimaatsomstandigheden waarmee de dienaar op de 

Atlantische Oceaan of in Azië zou geconfronteerd worden. De dienaar had een gebrek aan 

kleren en kreeg linnen toegestopt omdat hem was wijsgemaakt dat het in het oosten warm 

genoeg zou zijn. Wollen kleren zouden echter een betere bescherming hebben geboden tegen 

de soms koude nachten en bij gebrek aan warme kledij werden vele VOC-werknemers 

spoedig ziek. De houding van de zielverkopers werd door verschillende scheepsartsen 

gehekeld. Een andere arts stelde dat “zy de menschen soo naackt en bloot” aan boord dreven 

dat deze bij slecht weer niet over droge kleren beschikten waardoor ziektes makkelijker vat 

kregen op de bemanning. In de loop van de achttiende eeuw werden dergelijke kritische 

opmerkingen van scheepsartsen vaker geregistreerd, want aangeeft dat de situatie er niet 

bepaald op verbeterde. Ook de kapiteins leken duidelijk te beseffen dat zij het bevel voerden 

over een bemanning waar tussen zich heel wat zwakkere individuen bevonden. Kapitein 

Laurens de Sille liet hetvolgende in een brief optekenen: 

 

“Wij hebben elendig volk, veele kinderen, swakke, off oude luijden, die nu geheel sijn 

afgemartelt. God beware ons! Als wij naar zee gaan. Nimmer heb ik droeviger Equipage 

gevonden”
237
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Het moge duidelijk zijn dat de zielverkopers op deze manier verantwoordelijk waren voor een 

groot deel van de sterfte onder de dienaren. Het volk van de zielverkoper „kwam sonder 

leeven aan boord‟ waardoor zijn veel kwetsbaarder waren voor ziekte. In vele gevallen 

werden jonge, naïeve mannen inderdaad opgesloten door de zielverkopers om vervolgens met 

mooie woorden naar het oosten te worden gestuurd. Zij waren echter zo verzwakt en slecht 

uitgerust dat de zwakste er snel van tussen werden gefilterd. De leef- en werkomstandigheden 

aan boord van een VOC-schip kunnen we ook niet direct als gezond bestempelen waardoor 

ziektes snel de kop opstaken. Het mag dan zeker niet verbazen dat wie verzwakt en niet goed 

uitgerust aan de reis begon sneller vatbaar was voor deze kwalen. 

Volgens van Gelder is het moeilijk uit te maken of de condities er in de achttiende eeuw op 

achteruitgingen of dat de Compagnie eerder genoegen nam met kwetsbaardere dienaren. Hij 

stelt dat het verschijnsel van de zwakkere dienaren ook kan verklaard worden doordat er meer 

bronnen uit deze periode bewaard zijn gebleven en dat de situatie in de zeventiende eeuw dus 

minstens even erg moet zijn geweest. Het is ook mogelijk dat men, onder invloed van de 

verlichting, meer oog en medeleven kreeg voor de bemanning en daarom dergelijke 

mistoestanden sneller ging aanklagen. Van Gelder zegt niet zeker te weten waarom men in de 

achttiende eeuw de gezondheid en conditie van de dienaren meer aanklaagde, maar vast staat 

wel dat de sterftecijfers in de achttiende eeuw angstaanjagend de hoogte inschoten
238

!  

 

1.2.2. Het harde leven aan boord van een VOC-Schip 

 

Hoe kwam het dat er in de 18
de

 eeuw zo‟n grote sterfte was aan boord van de VOC-schepen? 

Dit kan toch niet louter alleen te wijten zijn aan de zielverkopers die hun dienaren slecht 

hebben uitgerust? In hoeverre speelden de leef- en werkomstandigheden hierbij een rol? Ik 

raadpleegde de officiële website van het VOC-kenniscentrum
239

, Dit is een project van het 

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), afdeling Archief & Beeld. 

Deze website schetst een mooi en accuraat beeld van het leven aan boord van een Nederlands 

Oost-Indisch schip. 

De website vermeldt duidelijk dat er tussen 1602 en 1795, de periode dat de VOC bestond, 

maar liefst 4795 schepen van de Verenigd Oost-Indische Compagnie richting Azië 

vertrokken. Aan boord bevonden zich alles bij elkaar ongeveer 973 000 Europeanen. De 
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cijfers over de terugreis zijn ontnuchterend. Hieruit blijkt immers dat slechts 366 900 

personen de terugreis maakten op 3354 schepen. Dit betekent dat er zich aan boord van een 

schip tijdens de heenreis gemiddeld 206 man aan boord bevond, terwijl dit er tijdens de 

terugreis slechts 109 man meer waren. Dit impliceert niet persé dat meer dan 600 000 

dienaren overleden tijdens de heen- en thuisreizen, want heel wat dienaren kozen ervoor om 

zich permanent te laten stationeren in Azië. Deze maakten aldus de heenreis niet meer mee. 

Men kon in Azië immers een nieuw leven beginnen en hoefde dus niet gerepatrieerd te 

worden. Toch was dit niet voor alle 600 000 personen het geval. Het was helaas een realiteit 

dat de vaart op Azië in vele gevallen een dodelijke afloop had. Vele duizenden Europeanen 

lieten er het leven in dienst van de VOC. 

Zoals eerder reeds werd meegegeven kwam de bemanning van een VOC-schip in vele 

gevallen uit alle windrichtingen. De overgrote meerderheid bestond uit zeelieden (ongeveer 

60%), maar er waren ook militairen (ongeveer 30%) en handwerklieden en passagiers 

(ongeveer 10%) aan boord. De militairen en handwerklieden (metselaars, timmermannen, 

enz) reisden mee omdat ze te werk zouden worden gezet in Azië, maar tijdens de reis hielpen 

ze de zeelieden waar nodig met wachtlopen en het doen van reparaties. Voor de zeelieden zelf 

begon het grote werk reeds van zodra het schip de haven van haar thuisbasis verliet. De 

leefomstandigheden aan boord waren zwaar voor de gewone dienaar. De officieren (meestal 

Noord-Nederlanders) en passagiers konden beschikken over aparte slaaphutten, maar de rest 

van de bemanning moest zelf instaan voor waar ze sliepen. Dit was voor de grote mast, in het 

ruim van het schip. De bemanning zat er opeen gepakt in donkere, bijzonder slecht verluchte 

ruimtes waar ze hun hangmatten van zeildoek konden hangen. Men legde er een matras in met 

een hoofdkussen en deken
240

. Wanneer men niet te dicht bij elkaar hing en het niet te veel 

stonk, konden de opvarenden op een stabiele wijze slapen. 

Het zuiveren van de soldaten- en matrozenverblijven gebeurde regelmatig door het sprenkelen 

van azijn en het branden van kruit en jeneverbessen. Toch waren de hygiënische 

omstandigheden zeer slecht. De matrozen hadden geregeld hun taken aan dek, maar de 

soldaten bleven meestal tussendeks in bedompte lage ruimtes die zeer spaarzaam waren 

verlicht met kleine olielampjes. Men leefde zo dicht op elkaar dat men zo goed als altijd in de 

geur van urine, uitwerpselen, zweet en braaksel zat. Ervaren Oost-Indiëvaarders raadden 

nieuwelingen dan ook aan om een plaats dicht bij de grote mast te zoeken indien men een 
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slaapplaats zocht. Het zou namelijk gezonder zijn daar. Voor en achteraan het schip waren er 

te veel zieken, wat een zeer onaangename stank met zich meebracht
241

. 

Het ruim was een afgesloten ruimte die enkel werd verlucht via de geschutspoorten en luiken, 

maar bij slecht weer werden deze gesloten
242

. Het is niet moeilijk om je in te beelden hoe 

ongezond dergelijke slaapruimtes waren. Men sliep er letterlijk tussen het ongedierte – ratten 

en luizen - en tussen de andere bemanningsleden, waarvan men niet wist of deze geen ziektes 

meedroegen. Het was een ideale voedingsbodem voor verschillende soorten ziektes. Immers, 

wanneer het slecht weer was konden de soldaten niet naar boven om hun behoefte te doen en 

gebeurde dit tussendeks, terwijl dit verboden was. Men kreeg ook niet altijd de kans om droge 

kleren aan te doen, waardoor ziektes eveneens sneller hun intrede deden
243

. Het bleek een echt 

probleem te zijn. In natte kleren blijven rondlopen was ongezond, maar droge kleren uit zijn 

kist halen was ook niet altijd een goed idee omdat deze vaak vergeven waren van de luizen. 

 

Het was nooit echt rustig aan boord. Steeds was er wel iemand wakker, steeds hoorde je wel 

ergens voetstappen of stemmen. Steeds kon je de wind door de zeilen horen of kraakte de 

romp en de masten. Privacy aan boord was een zo goed als onmogelijk
244

. Voor menig 

dienaar moet dit een stressvolle situatie geweest zijn en ik vind het niet moeilijk om me in te 

beelden hoe mensen die gestresseerd waren sneller vatbaar werden voor ziektes. De typische 

scheepskost speelde dit nog meer in de kaart. 

 

Zoals bekend was het eten aan boord niet van hoogstaande kwaliteit. Men at vrij eentonig en 

vooral eten dat arm aan vitaminen was. Het kwam vrij veel voor dat de ingekochte etenswaar 

van slechte kwaliteit was en dit leidde vaak tot bederf van het proviand. Het eten werd 

bewaard in ruimtes gelijkaardig aan de voornoemde slaapruimtes, waar ziekten makkelijk te 

kop opstaken. Het waren over het algemeen vrij vochtige en warme bewaarplaatsen. In 

dergelijke ruimtes gaan verschillende soorten voedsel vrij snel beschimmelen of rotten. Het 

eten van zulk voedsel kan alleen maar ongezond zijn en dat moet men toen eigenlijk ook al 

geweten hebben. Toch was het de wrede realiteit in de meeste gevallen. Naast voedsel heeft 

een mens ook drinkwater nodig en aangezien men zeewater niet kan drinken diende men zoet 
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drinkwater in te slaan voordat men de reis aanving. Er werd gewoonlijk voldoende 

meegenomen om vier maanden mee rond te komen. Ruim voldoende om Kaap de Goede 

Hoop te bereiken. Toch waren er ook problemen met het drinkwater. Door de warmte en 

vervuiling nam de kwaliteit van dit drinkwater snel af. Water verdampte en het raakte 

vervuild doordat verschillende mensen eraan zaten en vandaag de dag weet men hoezeer 

stilstaand water een paradijs voor bacteriën kan zijn. 

Met dit soort voedsel en drinkwater moest de bemanning zich zien te redden gedurende de 

maanden op volle zee. Men werd gewoonlijk ingedeeld in vaste eetgroepen die men bakken 

noemde. Deze bakken bestonden uit zes tot zeven man. Deze bemanningsleden aten 

gedurende de hele reis steeds samen uit de bak die ze kregen voorgeschoteld. Ook hierbij kan 

je je afvragen hoe gezond deze eetsituatie wel was. Een ziek bemanningslid at mee en kon 

aldus makkelijk zijn „bakgenoten‟ aansteken en het hele ritueel waarbij men samen uit bakken 

at doet me persoonlijk denken aan de manier waarop dieren gevoederd worden. Omdat men 

sterk moest zijn voor de zware arbeid die men aan boord diende te verrichten werd drie maal 

per dag gegeten. Het ontbijt volgde na het ochtendgebed, omstreeks acht uur, en bestond uit 

gort, vermengd met pruimen of rozijnen, vaak aangelengd met water, bier of wijn. In bier 

zitten genoeg calorieën en pruimen of rozijnen kunnen in principe gezond zijn. Het 

middagmaal vond plaats rond twaalf uur. De bemanning kreeg dan gekookte erwten of bonen 

met boter- of vetsaus. Vier dagen per week kreeg men hier stokvis bij, twee dagen per week 

spek en slechts één dag gepekeld rundvlees. De website van het voc-kenniscentrum geeft ook 

aan wat er op het menu stond als avondmaal. De hongerige bemanning kreeg toen enkel de 

overblijfselen van het middagmaal, aangevuld met brood en bier. Af en toe werd de menu 

aangevuld met vlees doordat men enkele meegenomen kippen of varkens slachtte. Op de 

oceaan probeerde men ook vis te vangen. Deze eetroutine keerde dag na dag terug. Een zeer 

eentonige menukaart waaruit weinig vitaminen waren te halen. Reken daar nog eens het rotten 

van deze spijzen bij en men begrijpt dat dit dieet niet echt bevorderlijk was voor de 

gezondheid. 
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1.2.3. Slechte levens- en werkomstandigheden in Azië 

 

Zeeziekte of kleine verwondingen waren slechts het begin van de kwellingen die de 

bemanning op weg naar Azië zou ondergaan
245

. Het sterftecijfer in Azië en op de VOC-

schepen was altijd al hoog geweest, maar Gaastra stelt dat dit na 1700 steeg doordat de 

hygiënische omstandigheden in Batavia verslechterden. De aardbeving van 1699 wordt hier 

vaak als oorzaak genoemd. Deze veroorzaakte een grote grondverschuiving in de kuststreek 

van Java waardoor de loop van de rivier van Batavia, de Tjiliwoeng, wijzigde. Voor de kust 

van de stad ontstonden banken en de afwatering werd hierdoor belemmerd. De hoge 

mortaliteit in de achttiende eeuw is eveneens in verband gebracht met de toename van het 

aantal ziekte- en sterfgevallen aan boord van de schepen die vanuit Europa kwamen. Het 

percentage sterfgevallen op uitvarende schepen schommelde rond de 4% in de zeventiende 

eeuw en steeg uitzonderlijk tot boven de 10%. In de achttiende eeuw steeg dit sterftecijfer, 

totdat het in de jaren 1770-1775 zelfs opliep tot 23%. Gaastra beweert dat de vlektyfus de 

grootste doder moet zijn geweest. Bij aankomst in Batavia werden de zieken direct van boord 

gehaald en opgenomen in de plaatselijke hospitalen. Deze waren bijzonder ongezonde 

plaatsen en de meeste zieken overleden dan ook in een korte tijd. Een andere reden voor de 

grote sterftecijfers zou de ongecontroleerde uitbreiding van de suikercultuur zijn geweest. In 

de buurt van Batavia kende deze een hoge vlucht. De suikermolens vervuilden het water dat 

de stad binnenliep en de op Hollandse wijze gegraven Bataafse grachten slipten dicht en 

werden aldus poelen van verderf. Men ondernam een poging om de irrigatie te verbeteren, 

maar dit bleek een averechts effect te hebben. Men probeerde immers een afwateringskanaal, 

de Mookervaart, te graven en op deze manier kwam er nog meer vervuild water in de stad 

terecht en verspreidden malaria, dysenterie en tyfus zich vliegensvlug. Het is moeilijk om één 

boosdoener naar voren te schuiven, maar het leidde er wel toe dat meer en meer mensen 

Batavia verlieten om zich op hoger gelegen gebied te vestigen
246

. Aangezien deze scriptie 

handelt over de Zuid-Nederlanders op de heenreizen wil ik me echter vooral concentreren op 

de sterfgevallen op de schepen. 
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1.2.4. Ziektes en Sterfte 

 

Zoals we konden vaststellen waren de leefomstandigheden aan boord van de schepen niet 

optimaal en dit in combinatie met een slechte, eentonige voeding kon tal van ziektes 

veroorzaken. De meest voorkomende waren malaria, beriberi, verkoudheid, longontsteking en 

scheurbuik. Vooral Malaria was een ware gesel voor de Europeanen in Batavia. Jacobs stelt 

dat tussen 1733 en 1795 maar liefst vijfentachtigduizend Compagniedienaren, vooral 

nieuwkomers uit de Republiek, aan deze ziekte overleden
247

. 

Ten tijde van de VOC, in ons geval bekijken we vooral de tweede helft van de achttiende 

eeuw, wist men vrij weinig over het ontstaan en genezen van deze ziektes. Scheurbuik kwam 

het vaakst voor en deze ziekte is op deze manier bijna synoniem geworden voor een typische 

zeemansziekte. Men wist echter ongeveer dat deze aandoening zich voordeed wegens een 

gebrek aan groenten en fruit. Toch slaagde men er niet in deze ziekte van de schepen te 

bannen. Verlamming van de ledematen en vooral bloedend tandvlees waren de bekendste 

symptomen. Beriberi, wat wordt veroorzaakt door een eentonig rijstdieet, en malaria, dat 

zoals algemeen geweten wordt veroorzaakt door de malariamug, waren op hun beurt typische 

thuisreisziekten. Op de terugreis vanuit Azië stond er veel rijst op het menu en de malariamug 

gedijde goed in de warme Zuid-Oost Aziatische streken. Verkoudheden en longontstekingen 

waren vooral het gevolg van de extreme klimaatveranderingen waaraan de bemanning 

onderhevig waren op weg naar Azië. Men kwam van de koude en regenachtige Republiek 

terecht in de warme, vochtige tropen. De bemanning beschikte meestal niet over de geschikte 

kleding om zich te wapenen tegen de soms koudere nachten in Azië. Een andere 

veelvoorkomende ziekte was de tyfus. De leefomstandigheden aan boord waren hiervan de 

grootste oorzaak want tyfus ontwikkelt zich vooral via uitwerpselen en luizen van mensen
248

. 

Bovenop al deze ziektes kwamen nog eens geslachtsziektes, constipatie, ernstige 

verbrandingen door de zon en ongevallen. Iemand kon immers van de mast vallen, overboord 

slaan of iets op zijn hoofd krijgen. Een ongeval was snel gebeurd. Een klein percentage liet 

bovendien het leven tijdens gevechten met vijandige schepen. Wie ziek werd of gewond was 

werd verzorgd door de scheepsarts of door een kameraad. Roelof van Gelder leerde uit de 

handschriften van VOC-dienaren dat zieken niet gespaard werden. Het gebeurde vaak dat hun 

kisten werden opengebroken en hun spullen werden geroofd. Ook het eten en de drank van de 

zieke werd soms verorberd door een „scheepsmaat‟. De zieken werden aan beide zijden van 
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het tussendek gelegd en hun gekerm en geschreeuw ging door heel het ruim. Een Duitse 

dienaar wiens handschrift van Gelder bestudeerde, schreef dat er aan boord van zijn schip een 

ziekentrooster was, maar wanneer een zieke niet van het gereformeerde geloof was liet hij 

deze gewoon aan zijn lot over. Het toont aan hoe weinig medelijden er aan boord was ten 

aanzien van zieken. Wanneer zelfs een ziekentrooster niet de moeite deed om een zieke te 

verzorgen moet de onverschilligheid wel erg groot geweest zijn. De chirurgijns konden 

breuken en verwondingen nog wel genezen, maar tegen infecties stonden zij machteloos
249

. 

De Heren Zeventien waren bezorgd omwille van de ziektes die hun bemanning troffen want 

ze vaardigden voorschriften uit die deze moesten helpen voorkomen. Iedere dag werd het vuil 

op de schepen verwijderd en een aantal keer per week werd de bagage geschrobd. Of het echt 

veel effect had kan ik niet zeggen, maar bij goed weer werden de luiken en geschutspoorten 

geopend opdat men het ruim kon verluchten. Bij slecht weer waren deze immers gesloten en 

het is niet moeilijk om je in te beelden hoe een warm, vochtig ruim gevuld men zwetende 

bemanningsleden voor ongezonde omstandigheden kon zorgen. 

Verkoudheden staken de kop op bij koud en vochtig weer en om dit tegen te gaan kreeg de 

bemanning ‟s morgens op de nuchtere maag wijn of brandewijn te drinken. Het was een 

serieuze vooruitgang wanneer de bemanning bij het ontbijt limoensap te drinken kreeg. Toch 

slopen er maar al te vaak ziektes aan boord. Wanneer dit gebeurde werden de zieken 

geïsoleerd en kregen ze een aparte plaats. Dit klinkt allemaal mooi in theorie, maar zoveel 

plaats was er niet op het schip waardoor van deze maatregel soms weinig in huis kwam. Zoals 

ik tijdens mijn onderzoek ondervond waren er chirurgijns aan boord om de zieken of 

gewonden te verzorgen. Deze konden echter alleen wat primitieve medische hulp bieden en 

zoals ik af en toe merkte hadden ook deze chirurgijns de kans om vroegtijdig het leven te 

laten tijdens de reis naar het oosten. 

Op iedere reis vielen er doden en deze levenloze lichamen aan boord houden zou voor nog 

meer ziektes zorgen. Men wist heel goed dat deze zo snel mogelijk overboord moesten 

worden gebracht. De bezweken zieke of gewonde kreeg een korte ceremonie en gebed en zijn 

lichaam werd vervolgens aan de oceaan toevertrouwd. Men wikkelde het lijk in een hangmat 

of zeildoek, verzwaarde dit met kogels of zand opdat het snel zou zinken en duwde het vanaf 

de plank in de zee. Voor de hoger geplaatsten aan boord was de „begraafceremonie‟ anders. 

Deze werden in een kist overboord gezet en indien men in de buurt van Europese kusten was, 
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sloot men vaak wat geld in de kist in de hoop dat het aangespoelde lijk zou begraven worden. 

In het Christelijke Europa was het de gewoonte om eenieder een echte begrafenis te geven
250

.  

Na de dood van een dienaar inspecteerden enkele officieren diens kist. Indien men iets van 

waarde aantrof en er was een testament dan diende diegene die in het testament was 

aangewezen als executeur-testamentair de zaak af te handelen in Batavia. Wanneer er evenwel 

niets van waarde werd aangetroffen vermeldde men dit eveneens, maar meestal betekende dit 

dat de overledene zijn kist reeds was geplunderd door zijn scheepgenoten. In geval dat er geen 

testament was, vond bij de grote mast een veiling van de goederen plaats. Uit de 

veilingrapporten krijgen we een interessant beeld van wat de VOC-dienaren bezaten tijdens 

hun dienstperiode. Sommigen bezaten werkelijk niets anders dan wat tabak en oude kleren, 

terwijl bij anderen hele voorraden boeken, instrumenten, wijn of kleren werden aangetroffen. 

Of hoe soldaten en matrozen ook onderling serieus konden verschillen qua bezittingen. Het is 

frappant om op te merken
251

. 

 

1.3. Azië: Een graf voor Zuid-Nederlanders 

 

Op de website van het VOC-kenniscentrum worden ook schattingen meegegeven over het 

sterftecijfer tijdens de reizen. Deze zouden zo een 15% betreffen voor de heenreis en 10% 

voor de thuisreis
252

. Misschien komt dit door het feit dat de Zuid-Nederlandse dienaren vaak 

niet hoog stonden in de hiërarchie, maar het sterftecijfer onder de Zuid-Nederlandse 

bemanning in de tweede helft van de achttiende eeuw lijkt me duidelijk hoger te liggen dan 

deze 10 à 15%. Zoals we reeds zagen overleden 57,65% van alle Zuid-Nederlanders die naar 

het Oosten waren afgevaren. Hierbij werden uiteraard de sterfgevallen in Azië zelf in 

opgenomen. 

Bemanningsleden die niet stierven tijdens de heenreis, maar wel ziek geworden waren werden 

bij aankomst in Batavia met sloepen naar het hospitaal gebracht. In de jaren ‟70 van de 

achttiende eeuw lagen er iedere dag maar liefst 1000 à 1100 man in het hospitaal, waar in die 

tijd ongeveer 2000 Europeanen per jaar overleden. Er valt wel op te merken dat men onder 

„Europeanen‟ ook de in Azië geboren afstammelingen van Europeanen bedoelde
253

. 
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De Verenigd Oost-Indische Compagnie heeft het imago van mensenverslinder te zijn. Voor 

velen bleek het oosten een kerkhof te zijn waar ze aan hun einde kwamen. Toch kan dit beeld 

volgens Gaastra genuanceerd worden dankzij het systematische soldijboek onderzoek van 

K.L. van Schouwenburg. Hij onderzocht de Delftse soldijboeken van de 202 

Oostindiëvaarders die tussen 1700 en 1795 in totaal 41 965 opvarenden naar Azië brachten. 

Daarvan waren er 10 552 afkomstig uit Delft zelf. Het viel van Schouwenburg op dat er zich 

onder de militairen minder Delftenaren bevonden dan onder de zeelieden of het 

kaderpersoneel. Na 1720 begon het aandeel va Delftenaren terug te lopen en in de tweede 

helft van de achttiende eeuw waren nog slechts enkele Delftenaren bereid om in dienst te 

treden als soldaat
254

. Ook het aandeel van de Delftenaren in het matrozenbestand liep terug, 

maar minder dramatisch, terwijl het aantal Delftse officieren en onderofficieren stabiel bleef. 

Voor deze hogere rangen betekende uitvaren met de Verenigd Oost-Indische Compagnie ook 

niet meteen dat ze het patria nooit meer zouden terugzien. Maar liefst 70 tot 80% van hen 

keerde immers behouden terug. Ook bij de matrozen zette in de eerste helft van de achttiende 

eeuw 60% van de uitvarenden weer voet aan wal in het thuisland. Vanaf 1750 liep dit 

percentage terug. Voor de soldaten was de situatie minder rooskleurig. Aan het begin van de 

achttiende eeuw keerde nog één op drie Delftse soldaten terug naar de Republiek, maar later 

in deze eeuw daalde dit cijfer tot één op tien! Van Schouwenburg wijst er terecht op dat de 

gegevens uit de scheepssoldijboeken van Delft niet als representatief kunnen worden aanzien 

voor alle schepen van de VOC, maar het is hem wel duidelijk dat vooral de uit het buitenland 

afkomstige soldaten, de „onbevaren kassoepers‟ zoals ze wel eens genoemd werden, Azië als 

een eindpunt op hun reis konden aanzien want velen overleefden de reis of het verblijf in Azië 

niet
255

. Onder deze uit het buitenland afkomstige soldaten kunnen we natuurlijk heel wat 

Zuid-Nederlanders rekenen. Uit het onderzoek van van Schouwenburg blijkt duidelijk dat de 

Delftenaren zelf de hogere functies voor hun rekening namen en de buitenlanders de lagere, 

militaire dienst verrichtten. Uit zijn onderzoek blijkt tevens dat het aantal doden na 1750 leek 

op te lopen en dat buitenlanders vooral als soldaat in dienst werden genomen. Ook Roelof van 

Gelder denkt uit zijn onderzoek te kunnen afleiden dat vooral buitenlanders en dan nog eens 

buitenlandse soldaten in het bijzonder meer kans liepen om te sterven dan Nederlanders. In de 

door hem onderzochte handschriften van Duitse dienaren is duidelijk merkbaar dat ziekte en 

sterfte de normaalste zaak van de wereld was aan boord van een Oost-Indiëvaarder. Van 
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Gelder merkte op dat de sterfte in het middenkader aanzienlijk kleiner was dan de sterfte bij 

het lagere personeel
256

. Hij verwijst hierbij naar de betere leef- en slaapomstandigheden en de 

betere voeding waar deze eerste groep van kon profiteren. De lagere rangen hadden meer last 

van ziekte en sterfte. Roelof van Gelder merkte op dat het percentage zieken gelijk was bij de 

matrozen, soldaten en ambachtslieden. De mortaliteit bij de soldaten daarentegen , lag dubbel 

zo hoog als bij de matrozen en ambachtslieden
257

. Lag dit aan het feit dat de soldaten tijdens 

de reis vooral tussendeks bleven en dus meer en langer in ongezonde omstandigheden 

verbleven? 

 

1.4. Scheurbuik 

1.4.1. De grootste doodsoorzaak 

 

Één van de grootste doodsoorzaken van zeelui in de vroegmoderne tijd was scheurbuik. De 

toepasselijke naam van deze aandoening verraadt reeds wat ze teweegbrengt, namelijk 

scheurende pijnen in de buikstreek, maar ook bloedingen van bijvoorbeeld het tandvlees.  

De „Ordre en Instructie voor de chirurgyns‟ uit 1696 begint met een beschrijving van de 

symptomen van de ziekte. Ze bestaan uit: 

 

“verdervingh van het tant-vleesch, stinckende adem, loomheyt, slaeperigheyt, aemborstigheyt, 

ongestadige ademhaelinge, blaeuwe plecken, kugh, benautheyt, en andere teeckenen 

meer…
258

” 

 

Men duidde deze aandoening ook wel eens aan met “de blauwe schuit in het schip hebben, 

wegens de blauwe plekken die bloeduitstortingen veroorzaakten
259

. 

De ziekte wordt veroorzaakt door een gebrek vitamine C in het dieet. Dit is een vitamine die 

het menselijk lichaam niet zelf kan aanmaken. vitamine D, wat bij een tekort Engelse ziekte 

of Rachitis veroorzaakt, kan wel door het menselijk lichaam aangemaakt worden. 

Tegenwoordig weten we dat vitamine C overvloedig voorkomt in verse groenten en fruit. 

Indien men te veel vitamine C inneemt wordt deze gewoon langs de urine weer 
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uitgescheiden
260

. Deze vitamine is noodzakelijk omdat ze nodig is voor de synthese van de 

onmisbare bouwstof collageen. Dit eiwit is de belangrijkste organische component van 

botweefsel en ook een belangrijke bouwstof in de bloedvatwand. Wanneer er een tekort aan 

vitamine C is, is de kwaliteit van de aangemaakte collageen onvoldoende en hierdoor ontstaan 

bij mechanische belasting makkelijk scheuren in het botweefsel en in de wand van 

bloedvaten. Dit heeft bloedingen tot gevolg en verklaart alle symptomen die de ziekte met 

zich meebrengt: bloedend tandvlees, blauwe huidverkleuringen (bloedingen), pijnlijk 

gezwollen benen, dikke gewrichten, buikpijn, zwarte ontlasting, een algemeen gevoel van 

zwakheid (bloedarmoede), shock (heel veel inwendig bloedverlies) en uiteindelijk de dood 

door hartstilstand. George Maat stelt dat het verschijnsel van het bloedend en rottend 

tandvlees waarschijnlijk het meest in het oog sprong bij de bemanning van een schip. 

Bovendien stonk het gebit als gevolg van infectie en ook dit kon niemand zijn ontgaan. 

Hoogstwaarschijnlijk wist de toenmalige scheepsvaarder het redelijk vlug wanneer een 

bemanningslid de eerste tekenen van scheurbuik begon te vertonen
261

. 

Scheurbuik was traditioneel een landziekte. Vooral in streken waar de bevolking weinig of 

geen groenten en fruit at, kon aan het einde van de winter of aan het begin van de lente deze 

ziekte genadeloos toeslaan. In de Nederlanden kwam deze veel voor zodat men van een 

volksziekte sprak
262

. Vanaf de zestiende eeuw begon echter het zeeverkeer toe te nemen. De 

Nederlandse vissers-, handels- en oorlogsvloot was steeds meer aanwezig op de zeeën en al 

gauw werden de Noordzee en aangrenzende wateren te klein voor de expanderende maritieme 

activiteiten van de Nederlanders. Men ging steeds meer en steeds langer op zee en het mag 

dan ook niet verwonderen dat scheurbuik al snel zijn intrede deed op de Nederlandse schepen. 

De bemanning van een schip dat naar „den Oost‟ vaarde kon immers maanden zonder 

groenten en fruit en dus zonder vitamine C zitten. De vaartijd naar Oost-Indië varieerde tussen 

de vijf en tien maanden. Soms stak scheurbuik reeds na twee maanden op zee de kop op. 

George Maat verwoordde het mooi door te stellen dat de landziekte aldus een zeeziekte werd. 

De ziekte was dus niet onbekend, maar deed nu zijn intrede op een heel nieuw podium. De 

                                                                                                                                                                                     
259

 AKVELD L. & JACOBS E., De kleurrijke wereld van de VOC., Amsterdam/Rotterdam, Uitgeverij Thoth 

Bussum, 2002, p. 23. 
260

 MAAT G.J.R., Scheurbuik, „De nieuwe ziekte die pleegt te heerschen op de schepen der Hollanders, Bataven 

of  Westfriezen‟, in < Kennis & Compagnie: de Verenigd Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap 

>, Leiden, Uitgeverij Balans, 2002, p. 118. 
261

 MAAT G.J.R., Scheurbuik, „De nieuwe ziekte die pleegt te heerschen op de schepen der Hollanders, Bataven 

of  Westfriezen‟, in < Kennis & Compagnie: de Verenigd Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap 

>, Leiden, Uitgeverij Balans, 2002, p. 121. 
262

 MAAT G.J.R., Scheurbuik, „De nieuwe ziekte die pleegt te heerschen op de schepen der Hollanders, Bataven 

of  Westfriezen‟, in < Kennis & Compagnie: de Verenigd Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap 

>, Leiden, Uitgeverij Balans, 2002, p. 122. 



 255 

wijze waarop de ziekte de bemanningen van talloze schepen teisterde bleek veel 

grootschaliger dan ooit tevoren. Scheurbuik werd een serieus probleem en was 

verantwoordelijk voor de dood van duizenden zeelieden
263

. Het viel op dat scheurbuik veel 

heviger toesloeg onder de bemanningen van de Paasvloot dan onder de bemanningen van de 

Kerstvloot. Voor de tijdgenoot moet dit moeilijk te begrijpen zijn geweest, maar 

tegenwoordig is het heel duidelijk waarom dit het geval was. Zoals we hierboven zagen dook 

de ziekte vaak op aan het einde van de winter of aan het begin van de lente, wanneer de 

bevolking een tekort aan vitamine C had opgelopen tijdens de koude wintermaanden. In dit 

licht is het begrijpelijk dat juist de bemanningen van de vloten die met Pasen het ruime sop 

kozen, het snelst en ook het zwaarst getroffen werden door scheurbuik. De bemanning had 

immers net de wintermaanden achter de rug en had op deze manier reeds een ernstig vitamine 

C tekort opgelopen. Na twee of drie maanden op zee was het quasi onvermijdelijk dat 

scheurbuik op het toneel verscheen. Scheurbuik was aldus regel bij de Paasvloten voordat zij 

de kaap bereikten. De Kerstvloten daarentegen vertrokken vanuit Nederland na een vitamine 

C-rijke zomer en daarom hadden deze minder zwaar te kampen met de ziekte
264

. 

Pas in de Twintigste eeuw werd het therapeutische effect van ascorbinezuur (vitamine C) op 

scheurbuik aangetoond, maar toch werden er eeuwen daarvoor reeds de nodige verbanden 

gelegd door verschillende mensen. Het is opmerkelijk dat hier zo weinig rekening mee werd 

gehouden. Zo legde Pieter van Foreest er reeds in de zestiende eeuw de nadruk op dat 

lepelblad een heilzame werking had op scheurbuik
265

. Als middel tegen de ziekte stelde hij 

„onze scheurbuikstroop, syrupus sceletyrbicus noster‟ voor: “De stroop wordt gemaakt uit het 

sap van beekpunge en lepelblad met suiker. Ik heb nooit [een] betrouwbaarder middel tegen 

scheurbuik gevonden”. Bovendien had hij, een naar eigen zeggen, heel effectief middel tegen 

het bloedende tandvlees: 'het poeder van gedroogd lepelblad en beekpunge of ook wanneer 

alleen het sap van lepelblad wordt ingewreven‟. De heilzame werking van lepelblad, 

beekpunge en voor het eerst ook sinaasappel op de verschijnselen van scheurbuik werd 

tezelfdertijd ook vermeld in het Cruydeboeck van Rembertus Dodonaeus uit 1554. Pieter van 

Foreest was geneesheer te Alkmaar (1546-1558), stadsgeneesheer te Delft (1558-1595), 

lijfarts van Willem van Oranje (1574-1584), „hooch-gheleerde ende vermaerde Heere‟ aan de 
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pas opgerichte universiteit van Leiden (1575) en in de herfst van zijn loopbaan terug 

stadsgeneesheer in Alkmaar (1595-1597). Een belangrijk figuur met andere woorden. Hij 

beschreef de ziekte als volgt: “Een nieuwe ziekte, die pleegt te heerschen op de schepen der 

Hollanders, Bataven of West-Friezen”. Scheurbuik diende aldus volgens Foreest zeer serieus 

te worden genomen. Hij onderzocht verschillende gevallen van scheurbuik en merkte op dat : 

“de ziekte pleegt te heerschen bij warm weer en bij gebrek aan zoet water, wanneer men 

bedorven water en tevens vette spijzen gebruikt. De leeftocht van hen, die door deze ziekte 

worden bezocht, bestaat in de regel uit gezouten vlees, ranzig spek, kwalijk riekende vis, 

muffe scheepsbeschuit, uien en dik bier”. Het drinken van een door inkoken verkregen 

aftreksel waarin onder andere zoethout, peterseliewortel, groen hoefblad, beekpunge en 

lepelblad verwerkt waren was de beste therapie
266

. 

Het is opmerkelijk dat ondanks de richtlijnen van Dodonaeus en van Foreest, die daarna nog 

vele malen werden herhaald door Joannes Wier in 1580, Van Beverwyck in 1642 en anderen, 

het de Engelse scheepschirurgijn James Lind was, die na een experiment in 1747 met 

sinaasappelen en citroenen bij zijn aan scheurbuik lijdende bemanning naam maakte. Men 

vermoedt dat hij deze bekendheid te danken heeft aan het feit dat zijn experiment publieke 

erkenning door de maritieme autoriteiten kreeg. Door zijn publicaties zette hij er de Engelse 

admiraliteit toe aan om aan het einde van de achttiende eeuw citroensap verplicht beschikbaar 

te stellen op de Engelse vloot. Sindsdien wordt de term „limeys‟ wel vaker gebruikt om de 

Engelse matrozen te benoemen. George Maat merkt terecht op de verschillende buitenlandse 

scheepsbemanningen, waaronder ook die van de Verenigd Oost-Indische Compagnie, jaar na 

jaar bleven leiden aan de scheurbuik. Nochtans was de juiste therapie al sinds de zestiende 

eeuw bekend in de Lage Landen. Zelfs in „de voorschriften voor de behandeling der slaven 

[van de Oost-Indische Compagnie]‟ vermeldde Pieter van Dam in 1685:  

 

“Soo langh men in‟t handelen van de slaven is, dienen deselve met orangie-appelen en 

limoenen, off andere verversing, sooveel mogelijck nae de gelegentheyt van de tijt voorsien te 

worden, om daardoor de siecke en scheurbuyck uyt deselve te weeren”
267

.  
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De chirurgijnen van de Oost-Indische Compagnie probeerden aan de zieken aan boord 

vruchtensap en ingezouten lepelblad uit te reiken. Bovendien werd in 1652 op Kaap de Goede 

Hoop een verversingstuin gesticht, die tot halverwege de achttiende eeuw in gebruik zou 

blijven. Helaas nam men te weinig vers voedsel mee aan boord omwille van 

zuinigheidsoverwegingen. Men verving het citroensap ook al te vaak door azijn of „elixir van 

vitriol‟. In de archieven kunnen we duidelijk zien dat de ziekte jaarlijks vele honderden 

slachtoffers onder de zeelieden bleef maken. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw, de periode waar deze sciptie over gaat, was er 

reeds een verbetering merkbaar doordat men op aanraden van de Zeeuw Paulus de Wind 

vaten zuurkool meenam op de schepen. Paulus de Wind had het werk van de reeds 

voornoemde Lind naar het Nederlands vertaald en had deze voorzien van nuttige commentaar. 

Scheurbuik bleef helaas bestaan, maar de situatie was verbeterd
268

. De vanouds bekende 

scheurbuikpreparaten die door Pieter van Foreest, Dodonaeus, Van Beverwyck en anderen 

reeds in de zestiende eeuw waren aanbevolen hadden minder baat doordat deze preparaten 

door de bereidingswijze en door de bewaring vrijwel hun hele uitwerking verloren. Om de 

houdbaarheid te verhogen werd er immers gedroogd en in koperen ketels gekookt en 

gedestilleerd. De oxidatie van het ascorbinezuur die daarbij optreedt reduceerde de heilzame 

werking drastisch. Alleen verse producten verloren niets van hun uitwerking
269

. De opkomst 

van de vitamine C-rijke aardappel als volksvoedsel betekende eveneens een serieuze 

vooruitgang. Dankzij deze aardappel bleef het vitamine C-gehalte bij velen op peil wanneer 

ze hun lange reis aanvingen. Scheurbuik stak toen alleen nog de kop op als de reis extreem 

lang duurde
270

. 

 

1.4.2. Het rampzalige jaar 1782 

 

Om de gevolgen van scheurbuik voor de vele Zuid-Nederlandse dienaren beter aan te tonen 

besloot ik een korte casus te behandelen. Het is immers onmogelijk om alle heenreizen één 

voor één te gaan analyseren. Ik wilde daarom de heenreis van enkele Zuidelijke Nederlanders 
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volgen die gedurende de Engels-Staatse oorlog koers hadden gezet naar het oosten. 

Scheurbuik zou echter spoedig voor heel veel problemen zorgen aan boord.  

De Republiek kende in zijn geschiedenis vele oorlogen, op zowel land als ter zee. Oorlogen 

waren duur en de gewesten waren autonoom op financieel vlak. In geval van oorlog diende 

ieder gewest haar eigen financiële besluiten te nemen
271

. Wantje Fritschy toonde aan dat in de 

vierde Engels-Staatse oorlog deze gewesten vooral op leningen rekenden om de kosten te 

dragen
272

. Zoals we reeds vroeger zagen was de periode van de vierde Engels-Staatse oorlog 

rampzalig voor de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Deze oorlog voorkwam ook de 

uitvoering van de plannen om meer en betere soldaten te versturen naar het oosten. De 

Republiek was niet goed voorbereid op een oorlog met de economische rivaal. Men poogde 

hier toch iets aan te doen. Men trachtte een vaste premie van 60 gulden aan de volkhouders te 

geven en er werden zes werfofficieren benoemd. 

Men kreeg ook een vloot bijeen om de verzamelde troepen naar het oosten te transporteren. 

Acht zwaarbewapende schepen, bemand met de nieuwe rekruten zouden voor versterking 

moeten zorgen. Zoals we reeds zagen was er een nijpend tekort aan weerbare soldaten in 

Azië, dus deze versterking was meer dan welkom. In september 1781 zouden de schepen 

oostwaarts vertrekken. De twee Zeeuwse Oost-Indiëvaarders, de Both en de Zeeuw, 

vertrokken reeds in augustus van dat jaar naar Texel, waar ze zich bij de rest van de vloot 

konden voegen. Van hieruit vertrok men in september naar Azië, maar reeds na vijf dagen 

was men weer terug in Texel. De slag bij de Doggersbank
273

 had roet in het eten gesmeten
274

. 

Een veilig konvooi was niet langer mogelijk, dus besliste men veilig terug te keren naar 

Texel. Na een periode van wachten vertrok de vloot, gekonvooieerd door twee schepen van de 

marine, naar Azië op 6 juli 1782. Enkele maanden later op 2 december 1782 bereikte de vloot 

de Tafelbaai waar ze voor anker ging. De dag erop werd een kleine hoeker, de Postiljon, terug 

naar Nederland gestuurd om er verslag uit te brengen van wat er zich had voorgedaan. De hele 

onderneming bleek een fiasco te zijn geworden. Op weg naar Kaap de Goede Hoop werden 

ruim 919 mannen verloren en er werden reeds 756 mannen aan wal gebracht omdat ze 

doodziek waren. Onder deze dienaren bevonden zich heel wat soldaten! De ramp werd nog 
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groter toen bleek dat er van de 2201 opvarenden van de vloot 1202 overleden bleken te zijn en 

er 915 in een Kaaps hospitaal dienden opgenomen te worden. De oorzaak was scheurbuik, de 

typische zeemansziekte. Normaal loopt men een vitamine C-tekort
275

 op wanneer men vlak na 

de winter vertrekt naar het Oosten, maar de vloot vertrok na de lente in de maand juli. 

Leuftink stelt in zijn studies over ziekten en ziektebestrijding dat de bemanning waarschijnlijk 

haar vitamine C-gehalte niet op peil kon houden doordat ze maanden op Texel hebben moeten 

wachten tot men kon afvaren. Gedurende de hele winter en lente bleef men op dit eiland, 

wachtend tot de situatie zou opklaren en men de lange reis kon aanvatten. Leuftink‟s theorie 

lijkt me heel aannemelijk en ook Femme Gaastra volgt deze door op te merken dat deze 

massale sterfte zich inderdaad niet voordeed op de Brunswijk en de Jason, de twee fregatten 

van de Nederlandse marine die de vloot begeleidden. Deze schepen hadden zich pas bij het 

vertrek, vlak na de lente, bij de vloot gevoegd en de bemanning van deze schepen had dus 

geen maanden doorgebracht op Texel. Femme Gaastra controleerde via de databank de 

sterfgevallen aan boord van het Zeeuwse schip de Zeeuw. Daaruit blijkt duidelijk dat de 

stemming aan boord verschrikkelijk slecht moet zijn geweest. Reeds voor het vertrek vielen er 

reeds zestien sterfgevallen te noteren en 53 man maakte de reis niet mee omdat zij „absent bij 

afvaart‟ waren. De Zeeuw vaarde uit onder het bevel van schipper Willem Udemans jr. met 

slechts 261 zielen aan boord. Op 15 juli was er het eerste sterfgeval, in augustus vielen er nog 

6 doden en in september konden er reeds 9 sterfgevallen betreurd worden. Vanaf de tweede 

helft van oktober en vooral november waren dodelijk en doemden de hele reis tot mislukken. 

Op sommige dagen moest men vier, vijf levenloze lichamen overboord gooien. Ook na 

aankomst aan de Kaap bleef het sterftecijfer stijgen
276

. 

 

Ik besloot op mijn beurt na te gaan of er zich onder deze doden ook Zuid-Nederlanders 

bevonden en bekeek via de database
277

 de Zeeuwse schepen Bot en Zeeuw naderbij. Ik wilde 

nagaan in hoeverre de resultaten hetgeen Gaastra aantoonde ondersteunen en vond dit een 

interessante casus. Ik kan immers moeilijk ieder schip en iedere reis even diepgaand 

bestuderen en wilde aan de hand van deze twee reizen de avonturen van enkele Zuid-

Nederlanders onder de aandacht brengen. 
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Twee Zuid-Nederlandse soldaten waren absent bij afvaart toen de Zeeuw vertrok naar Azië 

begin juli 1782. 

 

* Gegevens van Pieter Francois Schoonlee van sfils joh uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1781 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

* Gegevens van Pieter Bouwens uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1781 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

Op de Zeeuw bevonden zich 25 Zuid-Nederlandse soldaten en daarvan overleden er 15 tijdens 

de reis naar Kaap de Goede Hoop. De eerste Zuid-Nederlandse dode was Jan Moreel uit 

Brugge: 

 

1) Gegevens van Jan Moreel uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  25-08-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

De tweede landgenoot die het loodje legde was Bartholomeus Wolles uit Antwerpen: 

2) Gegevens van Bartholomeus Wolles uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  24-09-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Zoals Gaastra reeds aantoonde steeg het aantal doden vanaf de tweede helft van oktober 

dramatisch. Nog dertien andere Zuid-Nederlanders overleden voordat de Kaap werd bereikt: 

 

3) Gegevens van Adrianus Broekhove uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  20-10-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

4) Gegevens van Francis van de Cruijsse uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  21-10-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 
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Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

5) Gegevens van Petrus van Laroven uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  22-10-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

6) Gegevens van Roeland Sloover uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  30-10-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

7) Gegevens van Wilhelmus Paks uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  01-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

8) Gegevens van Johannes Marijn uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  01-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

9) Gegevens van Pieter Ferbis uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  09-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

10) Gegevens van Petrus Johannes de Doncker uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  09-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

11) Gegevens van Jean Lacrois uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  15-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

12) Gegevens van Jaques Gautier uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  17-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 



 262 

13) Gegevens van Sille Walgert uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  18-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

14) Gegevens van Remondus Perus uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  21-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

15) Gegevens van Jacobus Laites uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  27-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 
 

Na de aankomst aan Kaap de Goede Hoop op 2 december 1782 bleven er verzwakte soldaten 

sterven. In de loop van december en de daaropvolgende maand overleden nog drie Zuid-

Nederlanders. Johannes de Weever stierf bijvoorbeeld een dag na aankomst in Kaapstad. 

 

Gegevens van Johannes Babtiste de Weever uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  03-12-1782 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Gegevens van Petrus Josephus Maillart uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  11-01-1783 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Zeeuw 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Gegevens van Johannes de Pla uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  25-01-1783 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip:  Zeeuw  Plaats of schip:  Kaap de Goede Hoop 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Johannes de Pla staat in de database niet vermeld als overleden, maar aangezien hij op kaap 

de Goede Hoop bleef is de kans vrij groot dat hij één van de soldaten was die achteraf stierf in 

een plaatselijk hospitaal. 

 

Een tweede Zeeuwse schip dat volgeladen met soldaten naar Azië vaarde was de Bot. 

Opmerkelijk was het feit dat ik op dit schip geen Zuid-Nederlandse soldaten terugvond. Een 
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negental zuidelijke Nederlanders bleek als soldaat absent te zijn bij afvaart, maar in de 

database vond ik geen gegevens over Zuid-Nederlandse soldaten die de reis naar de Kaap en 

Azië meemaakten (wel handwerklieden als een draaier of metselaar) 

 

De Zuid-Nederlandse soldaten die blijkbaar te verzwakt (of reeds dood?) waren om de 

heenreis aan te vangen: 

 

1) Gegevens van Cornelis Rosselet uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

2) Gegevens van Francois de Vlarijm uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

3) Gegevens van Gijsbert Ruijs uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

4) Gegevens van Jurg Thomas Hoogil uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

5) Gegevens van Ferdinand Charles de Waele uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

6) Gegevens van Lambert Baltijn uit Tienen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Kanonnier  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

7) Gegevens van Hendrik Jutjes uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 
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Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

8) Gegevens van Michiel de Koning uit Aalst 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

9) Gegevens van Johan Fredrik Prump uit Lier 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

Aangezien ik het eigenaardig vond dat er zich aan boord van de Bot geen Zuid-Nederlandse 

soldaten bevonden besloot ik na te gaan hoeveel soldaten de reis daadwerkelijk meemaakten. 

Tot mijn grote verbazing bleken dit er slechts 5 (!!) te zijn. Drie kanonniers, een sergeant en 

een korporaal. Maar liefst 45 soldaten bleken absent te zijn bij afvaart, waarvan negen 

Zuidelijke Nederlanders. De Bot was toch één van de schepen die soldaten moest overbrengen 

naar Azië? De datum van afvaart klopt met de gegevens van Gaastra (07-07-1782) en ook de 

naam van het Zeeuwse schip klopte (Er was in de database geen schip genaamd Both te 

vinden, maar de Bot bleek ook Zeeuws te zijn en tegelijk met de vloot te zijn vertrokken naar 

Azië). Ik besloot het DAS- en reisnummer te raadplegen om na te gaan of het wel degelijk om 

een schip van de „soldatenvloot‟ ging: 

 

“On 31-08-1781 the BOT sailed from Rammekens to Texel. Hence it departed on 11-09-1781; five days later the 

ship returned, however. According to K.A. 4390a the departing crew consisted of 267 men; during the voyage 

three of them deserted. The high death-rate was due to scurvy. In 1788 the BOT was laid up in the Indies. 

Between Texel and the Cape the BOT, the GANGES (4393), the HOLLAND (4394), the JAVA (4395), the 

SCHOONDERLOO (4396), the VOORBERG (4397), the ZEEPAARD (4398), and the ZEEUW (4399) were 

accompanied by two Dutch men-of-war. Commandeur of this fleet was Jan Paardekoper aboard the 

GANGES.
278

” 

 

Hieruit blijkt dus duidelijk dat het om de Both ging waar Gaastra naar verwees. Het schip was 

inderdaad al eens teruggekeerd naar Texel na vijf dagen en scheurbuik of scurvy zaaide dood 

onder de bemanning. Blijkbaar stapten er heel wat soldaten op het schip toen het schip weer 

vertrok. Via de database kon ik zien dat maar liefst 208 soldaten inscheepten op 11 april 1783 

toen men de Kaap weer verliet om richting Azië te varen. De Bot bleef dus vier maanden aan 

                                                           
278

 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/95443 
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de Kaap totdat men genoeg soldaten had om de reis verder te zetten. De nieuwe soldaten 

kwamen uit Parijs, Aken, Zürich, maar vooral uit kleine Duitstalige plaatsjes zoals 

Grobsenoppach, Theunthenaus in franken of Erforth. Ze bleken werkzaam te zijn in de 

Kaapkolonie. Onder de nieuwe bemanning ook negen Zuid-Nederlanders: 

 

1) Gegevens van Jan Baptist de Leume uit Brussel 

Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  MERENBERG in het jaar 1780 

In dienst bij kamer  Enkhuizen 

Maandbrief  Nee 

 

2) Gegevens van Levinus de Winter uit Gent 

Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  SLOT TER HOGE in het jaar 1780 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

3) Gegevens van Johannes Peters uit Hoogstraten 

Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  TROMPENBURG in het jaar 1780 

In dienst bij kamer  Amsterdam 

Maandbrief  Nee 
 

 

Opvallend was het om te zien dat vijf soldaten van de Zeeuw en één korporaal van de 

Voorberg de overstap maakten naar de Bot. Deze twee schepen maakten immers deel uit van 

de vloot waarmee de Bot in 1782 vertrok vanuit de Republiek om soldaten over te brengen 

naar Azië. 

 

4) Gegevens van Jan Babtist Millaar uit Brussel 

Functie bij indiensttreding  Korporaal 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  VOORBERG in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Amsterdam 

Maandbrief  Nee 

 

5) Gegevens van Christiaan van Helsen uit Antwerpen 

Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

6) Gegevens van Jacobus de Waele uit Gent 
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Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

7) Gegevens van Johannes Jacobus Joris uit Antwerpen 

Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

8) Gegevens van Jean Joseph Janou uit Luijk 

Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  VOORBERG in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Amsterdam 

Maandbrief  Nee 

 

9) Gegevens van Hubertus Evera uit Luijk 

Functie bij indiensttreding  Soldaat 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  VOORBERG in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Amsterdam 

Maandbrief  Nee 

 

Omdat er zich geen Zuid-Nederlandse soldaten onder de oorspronkelijke bemanning 

bevonden keek ik of er zich Zuid-Nederlandse zeelui aan boord bevonden. Ik wilde nagaan in 

hoeverre deze onder de scheurbuik hadden geleden. Aan de hand van deze gegevens kon ik 

zien dat de bemanning van de Bot inderdaad evenzeer geleden had onder de scheurbuik als de 

Zeeuw. Tien Zuid-Nederlandse zeelieden bleken absent te zijn bij de afvaart. Naar de reden 

van hun absentie kan ik helaas alleen maar gissen, maar hoogstwaarschijnlijk waren ze te 

verzwakt of zelfs al overleden toen de Bot zijn reis naar Azië aanvatte. 

 

1) Gegevens van Jacobus Lenos uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

2) Gegevens van Johannes Pieter Kinst uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  28-12-1781 

Functie bij indiensttreding:  Hooploper  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 
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Opmerkingen:  weggelopen 

 

3) Gegevens van Egedius Delvaat uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

 

4) Gegevens van Jan Bekes uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

5) Gegevens van Jan Gille uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

6) Gegevens van Jacobus de Waal uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Provoost  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

7) Gegevens van Philippus van Dijk uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

8) Gegevens van Anthonij van Grimberge uit Beveren 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1780 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

 

Bij twee absenten was de reden van hun afwezigheid wel meegegeven en blijkbaar hadden 

beide heren het op een lopen gezet tijdens de periode dat ze op Texel gestationeerd waren. De 

vloot lag immers maanden voor anker omdat het niet veilig was om naar Azië te reizen. 

Klaarblijkelijk duurde deze wachtperiode te lang voor Feduijn en Baltijn. 

 

9) Gegevens van Johan Jacobus Feduijn uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  28-12-1781 

Functie bij indiensttreding:  Hooploper  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 
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Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  weggelopen 

 

10) Gegevens van Johannes Baltijn uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  02-12-1781 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  weggelopen 

 

 

De Zuid-Nederlandse zeelieden die vanaf juli 1781 de reis wel meemaakten lieten nagenoeg 

allemaal het leven op de Atlantische Oceaan. De Bot moet wel heel hard getroffen geweest 

zijn door de scheurbuik. 

 

1) Gegevens van Leonardus Rijnking uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  09-10-1782 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  bot 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

2) Gegevens van Pieter Thomas Nicolaij uit Limburg 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  26-10-1782 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  bot 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

3) Gegevens van Johan Josephus de Mulder uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  13-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  bot 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

4) Gegevens van Jacobus Josephus de Gan uit Kortrijk 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  13-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  bot 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

5) Gegevens van Laurentius Bodts uit Gent 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  25-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  bot 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

6) Gegevens van Pieter de Bakker uit Oostende 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  26-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overleden 
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Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  bot 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

7) Gegevens van Petrus Gilibert uit Antwerpen 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  29-11-1782 

Functie bij indiensttreding:  Hooploper  Reden uit dienst:  Overleden 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  bot 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

 

Omdat er zoveel doden vielen op deze desastreuze reis naar Kaap de Goede Hoop dienden er 

ook zeelieden vervangen te worden voordat de Bot zijn reis naar Azië kon verder zetten. Net 

als bij de militairen kwamen er vijf Zuid-Nederlanders aan boord die deels hun overleden 

landgenoten dienden te vervangen. Merkwaardig is het feit dat alle vijf deze matrozen 

afkomstig waren van de Zeeuw, het andere Zeeuwse schip dat de reis naar Azië begon vanop 

Texel. Ze behoorden dus tot de overlevenden van de scheurbuik-plaag die de Nederlandse 

vloot had geteisterd. 

 

1) Gegevens van Pieter de Vos uit Brugge 

Functie bij indiensttreding  Matroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

2) Gegevens van Johannes Turnhoud uit Gent 

Functie bij indiensttreding  Matroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

3) Gegevens van Remissius Jellenston uit Antwerpen 

Functie bij indiensttreding  Matroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

4) Gegevens van Carel van der Bilt uit Brussel 

Functie bij indiensttreding  Matroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

5) Gegevens van Carel Genie uit Antwerpen 
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Functie bij indiensttreding  Matroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip  Bot 

Hij vertrok uit Nederland met het schip  ZEEUW in het jaar 1782 

In dienst bij kamer  Laatste vermelding 

Maandbrief  Nee 

 

Al deze gegevens lijken inderdaad de bevestigen dat de heenreis van de vloot een ware hel 

moet zijn geweest. Het hele plan om de militie overzee te versterken viel hierdoor in duigen. 

Gaastra merkte hierbij op dat de Heren Zeventien in hun zakelijke correspondentie een 

zeldzame medemenselijkheid toonden: 

 

“Als mensch en met het noodlot onder medemenschen innig bewogen, beklagen wij zoo veele 

ongelukkigen als het slachtoffer geworden zijn van hun engagement in ‟s maatsch. Dienst
279

” 

 

De bewindhebbers waren niet persoonlijk geraakt door de verliezen van menselijke levens, 

maar ze vreesden terecht dat de berichtgeving over deze desastreuze gebeurtenissen als een 

rem zou werken op de indiensttreding tot de VOC van toekomstige dienaren
280

. 

 

2. Gestraft 

 

De bemanning van de VOC-schepen dienden soms zwaar te werken en leefde en at in slechte 

omstandigheden, maar gelukkig was er veel tijd voor ontspanning ook. Bij goed weer werden 

toneelstukken opgevoerd en men maakte hierbij vrolijke muziek waarop werd gedanst en 

gezongen. Gezelschapspelen werden eveneens gespeeld opdat de bemanning wat verstrooiing 

zou hebben. Schaken en dammen behoorden tot de populairste spelen, maar kaarten en 

dobbelen, traditionele gokspelen, waren uitdrukkelijk verboden. Overtreders konden bestraft 

worden met een geldboete. Elke vier tot zes weken las men de artikelbrief voor waarop deze 

sanctie was vastgelegd. Dit duidt er volgens mij toch op dat kaarten en dobbelen redelijk vaak 

voorkwam. Waarom zou men anders blijven hameren op het illegale karakter van deze 

gokspelen? Er was wel meer verboden aan boord, maar dit is logisch want de tucht en 

discipline waren belangrijk. Omwille van het brandgevaar was het roken aan boord eveneens 

aan strikte regels gebonden. Bij kleine vergrijpen, waarop een geldboete of lichte lijfstraf 

stond, zoals vloeken, het wegwerpen van proviand of het slecht onderhouden van wapens, 
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sprak de scheepsraad vonnis. Deze scheepsraad bestond uit de schipper en de andere hoge 

compagniedienaren aan boord. Bij zwaardere misdrijven sprak de „brede raad‟ recht. In deze 

raad hadden de scheepsoverheden van de hele vloot zitting. Indien deze brede raad de 

beschuldigde schuldig achtte werd deze bestraft met zware lijfstraffen zoals de ra lopen, 

kielhalen, de hand doorhalen met een mes, geselen of brandmerken
281

. Het lopen van de ra 

was een straf waarbij de veroordeelde werd gebonden aan zijn voeten en het uiteinde van dat 

touw over de ra werd gesmeten. De gestrafte werd vervolgens boven de oceaan omhoog 

getrokken, waarna men het touw daarna op bevel losliet. Men bevestigde extra gewichten aan 

de ongelukkige en hierdoor zakte deze zeer snel in het woelige water. Wanneer deze diep 

genoeg was gezonken en dreigde te verdrinken werd hij snel weer opgetrokken waarna men 

dezelfde handeling nog twee keer uitvoerde. Een zware straf waarbij de veroordeelde intens 

gemarteld wordt. Op het dek laarsde men gewoonlijk ook de gestrafte. De uitgeputte 

overtreder kreeg tal van slagen op het achterwerk en de meeste konden hierna hun zitvlak een 

tijd lang niet gebruiken
282

. Kielhalen was een soortgelijke straf waarbij de veroordeelde onder 

het kiel werd getrokken. Men kon hierbij zware verwondingen oplopen omdat de 

scheepsromp niet echt een zachte oppervlak had. De zwaarste straffen stonden echter op 

aanzetten tot muiterij, doorslag of sodomie. Met sodomie bedoelde men vooral zich schuldig 

maken aan homoseksuele betrekkingen met een ander bemanningslid. Op deze misdrijven 

stond de doodstraf. Dat de straffen soms dodelijke gevolgen hadden bewijst Jean Baptiste 

Loussa. Deze Brusselaar overleed kennelijk aan de verwondingen die hij opliep tijdens zijn 

bestraffing. Het is ook mogelijk dat hij de doodstraf heeft gekregen: 

 

* Gegevens van Jean Babtiste Loussa uit Brussel  

Datum indiensttreding: 30-04-1786 Datum uit dienst: 17-03-1790 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gestraft 

Uitgevaren met het schip: Zeeland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Opmerkingen: overleden 
 

In het totaal werden 19 Zuid-Nederlanders bestraft. Slechts bij één werd vermeld dat hij 

overleed na zijn straf. Het is dus mogelijk dat soldaat Loussa de enige Zuid-Nederlander was 

die zijn straf niet heeft overleefd. 
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Het valt onmiddellijk op dat de meeste gestrafte Zuid-Nederlanders soldaten en matrozen 

waren. De volgende grafiek geeft aan welke beroepen de gestrafte Zuid-Nederlanders 

uitoefenden: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gestrafte Zuid-Nederlanders

Soldaat

Matroos

Hoogloper

Huijstimmerman

Roerslotenmaker

Kanonnier

 

 

Het is niet onlogisch dat de meeste gestraften matroos of soldaat waren. Dit waren immers de 

beroepen die door de meeste Zuidelijke Nederlanders binnen de VOC werden uitgeoefend. 

Des te meer soldaten en matrozen, des te hoger is de kans dat er bepaalde van deze personen 

in de loop van de achttiende eeuw gestraft werden. Discipline aan boord van het schip en 

binnen het leger was belangrijk, dus in dat opzicht valt het nog beter te begrijpen waarom de 

meerderheid van de gestraften een lage rang als matroos of soldaat hadden. 

 

Verder valt het op dat maar liefst 16 van de 19 gestraften uitgevaren waren voor de kamer 

Zeeland. Dit impliceert niet noodzakelijk dat men strenger was binnen deze kamer, maar heeft 

waarschijnlijk alles te maken met het feit dat bijna 80% van alle Zuidelijke Nederlanders voor 

deze kamer waren uitgevaren. Het aantal gestraften binnen de kamer Zeeland komt dus 

procentueel ongeveer overeen met het aantal Zuidelijke Nederlanders dat binnen deze kamer 

actief waren. 
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Gestrafte Zuid-Nederlanders per kamer
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Zeven gestraften waren afkomstig uit Brabant, acht uit Vlaanderen en vier uit Henegouwen. 

De steden Gent (zes gestraften) en Brussel (vier gestraften) steken met kop en schouders 

boven de andere steden uit, maar dit kunnen we wijten aan het feit dat zovele Zuid-

Nederlandse dienaren uit deze steden afkomstig waren. Het is echter wel opvallend dat niet 

één Antwerpenaar in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw werd gestraft. Dit 

zal echter eerder te wijten zijn aan het toeval. 
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3. Weggelopen 

 

Het leven aan boord van een VOC-schip of in Azië was hard en menig dienaar beklaagde zich 

ook snel dat hij ooit in dienst was getreden. Vooral voor wie geen ervaring had was het hard 

om van de ene dag op de andere in het ruwe scheepsleven terecht te komen. Een VOC-schip 

was een varend dorp waaruit men niet kon ontsnappen, behalve op enkele plaatsen door 

desertie. Soms legde een Oost-Indiëvaarder aan in Portsmouth, of San Jago en natuurlijk aan 

Kaap de Goede Hoop. Dit waren de beste plekken om te deserteren en het schip en de VOC te 

verlaten zonder toestemming. Ook zelfmoord was een uitweg, die volgens Roelof van Gelder 

niet zelden gekozen werd
283

. Het duidt aan hoe hard het bestaan van een VOC-dienaar moet 

zijn geweest. 

Roelof van Gelder bestudeerde de teksten die VOC-dienaren ons hebben achtergelaten. 

Bepaalde verhalen kwamen hierbij steeds terug: mensen die overboord slaan, brand aan 

boord, gevechten met kapers, de hitte van de evenaar, de koude van de Europese wateren, 

ziekte, storm en dood
284

. Talloze keren werd ook bericht over waanzin, psychose en 

zelfmoord. Men wist reeds in de vroegmoderne tijd dat lichaam en geest ziek konden worden 

door de ongemakken aan boord. Van Gelder stelt dat er drie soorten van psychische nood 

waren: een persoon kon moedeloos worden, bijna suïcidaal
285

. Een bemanningslid kon ook 

bevangen raken door een blinde „raserey‟ en zijn verstand kwijtraken. Een derde vorm van 

gekte was een soort godsdienstwaanzin, waarbij de patiënt godslasterlijke taal uitsloeg
286

. 

Deze zaken lijken erop te wijzen dat VOC-dienaren soms volledig het noorden kwijtraken en 

dus kan het niet verwonderen dat zoveel dienaren besloten weg te lopen. Maar liefst 3,13% - 

goed voor zo‟n 259 man – van alle Zuid-Nederlanders die in de tweede helft van de 

achttiende eeuw in dienst van de onderzochte kamers waren, deserteerden. Dit is een vrij 

grote groep. Desertie moet dus inderdaad een vrij bekend fenomeen zijn geweest. De twee 

meest voorkomende gevallen van desertie deden zich voor in Azië en aan de Kaap. In de 

scheepssoldijboeken werd meestal vermeld waar de dienaar was toen hij het op een lopen 

zette. Carolus Laurens uit Bredene liep bijvoorbeeld weg in de Kaapkolonie, terwijl soldaat 

Angele uit Waasmunster in Azië deserteerde: 
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* Gegevens van Carolus Laurens uit Bredene  

Datum indiensttreding: 03-08-1789 Datum uit dienst: 12-03-1790 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Weggelopen 

Uitgevaren met het schip: Hof ter Linden Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Johannes Angele uit Waasmunster  

Datum indiensttreding: 02-02-1756 Datum uit dienst: 10-10-1760 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Weggelopen 

Uitgevaren met het schip: Snoek Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Op deze manier werd bij de meeste Zuid-Nederlandse dienaren vermeld waar ze weggelopen 

waren. Af en toe werd echter de naam van het schip vermeld waarop de Zuid-Nederlander 

werkzaam was. Net als bij de overledenen nam ik een steekproef door de deserteurs van de 

steden Brussel, Brugge, Antwerpen, Gent, Oostende en Doornik nader te bekijken. Uit de 

resultaten bleek dat de meeste Zuidelijke Nederlanders in Azië wegliepen, maar de Kaap 

bleek eveneens een populaire plaats te zijn om te deserteren. Meestal waren dit dienaren die 

tijdens de heenreis aan wal gingen aan de Kaap en toen blijkbaar reeds hun twijfels hadden 

over het lange contract dat ze met de VOC waren aangegaan. 26% van de Zuidelijke 

Nederlanders deserteerde er en dit vind ik toch een bijzonder hoog percentage. 
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Wanneer we de 259 Zuid-Nederlanders die deserteerden nader bekijken valt het op dat de 

overgrote meerderheid soldaten of matrozen waren. In de onderstaande grafiek wordt dit 

duidelijk weergegeven: 
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Onder de gedeserteerde Zuid-Nederlanders bevonden zich niet minder dan 118 soldaten en 96 

matrozen. De verklaring moeten we vooral zoeken in het feit dat deze beroepscategorieën de 

overgrote meerderheid van de Zuid-Nederlandse dienaren binnen de VOC omvatten. Tevens 

moeten dit de beroepen zijn geweest die het meeste te lijden hadden onder de slechte levens- 

en werkomstandigheden. Dat deze personen sneller geneigd waren te deserteren is dan ook 

zeer waarschijnlijk. Het is ook opvallend dat er zich onder de deserteurs slechts acht 

handwerklieden bevonden. Deze hadden toch ook vaak te lijden onder slechte 

leefomstandigheden? Of was het moeilijker om te deserteren wanneer men in Azië 

tewerkgesteld was? 

In de bovenstaande grafiek kunnen we ook duidelijk zien dat de steden Brussel, Antwerpen, 

Brugge en Gent het hoogste aantal deserteurs hadden. Brussel had bijvoorbeeld dubbel zoveel 

deserteurs als Antwerpen en viermaal zoveel als de rest van het hertogdom Brabant samen. 

Ook hier speelt het feit mee dat Brussel heel veel dienaars leverde – zo‟n 44,2% van alle 

Brabantse dienaren waren afkomstig uit het Brusselse – maar toch is het opvallend dat het 

aantal deserteurs niet evenredig is met het Brusselse aandeel binnen het hertogdom. 

Tenslotte kunnen we opmerken dat men van stad tot stad een verschil opmerkt inzake desertie 

van matrozen, dan wel soldaten. In de Franstalige Nederlanden merken we bijvoorbeeld op 

dat de meeste deserteurs soldaten waren, terwijl we in het graafschap Vlaanderen vooral 

deserterende matrozen terugvinden. Dit is echter eenvoudig te verklaren. Steden als Doornik 

en Luik liggen op ruime afstand van de zee en leverden aldus vooral soldaten aangezien men 
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in deze gebieden minder over matrozen beschikte. Vlaanderen ligt dan weer dichter bij de zee 

en in kuststeden als Brugge en vooral Oostende merken we dan ook dat er hier heel veel 

matrozen vandaan kwamen. Dit uit zich in de desertiecijfers. Immers, des te meer matrozen 

een stad leverde, des te groter is de kans dat er verschillende van deze matrozen deserteerden. 

Merkwaardig is echter wel de volledige afwezigheid van Limburgse deserteurs. Op de ruim 

164 Limburgse dienaren die in de tweede helft van de 18
de

 eeuw naar het oosten waren 

afgevaren me de VOC deserteerde er niet één. 
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Wanneer we het aantal Zuid-Nederlandse deserteurs per kamer bekijken merken we hetzelfde 

op als bij het aantal gestraften per kamer. De kamer Zeeland eist het grootste aantal Zuid-

Nederlandse deserteurs op, maar gezien het grote aantal Zuid-Nederlanders dat actief was 

binnen deze kamer valt hier weinig aan op te merken. De percentages lijken mooi weer te 

geven hoeveel Zuid-Nederlanders er in dienst waren van de onderzochte kamers. Het aantal 

deserteurs lijkt dan ook evenredig te zijn aan het aantal Zuid-Nederlanders dat effectief in 

dienst was. 

 

4. Vermist 

 

Tijdens de lange reis naar en tijdens de dienstperiode in het oosten gebeurde het wel eens dat 

een dienaar vermist raakte. Men vermeldde dit netjes in de scheepssoldijboeken zodat wij 

heden ten dage een goede kijk hebben op het aantal VOC-dienaren die vermist raakten tijdens 

het dienstjaren. Met vermist bedoelde men dat de dienaar niet verscheen bij de monstering en 
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de reden niet echt bekend was. Men kan stellen dat dit nauw verwant was met „absent bij 

afvaart‟
287

. Er waren verschillende mogelijkheden waarop een dienaar kon vermist raken. Het 

gebeurde immers wel meer dat iemand tijdens een storm overboord sloeg of dat een dienaar 

verloren raakte in Azië zelf. Het was immers een vreemd continent waar de Europeanen niet 

in thuis waren. Het is mogelijk dat dienaren als vermist werden opgegeven, terwijl ze in de 

realiteit misschien gedeserteerd waren. Het is eveneens mogelijk dat een dienaar overleden 

was en niemand van zijn scheepsmakkers hiervan op de hoogte was. In zulke gevallen zal de 

dienaar als vermist zijn aangegeven. Wat er met vermiste personen gebeurd is zullen we wel 

nooit weten. Het moet alleszins frequent hebben voorgekomen want ongeveer 380 van de 

8263 Zuid-Nederlandse dienaren werden uiteindelijk als vermist opgegeven. Maar liefst 4,6% 

van alle Zuid-Nederlanders in VOC-dienst raakte vermist in de tweede helft van de achttiende 

eeuw. 

 

Wie absent was wanneer het schip (terug) uitvaarde of wie wilde weglopen deed dit meestal 

op bepaalde plaatsen. De meeste Zuid-Nederlanders raakten vermist aan de Kaap of in Azië. 

Anthonij de Boir uit Rance en Joseph Misson uit Spa kunnen hierbij als voorbeeld gebruikt 

worden: 

 

* Gegevens van Anthonij de Boir uit Rance  

Datum indiensttreding: 22-08-1766 Datum uit dienst: 06-01-1767 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Ruiteveld Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Joseph Misson uit Spa  

Datum indiensttreding: 27-08-1780 Datum uit dienst: 30-09-1781 

Functie bij indiensttreding: Huijstimmerman Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Slot ter Hoge Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: ja 

 

In de onderstaande grafiek kunnen we zien waar de vermiste dienaren van de zeven grootste 

Zuid-Nederlandse steden vermist raakten. 
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http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Hieruit blijkt overduidelijk dat de meeste dienaren vermist raakten in Azië. De Kaapkolonie 

staat op twee, maar het is opvallend dat ook de Republiek zelf een plaats was waar veel 

dienaren vermist raakten. Ik wil hierbij twee Brusselaars als voorbeeld naar voren schuiven: 

 

* Gegevens van Theunis Huijbregtsen uit Brussel  

Datum indiensttreding: 26-03-1750 Datum uit dienst: 00-00-1750 

Functie bij indiensttreding: Huijstimmerman Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Naarstigheid Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

* Gegevens van Carel van der Putte uit Brugge  

Datum indiensttreding: 19-12-1787 Datum uit dienst: 00-00-1787 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Drechterland Plaats of schip: Elders Holland 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Soms konden dienaren ook deserteren op St-Jago of in een Engelse haven. Dit leek zeldzamer 

voor te komen, maar ik vond ook hier enkele Zuidelijke Nederlanders die op deze plaatsen 

vermist raakten. Ik neem aan dat ze weggelopen waren en daardoor niet mee konden uitvaren 

wanneer de reis werd verder gezet. Er is echter ook een kleine kans dat bijvoorbeeld 

Constantinus de Zitter door de Engelsen gelicht werd of dat één van deze heren iets 

overkomen is op het moment dat hij aan wal gegaan was. 

 

* Gegevens van Frans Kunnie uit Brussel  

Datum indiensttreding: 27-01-1761 Datum uit dienst: 11-03-1761 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Stralen Plaats of schip: Stralen 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=64
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=9
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=9
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Opmerkingen: Op 't eiland St. Jago 

* Gegevens van Constantinus de Zitter uit Gent  

Datum indiensttreding: 29-12-1793 Datum uit dienst: 16-03-1794 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Westkapelle Plaats of schip: Engeland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Één dienaar raakte op een wel heel rare plaats verloren. Er staat vermeld dat matroos Jan 

Ritskes vermist werd in Noorwegen. De Nederlandse schepen passeerden hier inderdaad. 

 

* Gegevens van Jan Ritskes uit Oostende  

Datum indiensttreding: 16-11-1793 Datum uit dienst: 23-11-1795 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Siam Plaats of schip: Noorwegen  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Personen die vermist raakten waren niet perse definitief verloren. Niet iedere vermiste 

overleed of deserteerde. Jan Francois Schuts, de Waalse schipper waar ik het al eerder over 

had, raakte bijvoorbeeld vermist op zijn allereerste reis naar het oosten. Hij was toen een 

leerling-stuurman. 

 

* Gegevens van Jan Francois Schuts uit Doornik  

Datum indiensttreding: 15-02-1752 Datum uit dienst: 14-02-1755 

Functie bij indiensttreding: Cadet (de marine) Reden uit dienst: Vermist 

Uitgevaren met het schip: Gerechtigheid Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Enkele jaren later dook deze Zuidelijke Nederlander echter weer op en bleek hij reeds 

derdewaak geworden. Hij zou nog een mooie carrière maken binnen de Compagnie en later 

als schipper naar het oosten uitvaren. 

 

* Gegevens van Jan Schuts uit Doornik  

Datum indiensttreding: 01-03-1764 Datum uit dienst: 00-00-1765 

Functie bij indiensttreding: Derdewaak Reden uit dienst: Gerepatrieerd 

Uitgevaren met het schip: Vosmaar Plaats of schip: Vosmaar 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=9
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=9
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=94
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=9
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=43
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=1
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=313304&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Wanneer we het aantal vermiste Zuid-Nederlanders per beroep bekijken valt het op dat 

matrozen en soldaten het meest vermist raakten. In Oostende werden uiteraard meer matrozen 

dan iedere ander soort dienaar vermist, maar in de meeste steden (zie boven) en verschillende 

landsdelen (zie onder) bleken het vooral soldaten te zijn die men als vermist moest opgeven. 
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Ik vermoed dat dit komt door twee redenen. Ten eerste waren de soldaten de grootste groep 

Zuidelijke Nederlanders, waardoor de kans ook veel groter is dat personen uit deze groep 

vermist raakten. Een tweede reden kan echter ook zijn dat soldaten vaker te lijden hadden 

onder slechte leef- en werkomstandigheden en om deze reden sneller kozen voor een andere 

uitweg: desertie. In de scheepssoldijboeken zullen vele van deze Zuid-Nederlandse deserteurs 

als vermist zijn opgegeven omdat men gewoonweg niet wist wat ermee gebeurd was. 
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Ik probeerde ook na te gaan hoe groot het aandeel van de kamer Zeeland was binnen de Zuid-

Nederlandse vermisten en hier werden niet echt verrassingen opgemerkt. De logica blijft 

gerespecteerd en de kamer Zeeland, die de meeste Zuidelijke Nederlanders in dienst had, had 

ook af te rekenen met de meeste gevallen van vermiste dienaren. Ik kan niet zeggen dat de ene 

kamer meer problemen had met vermiste personen dan de andere. Het leek een algemeen 

probleem te zijn. 

 

5. Gerepatrieerd 

 

Natuurlijk raakte niet iedere Zuid-Nederlander in het oosten vermist of overleden. Voor 

verschillende Zuidelijke Nederlanders betekende werken binnen de VOC niet direct dat ze 

hun vaderland nooit meer zouden terugzien. We zagen reeds eerder dat de sterftecijfers bij de 

verschillende beroepen heel hoog waren. We zagen hierbij ook dat er een verschil was tussen 

de hoeveelheid overleden militairen en handwerklieden tegenover het aantal zeelieden dat 

overleed binnen de Compagnie. Bij de gerepatrieerden merken we het tegenovergestelde op. 

Ook hier nam ik een grote steekproef door de zeven Zuid-Nederlandse steden met het meeste 

aantal dienaren nader te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat slechts weinig militairen of 

handwerklieden daadwerkelijk gerepatrieerd werden. De volgende twee grafieken geven deze 

gegevens mooi weer: 
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Gerepatrieerde Militairen (7 grootste steden)
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Minder dan 10% van de Zuid-Nederlandse militairen werd gerepatrieerd. Dit is 

verbazingwekkend weinig. Het kan toeval zijn, maar we zien hierbij ook dat de typische 

soldatensteden (dit wil zeggen de steden die procentueel gezien vooral soldaten leverden) 

merkelijk minder militairen hadden die gerepatrieerd werden. In de matrozenstad Oostende 

werden meer militairen gerepatrieerd. 

Bij de Zuid-Nederlandse handwerklieden zien we dezelfde zorgwekkende cijfers. Heel weinig 

handwerklieden werden gerepatrieerd: 

Gerepatrieerde handwerklieden (7 grootste steden)
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Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Ik vermoed dat dit komt doordat zowel militairen als 

handwerklieden in Azië werkzaam waren en de sterfte en desertie daar serieus hoger lagen 

dan op de schepen. Dit zorgde ervoor dat zo weinig militairen of handwerklieden hun contract 
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konden uitdoen en terugkeren naar Europa. De resultaten van de zeelieden lijken dit in ieder 

geval te bevestigen want deze lieden dienden de VOC op de schepen en hier lagen de sterfte 

en desertie lager dan in Azië. Er werden dan ook duidelijk meer Zuid-Nederlandse zeelui 

gerepatrieerd dan militairen of ambachtslieden. 

Gerepatrieerde Zeelieden (7 grootste steden)
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In Oostende werden bijvoorbeeld 30% van alle dienaren gerepatrieerd. Dit, terwijl er bij de 

Oostendse militairen slechts 10% werd gerepatrieerd en bij de handwerklieden zelfs niemand. 

Gezien het feit dat Oostende een matrozenstad was en deze logischerwijze heel wat zeelieden 

in dienst had binnen de VOC valt dit cijfer nog meer op want dit betekent dat het wel degelijk 

is gebaseerd op een grote groep Zuid-Nederlanders. Wanneer dan blijkt dat toch 30% erin 

slaagde om in leven en in dienst te blijven mogen we aannemen dat de situatie bij de 

zeelieden iets rooskleuriger leek te zijn. Zoals ik eerder reeds opmerkte moet ik hier ook wel 

stellen dat de zeelieden op de heen- en terugreizen algemeen gezien wel minder lang in dienst 

waren dan de militairen en handwerklieden. Dit zorgt er dan ook voor dat het aantal 

gerepatrieerden merkbaar hoger komt te liggen bij de zeelieden. 

Wanneer we het aantal gerepatrieerden per kamer vergelijken valt er te concluderen dat de 

meeste Zuidelijke Nederlanders gerepatrieerd werden binnen de kamer Zeeland. Ook hier 

werden de waardeverhoudingen tussen de verschillende kamers gerespecteerd, waardoor we 

kunnen besluiten dat er niet echt wezenlijke verschillen waren tussen de kamers. Een 

Zuidelijke Nederlander had niet meer kans om gerepatrieerd te worden binnen de kamer 

Zeeland dan binnen de kamer Delft. 
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Gerepatrieerden per kamer
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Uiteindelijk werden 1332 Zuidelijke Nederlanders gerepatrieerd. Dit waren zo‟n 16% van het 

totale aantal Zuid-Nederlanders die in de 2
de

 helft van de 18
de

 eeuw voor de bovenstaande 5 

kamers waren uitgevaren. 

 

6. Absent bij afvaart 

 

Dienaren die vaak reeds een voorschot – namelijk een gage op hand – hadden gekregen, maar 

niet bij de monstering aan boord waren komen opdagen werden als absent opgegeven. Deze 

dienaren maakten dus de reis naar het oosten niet mee en daarin verschillen ze vaak van de 

dienaren die als vermist werden opgegeven. Deze vaarden mee uit vanuit de Republiek, maar 

deserteerden of raakten absent tijdens de reis of in Azië. Soms waren de dienaren die men als 

absent opgaf wel aanwezig op het moment van de monstering, maar om de één of andere 

reden waren ze niet langer beschikbaar om de heenreis aan te vangen. De reden werd vermeld 

bij opmerkingen
288

. 

Ik vond verschillende Zuid-Nederlanders terug die om de één of andere reden niet konden 

uitvaren en daarom als absent werden vermeld. De meest voorkomende reden leek 

arbeidsongeschiktheid te zijn. Verschillende Zuidelijke Nederlanders werden bij de 

monstering aan boord afgekeurd en konden aldus niet mee uitvaren naar het oosten. Het is 

mogelijk dat hier bedrog in het spel was. Dienaren met een handicap of de volkhouders van 

deze dienaren huurden soms een ervaren dienaar in om zich te laten monsteren in naam van 
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de dienaar die niet helemaal voldoet aan de eisen. Wanneer op de dag van de afvaart dan 

blijkt dat de betrokken dienaar echt niet arbeidsgeschikt leek te zijn werd deze alsnog 

afgekeurd en dit kan volgens mij wel eens de reden zijn waarom zovele dienaren absent 

waren, met als opmerking dat ze arbeidsongeschikt waren. 

 

* Gegevens van Arnoldus van der Beeken uit Leuven 

Datum indiensttreding:  09-01-1761  Datum uit dienst:  00-00-1761 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Borssele  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  arbeidsongeschikt 

 

Arbeidsongeschiktheid hoefde echter niet persé te betekenen dat de dienaar zijn Oost-Indische 

droom kon opbergen. Bij de volgende vloot kon de dienaar gewoon opnieuw proberen en 

vaak lukte het dan wel. De Leuvenaar Arnold van der Beeken is hier een mooi voorbeeld van. 

Hij werd in januari 1761 afgekeurd en kon niet uitvaren met de „Borssele‟, maar twee 

maanden later lukte het hem wel om goedgekeurd te worden en zette hij met de „Vosmaar‟ 

alsnog aan richting Azië. Twee maanden later zou hij echter reeds overlijden. Stierf hij 

doordat hij echt niet geschikt was voor de zware arbeid of was hij een zoveelste slachtoffer 

van scheurbuik? Beide zijn mogelijk, maar zekerheid over hetgene matroos van der Beeken 

overkwam heb ik helaas niet. 

 

Gegevens van Arnoldus van der Beeken uit Leuven  

Datum indiensttreding: 29-03-1761 Datum uit dienst: 19-05-1761 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Vosmaar Plaats of schip: Vosmaar 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

 

Andere redenen waarom een dienaar absent kon zijn op de dag van de afvaart waren een 

ontslag of een straf. De twee volgende Zuid-Nederlanders maakten de reis naar Azië niet mee 

doordat ze om deze reden als absent werden opgegeven. 

 

 

 

 

 

* Gegevens van Hendrik Tollon uit Brussel  

                                                                                                                                                                                     
288
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Datum indiensttreding: 24-01-1787 Datum uit dienst: 00-00-1787 

Functie bij indiensttreding: (onbekend) Reden uit dienst: Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip: Sint Laurens Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Opmerkingen: gestraft 

* Gegevens van Jan Patis Laven uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1781 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Java  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  ontslagen 

 

Johannes Pieter Kinst was dan weer absent doordat hij weggelopen was nadat hij een 

voorschot op zijn loon had gekregen. 

 

* Gegevens van Johannes Pieter Kinst uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  28-12-1781 

Functie bij indiensttreding:  Hooploper  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Bot  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  weggelopen 

 

Dienaren konden ook absent zijn doordat ze overgeplaatst waren of reeds met een ander schip 

waren uitgevaren. Lodevicus de Jonge trad bijvoorbeeld in dienst in de marine, terwijl 

Jacobus Pluijmers normaal met de „Visvliet‟ diende uit te varen, maar enkele dagen daarvoor 

reeds aan boord van de „Nieuw Nieuwerkerk‟ was gegaan. Beide dienaren waren op deze 

manier absent op de dag dat hun schip diende uit te varen. 

 

* Gegevens van Lodevicus de Jonge uit Brussel 

Datum indiensttreding:  08-07-1793  Datum uit dienst:  00-00-1793 

Functie bij indiensttreding:  Huisslotenmaker  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Constantia  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  naar marine 

* Gegevens van Jacobus Pluijmers uit Diest 

Datum indiensttreding:  25-08-1761  Datum uit dienst:  00-00-1762 

Functie bij indiensttreding:  Jongmatroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Visvliet  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  op nieuw nieuwerkerk gaan 

 

 

 

 

7. Schipbreuk 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=33
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=8
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Oost-Indiëvaarders waren grote, moeilijk wendbare schepen en verschillende factoren 

zorgden ervoor dat varen naar het oosten een riskante onderneming kon zijn. Het begon reeds 

van bij de afvaart want de Nederlandse kustwateren kenden vele veranderlijke ondiepten. Van 

januari tot maart teisterden wervelstormen bij Mauritius de route over de Indische Oceaan en 

de navigatiemiddelen waren onvolmaakt. Tot het einde van de achttiende eeuw was het 

immers niet mogelijk om de positie van het schip op zee nauwkeurig te bepalen. Toch zou 

slechts 3% van het totale aantal schepen schipbreuk hebben geleden. De bewindhebbers 

selecteerden en instrueerden hun schippers zo zorgvuldig mogelijk
289

. We zagen reeds dat de 

selectiecriteria voor deze hoge officierenambten veel zwaarder waren dan voor soldaten of 

matrozen en we zagen ook reeds dat schippers dienden rekening te houden met de mening van 

de stuurlieden. Dit alles zorgde ervoor dat het schip meestal in hele goede handen was (ook al 

hekelden sommigen de „onkunde‟ van de stuurlui); 

Op de database van het nationaal archief vermeldde men het bij een opvarende wanneer deze 

zijn schip verging en de dienaar daarbij verdronk. Enkel schepen die in Dutch Asiatic 

Shipping voorkwamen werden hierbij vermeld
290

. 

De plaats waar het drama zich voordeed werd eveneens zo goed mogelijk bijgehouden. In 

Azië leken zich de meeste gevallen van schipbreuk te hebben voorgedaan, maar op de route 

langs Afrika was de kans op schipbreuk ook betrekkelijk groot. 

 

* Gegevens van Arnoldus de Groot uit Gent  

Datum indiensttreding: 18-10-1757 Datum uit dienst: 00-00-1759 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Zuid-beveland Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Francois uit Brussel  

Datum indiensttreding: 31-12-1752 Datum uit dienst: 00-00-1753 

Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Bredenhof Plaats of schip: Elders Afrika 

Maandbrief: Onduidelijk Schuldbrief: Onduidelijk 
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Ik onderzocht de dienaren die schipbreuk leden en afkomstig waren uit de zes grootste Zuid-

Nederlandse steden. In de onderstaande grafiek gaf ik de resultaten weer en daaruit valt 

duidelijk af te leiden dat de meeste gevallen van schipbreuk zich voordeden in Azië en Afrika. 

Plaats van schipbreuk

32

16

13

3 1 3

Azië

Elders Afrika

Schip

Atlantische Oceaan

Holland

Engeland

 
In bepaalde gevallen vermeldde men een schip als „plaats of schip‟. Dit was onder meer het 

geval bij Jan Baptist van Messe. Deze matroos werkte op de Breslau wanneer dit schip 

verging bij Boulogne op 11 november 1784. 

 

*Gegevens van Jan Babtist van Messe uit Brussel  

Datum indiensttreding: 15-02-1783 Datum uit dienst: 00-00-1784 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Breslau Plaats of schip: Breslau 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

In zeldzamere gevallen staat vermeld dat het schip vergaan was voor de Engelse of Hollandse 

kust, maar de Atlantische Oceaan werd ook bij drie Brusselse dienaren als plaats opgegeven 

waar ze schipbreuk hadden geleid. 

 

* Gegevens van Pieter Johannes van Poupe uit Brugge  

Datum indiensttreding: 13-03-1778 Datum uit dienst: 00-00-1779 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Hof ter Linden Plaats of schip: Holland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jan Babtiest Correllis uit Brussel  

Datum indiensttreding: 31-12-1754 Datum uit dienst: 00-00-1758 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Middelburg Plaats of schip: Atlantische Oceaan  
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Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Pierre Loui Francole uit Brussel  

Datum indiensttreding: 08-04-1752 Datum uit dienst: 00-00-1756 

Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Oostkapelle Plaats of schip: Engeland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Wanneer een schip verging had dit vaak fatale gevolgen voor haar bemanning. In het midden 

van de Atlantische of Indische Oceaan in stormweer terechtkomen en vervolgens schipbreuk 

lijden betekende vaak het einde, want veel kans op redding was er niet. Ik besloot één 

bepaalde schipbreuk wat nader te bekijken en te onderzoeken hoeveel Zuid-Nederlanders er 

aan boord waren en van deze vandaan kwamen. 

Het schip de „Bredenhof‟ verging in 1784 wanneer het op de terugweg was van Batavia naar 

de Kaap. Aan boord bevonden zich 25 Zuidelijke Nederlanders en deze verloren allen het 

leven. Zoals we in de onderstaande grafiek kunnen zien kwamen deze Zuid-Nederlanders uit 

alle windrichtingen. Het was werkelijk een heel heterogeen gezelschap, maar allen deelden ze 

hetzelfde lot. 

Overleden Zuid-Nederlandse dienaren tijdens de 

schipbreuk van de Bredenhof 1784

6

4

33

2

1

1
1

1
1 1 1

Doornik Brussel Antwerpen Gent Luik Mechelen

Wetteren Damme Mons Kortrijk Lennik Lommel

 

 

 

In totaal kwamen in de 2
de

 helft van de 18
de

 eeuw 87 Zuidelijke Nederlanders om wegens 

schipbreuk. Dit is nauwelijks een procent van alle Zuid-Nederlanders die in dienst waren van 

de onderzochte kamers. Schipbreuk kwam dus zelden voor, maar soms kon men zijn noodlot 

niet ontlopen. 
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Afsluitend wil ik er nog op wijzen dat men op de website van het nationaal archief stelt dat 

men enkel dienaren die overleden bij een schipbreuk aanduidt met „schip vergaan‟ als 

opmerking bij einde dienstverband. 

 

Dit was ondermeer het geval voor de Gentenaar Bernardus van Dam. Deze jonge hoogloper 

zou volgens de gegevens van het nationaal archief in 1788 omgekomen zijn tijdens een 

schipbreuk: 

 

* Gegevens van Bernardus van Dam uit Gent  

Datum indiensttreding: 29-05-1786 Datum uit dienst: 00-00-1788 

Functie bij indiensttreding: Hooploper Reden uit dienst: Schip vergaan 

Uitgevaren met het schip: Triton Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Ik merkte eerder toevallig dat diezelfde Bernardus van Dam reeds drie jaar later vrolijk terug 

in dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie was en dus helemaal niet was 

verdronken op de Indische Oceaan. Hij was ondertussen zelfs een volwaardige matroos 

geworden en had dus in de tussentijd genoeg ervaring opgedaan: 

 

* Gegevens van Bernardus van Dam uit Gent  

Datum indiensttreding: 22-12-1791 Datum uit dienst: 31-08-1793 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Westkapelle Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Ik durf me niet uit te spreken over in hoeverre de gegevens over de schipbreukelingen nog 

betrouwbaar zijn, maar dit vond ik toch een opmerkelijk gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vrijburger 

8.1. Batavia 
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Dienaren die na afloop van hun dienstverband in Azië achterbleven vestigden zich als 

zogenaamde vrijburgers en keerden aldus niet meer terug naar Europa. De commerciële 

politiek van de VOC gaf deze vrijburgers echter weinig mogelijkheden om een bestaan op te 

bouwen in de handel of scheepvaart. Vooral de Chinese concurrentie bleek heel groot te zijn 

in de nering en nijverheid. Het meest populaire beroep zou dat van kroegbaas zijn geweest. 

Een beroep waarbij men de concurrentie met de inheemse bevolking niet moest aangaan. De 

vrijburgers waren echter nooit groot in aantal en hebben dus nooit een stempel kunnen 

drukken op de Europese gemeenschappen in Azië. Nergens in het VOC-gebied was er een 

Europese gemeenschap die uit zichzelf groeide of zichzelf in stand hield. De Kaapkolonie 

vormde hierop een uitzondering
291

. 

Batavia was echter wel een heel belangrijk VOC-centrum. De stad had het uitzicht van een 

Europese stad, want er waren vele instellingen die aan de Hollandse steden waren ontleend 

(zoals het weeshuis, de vroedschap, enz). Toch was er een relatief kleine Europese 

gemeenschap die verbonden was met de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Van een 

Europese zelfstandige bevolkingsklasse was geen sprake
292

. De stad, die thans Jakarta heet, 

ligt op de noordkust van Java, aan de monding van de Ciliwung, gebouwd op de ruïnes van de 

oude havenstad Jacatra, die Jan Pieterszoon Coen in 1619 met de grond liet gelijk maken. Nog 

een geruime tijd bleef er tussen de VOC en de omliggende, Javaanse omgeving een zekere 

vijandigheid bestaan
293

. 

Omstreeks het jaar 1700 leefden er ongeveer 70 000 mensen in en rond Batavia. Hiervan 

waren er echter slechts zesduizend van Europese afkomst. Tegen het einde van de achttiende 

eeuw was het bevolkingsaantal reeds opgelopen tot 150 000, wat van de Batavia een echte 

grootstad maakte, maar het aantal Europeanen was echter teruggelopen. Er was een grote 

verscheidenheid in de Bataafse bevolking. Vanuit de hele Indonesische archipel waren 

bevolkingsgroepen naar Batavia geëmigreerd. In Batavia kon men Balinezen, Javanen, 

Boeginezen of Makassaren aantreffen die bij elkaar woonden in kampongs bij de stad. De 

grootste bevolkingsgroep bestond echter uit Chinezen. Deze waren in de loop van de 

achttiende eeuw met de talloze jonken meegekomen die vanuit hun vaderland naar Batavia 

afvaarden. De meeste Chinezen vonden werk in de suikercultivatie. Het ineenstorten van de 

suikermarkt leidde dan ook tot serieuze sociale onrusten onder deze Chinese bevolking
294

.  
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De grote Aziatische centra van de VOC waren vaak plaatsen waar de Europese bevolking zijn 

rijkdom vertoonde. Men nam er de hoogste plaatsen in de samenleving in en dit ging gepaard 

met luxevertoon zoals het houden van slaven, sieraden, dure kledij, enz. De bewindhebbers 

probeerden dit tegen te gaan omdat ze bang waren dat deze pracht en praal de particuliere 

handel zou uitlokken en deze zou negatief zijn voor de Verenigd Oost-Indische Compagnie. 

Reeds in de zeventiende eeuw ontstonden aldus de „Reglementen op pracht en praal‟. Hierin 

werd nauwkeurig vermeld welke luxe er bij een bepaalde rang paste. Deze reglementen 

werden steeds weer opnieuw uitgevaardigd en meer en meer gespecificeerd zodat een soort 

wetboek op uiterlijk fatsoen ontstond. Of het hielp is niet zeker, maar men vermoedt dat het 

vooral de vrouwen waren die te koop liepen met hun luxe
295

.  De bewindhebbers probeerden 

dit vertoon van luxe af te remmen om de particuliere handel tegen te gaan, maar ik denk dat 

dit het voor vrijburgers ook minder interessant maakte om zich blijvend in Azië te vestigen. 

Wilde men sociaal opklimmen in Azië dan diende men in vele gevallen te huwen met 

vrouwen uit de vooraanstaande Bataafse families. Deze vrouwen waren meestal in Azië zelf 

geboren en spraken eerder Portugees dan Nederlands. Hun zonen werden naar de Republiek 

gestuurd voor hun opleiding, terwijl de dochters in Azië achterbleven. Zij huwden later met 

Europese en gereformeerde nieuwkomers en voor deze personen was het de beste manier om 

sociale promotie te maken en een belangrijke functie te kunnen invullen
296

. Zonder hier veel 

dieper op in te gaan kan men stellen dat het niet vanzelfsprekend was om het te maken in 

Azië. Rijk worden van de handel was nagenoeg onmogelijk want de Verenigd Oost-Indische 

Compagnie werkte dit tegen en sociale promotie was ook moeilijk haalbaar. Voor een 

vrijburger was het niet eenvoudig om succesvol te zijn in het oosten en het verbaast me dus 

niet dat de meeste dienaren na afloop van hun contract gewoon terugkeerden naar Europa in 

plaats van voor een bestaan als vrijburger in het Aziatische te kiezen. 

Toch kozen sommigen wel voor een blijvend bestaan op Ceylon of Batavia. Men kon zijn 

verdiende kapitaal wel meenemen naar Europa, maar de levenstijl en luxe niet. Zoals de 

reglementen lijken aan te geven was er wel degelijk sprake van luxe en staatsie. De 

Europeanen die zich blijvend vestigden huwden in vele gevallen ook met plaatselijke 

Maleisische meisjes en aldus ontstond een kleine koloniale gemeenschap
297

. Sinds de ramp 

met de „Batavia‟ besloot men nog maar weinig vrouwen naar Indië uit te zenden. De VOC 

stond daarom toe dat VOC-dienaren met Aziatische, veelal vrijgekochte slavinnen, en 
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Euraziatische, de dochters uit gemengde huwelijken, vrouwen konden trouwen
298

. Buiten 

Indonesië verdween deze koloniale gemeenschap  in de loop van de negentiende eeuw, met 

uitzonderling van Sri Lanka, waar een groep van „Dutch Burghers‟ nog steeds een eigen 

traditie en protestantse godsdienst in stand houdt
299

. De Nederlanders waren geen 

stedenstichters, dit in tegenstelling tot de Portugezen die wel duidelijk een stichtende politiek 

hadden. Om handel te drijven was het ook niet nodig om steden te stichten. Het was duur om 

een nederzetting te stichten en te onderhouden en de burgerbevolking zou minder onder de 

invloed van de VOC staan, waardoor ze aldus Ron Van Oers een onzekere factor zouden zijn. 

Factorijen waren goedkoper, sneller op te richten en vooral beter te verdedigen
300

. 

 

8.2. De Kaap 
 

In 1652 had de VOC aan de Kaap de Goede Hoop een verversingspost gesticht voor de 

schepen die tussen Europa en Azië vaarden. Ook de bezetting van het eiland Mauritius 

ressorteerde onder de Kaap
301

. De kaapkolonie week eigenlijk in alle opzichten af van de 

factorijen in Azië. Ze was immers niet bedoeld als handelspost, maar was een plaats waar men 

vers voedsel en water kon inslaan. Op deze plaats liet de Verenigd Oost-Indische Compagnie 

vrijburgers toe opdat de kaap haar functie als verversingspost optimaal zou kunnen benutten. 

Deze vrijburgers konden zich vestigen als boeren en konden aldus het noodzakelijke voedsel 

leveren aan de schepen van de Compagnie. Het is opvallend hoe de mortaliteit op de kaap 

lager lag dan in de Aziatische gebieden. Dit, gecombineerd met de nochtans bescheiden 

immigratiestroom van Europeanen, zorgde ervoor dat hier een snelle groei was van de 

bevolking. In tegenstelling tot de Aziatische VOC-gebieden ontstond hier wel een redelijk 

grote Europese gemeenschap. De meeste immigranten waren overigens vooral VOC-dienaren 

die zich na hun dienstperiode in het zuiden van Afrika kwamen vestigen. De bevolkingsgroei 

had een gebiedsuitbreiding tot gevolg waar de inheemse bevolking het slachtoffer van werd. 

De Khoikhoi en San, ook wel bekend als de „Bushmen‟, moesten het onderspit delven en 

verloren hun land aan de blanke, Europese kolonisten. Deze kolonisten brachten trouwens 

opvallend veel slaven naar de Kaap. De VOC haalde deze slaven zelf op Madagascar of ze 

werden door VOC-dienaren vanuit Azië meegebracht. Op deze manier konden de dienaren op 
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de terugreis naar Europa nog wat bijverdienen. De slaven maakten al gauw een groot deel van 

de totale bevolking uit. 

Het VOC-bestuur dat over de Kaap waakte regeerde vanuit Kaapstad. Deze regering hield 

echter niet altijd rekening met de belangen van de vrije boeren, want deze werden enkel op 

het platteland betrokken bij het bestuur. Dit leidde bij momenten tot zware spanningen tussen 

beide groepen
302

. De boeren klaagden eveneens over de geldzucht en onrechtmatige 

participatie aan de handel van de VOC-dienaren. Dit alles leidde ertoe dat de boeren niet altijd 

even positief stonden tegenover de Verenigd Oost-Indische Compagnie. Op het einde van de 

achttiende eeuw, wanneer de VOC haar einde naderde, ontwikkelde zich een verzet tegen de 

„tyrannieke maatschappij‟ in het spoor van de patriottenbeweging in het moederland. Helaas 

voor de boeren kwamen hier echter geen noemenswaardige veranderingen uit voort
303

. 

 

8.3. Zuid-Nederlandse vrijburgers 
 

In de tweede helft van de achttiende eeuw besloten 16 Zuid-Nederlanders om na hun 

diensttijd vrijburger te worden in één van de VOC-Gebieden. Veertien kozen er voor een 

bestaan in Azië en twee man kozen voor een nieuw leven aan de Kaap. 

De minimumtijd dat een dienaar in dienst was voordat hij vrijburger werd was vier jaar, maar 

de meeste dienaren waren langer in dienst voordat ze de stap naar het vrijburgerschap zetten. 

De Limburger Pieter Ooms was maar liefst 25 jaar in dienst voordat hij vrijburger werd aan 

de Kaap. Ook de Waalse soldaat Charle Lul was 20 jaar lang een trouwe VOC-dienaar. 

 

Gegevens van Pieter Ooms uit Lommel  

Datum indiensttreding: 09-01-1761 Datum uit dienst: 31-08-1786 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Vrijburger 

Uitgevaren met het schip: Borssele Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

De meeste dienaren die voor een bestaan als vrijburger kozen waren soldaat of matroos 

tijdens hun VOC-jaren. Dit kwam waarschijnlijk door het feit dat dit de twee grootste 

beroepen waren binnen de Compagnie. Uiteindelijk was vrijburger worden niet zo‟n populaire 

gedachte. Slechts 0,16% van alle Zuid-Nederlandse dienaren zette namelijk de stap. 

In de onderstaande tabel gaf ik de 16 Zuid-Nederlandse vrijburgers mee. 
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Naam Geboorteplaats Beroep Vrijburger Diensttijd 

Johannes 

Cleenwerk 

Brugge Huijstimmerman Kaap de Goede 

Hoop 

4 jaar 

Pieter Ooms Lommel Matroos Kaap de Goede 

Hoop 

25 jaar 

Egidius Jacobus 

Tournaije 

Tongeren Korporaal Azië 10 jaar 

Jan Spoelberg Antwerpen Jongmatroos Azië 17 jaar 

Cornelis van der 

Jeugt 

Antwerpen Soldaat Azië 6 jaar 

Michiel van Wind Antwerpen Soldaat Azië 7 jaar 

Pierre de Villers Luik Soldaat Azië 7 jaar 

Godfried Freson Luik Soldaat Azië 9 jaar 

Charle Lul Doornik Soldaat Azië 20 jaar 

Anthonij Rolpo Brussel Soldaat Azië 10 jaar 

Jan de Kleijne Brussel Soldaat Azië 13 jaar 

Joseph Zwick Antwerpen Matroos Azië 21 jaar 

Jan Melis Antwerpen Matroos Azië 7 jaar 

Johannes 

Martinus van der 

Herten 

Grobbendonk Matroos Azië 4 jaar 

Guillelmus Los Antwerpen Draaier Azië 10 jaar 

Fredrik Reinhart Brussel Tamboer Azië 9 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gelicht 
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Wanneer een dienaar van boord werd gehaald voor een buitenlandse autoriteit vermeldde men 

deze als zijnde gelicht. Het waren vooral de Engelsen die dit deden want deze mochten 

immers niet aanmonsteren op buitenlandse schepen
304

. 

Uiteindelijk werden 25 Zuidelijke Nederlanders gelicht in de tweede helft van de 18
de

 eeuw. 

Ik vond het hierbij opvallend dat al deze heren een Nederlandstalige of Franstalige naam 

hadden en dus niet echt Engels leken. Waarom werden deze dan van boord gehaald door de 

Engelsen? Af en toe vond ik Zuidelijke Nederlanders terug die wel een Engelse achternaam 

hadden en deze werden niet gelicht: 

 

* Gegevens van Jacobus Armstrong uit Brugge  

Datum indiensttreding: 08-02-1788 Datum uit dienst: 06-10-1790 

Functie bij indiensttreding: Ondertimmerman Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Goede Trouw Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Thomas Lancaster uit Gent  

Datum indiensttreding: 23-10-1751 Datum uit dienst: 09-04-1752 

Functie bij indiensttreding: Roerslotemaker Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Snoek Plaats of schip: snoek 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Toch bewijzen namen niet alles. Willem Vruewijn en Jeremie Riel hadden immers ook namen 

waarmee ze als Zuidelijke Nederlander zouden kunnen doorgaan, maar hun geboorteplaats 

bewijst dat ze dit niet waren. De Engelse autoriteiten moeten hun taken goed uitgevoerd 

hebben want deze beiden heren werden snel gevonden en van boord gehaald: 

 

* Gegevens van Willem Vruewijn uit London  

Datum indiensttreding: 25-11-1745 Datum uit dienst: 20-01-1747 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gelicht 

Uitgevaren met het schip: Herstelder Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

* Gegevens van Jeremie Riel uit Nieuw engeland  

Datum indiensttreding: 11-09-1745 Datum uit dienst: 14-09-1746 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gelicht 

Uitgevaren met het schip: Westhoven Plaats of schip: Engeland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Dat de meeste Zuid-Nederlanders gelicht werden door Engelsen wordt duidelijk doordat dit 

bij sommigen vermeld staat bij hun gegevens. Het valt hierbij op dat de Engelsen in zowel 

Azië als in Engeland zelf (waarschijnlijk Portsmouth) de schepen controleerden en potentiële 

landgenoten zonder pardon van boord haalden: 
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 http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=16 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=29
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=4
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=61
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=16
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=16
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=16
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* Gegevens van Johannes Babtist la Combe uit Gent  

Datum indiensttreding: 19-07-1778 Datum uit dienst: 13-08-1778 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gelicht 

Uitgevaren met het schip: Europa Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Opmerkingen: door Engelsen 

* Gegevens van Jan Pieterse uit Gent  

Datum indiensttreding: 07-07-1784 Datum uit dienst: 14-07-1784 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gelicht 

Uitgevaren met het schip: Schelde Plaats of schip: Engeland  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Opmerkingen: Door de Engelsen 

 

Tijdens de Vierde Engelse oorlog (1780-1784) werden soms Zuid-Nederlandse soldaten 

krijgsgevangen genomen door het Engelse leger en ook deze werden blijkbaar als gelicht 

vermeld: 

 

* Gegevens van Johannes Franciscus Seijteleer uit Brussel  

Datum indiensttreding: 28-12-1779 Datum uit dienst: 03-07-1781 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Gelicht 

Uitgevaren met het schip: Popkensburg Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Opmerkingen: Krijgsgevangen 

 

 

Men zou verwachten dat de meeste VOC-dienaren gelicht werden in een Engelse haven, maar 

niets is minder waar. Van de 25 Zuid-Nederlanders werden er namelijk maar twee gelicht in 

Engeland. De meeste dienaren werden in Azië van boord gehaald en ergens is dit niet 

verrassend aangezien de Engelsen ook daar duidelijk aanwezig waren. 

In de volgende grafiek wordt dit goed weergegeven: 

                                                                                                                                                                                     

 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=16
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=16
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=16
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Plaats waar de Zuid-Nederlanders gelicht werden

19

2

4

Azië

Engeland

Schip

 

Verder waren de meeste gelichte Zuid-Nederlanders overduidelijk militairen. Dit komt 

volgens mij door twee redenen: 

 De soldaten vormden de grootste groep Zuid-Nederlandse dienaren, waardoor het 

logisch is dat hier de meeste personen uit gelicht werden 

 De Engelsen namen tijdens de oorlog vooral soldaten krijgsgevangen en deze 

werden blijbaar ook als gelicht vermeld 

 

Beroepen van de gelichte Zuid-Nederlanders
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Tot slot wenste ik de herkomst van de verschillende Zuid-Nederlandse gelichten nader te 

bestuderen en hieruit blijkt dat ze uit alle mogelijke regio‟s van de Zuidelijke Nederlanden 

kwamen. De grote steden – op Brugge na – hadden duidelijk de meeste dienaren die van 

boord waren gelicht, maar gezien de hoeveelheid dienaren die uit deze steden kwamen is dit 

zeker niet verrassend. 
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Brussel Antwerpen Mechelen Gent Oostende Mons Lokeren Nazareth Aalst Luik

Herkomst van de gelichte Zuid-Nederlanders

Gelichte Zuid-Nederlander(s)

 

10. Vermoord 

Negen Zuid-Nederlanders kwamen in de loop van de 2
de

 helft van de 18
de

 eeuw op een wel 

heel tragische manier om het leven: ze werden vermoord. Helaas stond bij niet één van deze 

dienaren vermeld wat de reden van hun moord was en wie deze misdaad pleegde. De 

vermoorde Zuid-Nederlanders waren afkomstig uit Brussel (4), Antwerpen (1), Grimbergen 

(1), Gent (1) en Oostende (2). Het bleken vooral militairen te zijn die als vermoord werden 

vermeld in de scheepssoldijboeken, waardoor ik vermoed dat het zou kunnen te maken 

hebben gehad met krijgsgeweld. Onder de negen vermoorde Zuiderlingen bevonden zich drie 

soldaten, een korporaal en een tamboer. Allen werden ze vermoord in Azië. 

 

Naam Geboorteplaats Beroep Dienstperiode 

Jacobus Pessaar Oostende Matroos 9 jaar 

Johannes Connel Oostende Matroos 2 jaar 

Johannis Carel 

Stevens 

Antwerpen Matroos 2 jaar 

Louis Diederiks Brussel Jongmatroos 4 jaar 

Joseph Steeff Brussel Soldaat 6 jaar 

Louwijs Larok Brussel Soldaat 4 jaar 

Nicolaas Calson Gent Soldaat 3 jaar 

Martinus Lorrios Brussel Tamboer 3 jaar 

Thomas Ferdinand 

engelhart Schmidt 

Grimbergen Korporaal 3 jaar 
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11. Ontslagen 

Een andere zeldzame reden waarop dienaren uit dienst geraakten was een ontslag. Deze 

twijfelachtige eer viel ook een negental Zuidelijke Nederlanders te beurt. Eigelijk moeten we 

stellen dat het hier acht Zuidelijke Nederlanders betreft want de Antwerpenaar Johannes 

Poppel werd tweemaal vermeld en werd daarom ook tweemaal in de gegevens opgenomen. 

In deze tabel vermeldde ik alle ontslagen Zuid-Nederlanders: 

 

Naam Geboorteplaats Beroep Plaats van Ontslag Diensttijd 

Jan van der 

Thom 

Brussel Korporaal Huis Om (schip) <1 jaar 

Philippus 

Judocus 

Kouthoofd 

Brussel Soldaat Azië 16 jaar 

Simon Rewel Brussel Soldaat Azië 8 jaar 

Jan Bartelst 

Krenne 

Antwerpen Soldaat Holland <1 jaar 

Jan Tijsen van 

Schoonhoven 

Luik Soldaat Holland <1 jaar 

Matthijs 

Petegem 

Lokeren Soldaat Azië 20 jaar 

Johannes Poppel Antwerpen Scheepskorporaal Noorwegen 3 jaar 

Johannes Poppel 

(2) 

Antwerpen Scheepskorporaal Noorwegen 3 jaar 

Johannes Dak Oostende Jongmatroos Brouwer (schip) 4 jaar 

 

Het valt hierbij op dat 3 man ontslagen werd in hun eerste dienstjaar. Waren ze niet geschikt 

voor de job? Hadden ze zich laten keuren door iemand anders en bleken ze bij afvaart 

arbeidsonbekwaam? Twee Zuid-Nederlanders werden alleszins ontslagen in de Republiek, 

nog voordat men uitvaardde. Dit doet sterk denken aan wat Jan Laven overkwam: 

 

* Gegevens van Jan Patis Laven uit Brussel 

Datum indiensttreding:  07-07-1782  Datum uit dienst:  00-00-1781 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Java  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  ontslagen 
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Ook deze Zuid-Nederlander werd snel ontslagen en werd aldus als absent opgegeven. Iets wat 

men dus ook kon doen met die andere Zuid-Nederlanders. 

Alle andere Zuid-Nederlanders werden in Azië ontslagen of op het schip waarop ze werkten. 

De „tweemaal ontslagen‟ Johannes Poppel werd dan weer ontslagen in Noorwegen. 

Verder is het nog interessant om te vermelden dat de meeste Zuid-Nederlanders werden 

ontslagen binnen de kamer Zeeland. Dit is op zich geen verrassing, maar het feit dat ook drie 

man werd ontslagen binnen de kamer Delft is dit wel. Één op drie ontslagen Zuid-

Nederlanders was blijkbaar in dienst van deze kamer en gezien de procentueel kleine 

hoeveelheid Zuid-Nederlanders die voor deze kamer uitvaarde is dit toch frappant te noemen. 

 

12. Arbeidsongeschikt 

Bij de arbeidsongeschikten zien we iets gelijkaardig als bij de ontslagen Zuid-Nederlanders. 

Ook hier zien we enkele gevallen van dienaren die nog binnen hun eerste dienstjaar en vaak 

zelfs voor de afvaart reeds uit de VOC werden gezet. Ze werden niet ontslagen zoals de 

voorgaande dienaren, maar werden afgekeurd bij de monstering of zoals Anthonij Horst na 

een klein jaar in dienst te zijn geweest. Deze dienaren bleken namelijk arbeidsongeschikt te 

zijn. Ook na enkele maanden varen werden dienaren soms arbeidsongeschikt bevonden en 

werden deze aan de Kaap van het schip gezet. Dit overkwam bijvoorbeeld Nicolaes Colpaart 

en Paulus Pieters. 

Bij de absente dienaren merkten we reeds iets gelijkaardig. Vele absente personen waren 

immers absent omdat ze vlak voor afvaart ongeschikt werden bevonden voor het werk dat ze 

dienden te verrichten. Bij opmerkingen schreef men er vervolgens bij waarom deze persoon 

absent was op de dag van de afvaart: 

 

* Gegevens van Arnoldus van der Beeken uit Leuven 

Datum indiensttreding:  09-01-1761  Datum uit dienst:  00-00-1761 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Borssele  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  arbeidsongeschikt 

 

Acht Zuidelijke Nederlanders bleken in de tweede helft van de achttiende eeuw afgekeurd te 

zijn wegens arbeidsonbekwaam. Dit cijfer zal echter veel hoger gelegen hebben, want bij de 

absenten werd namelijk ook heel veel vermeld dat deze heren arbeidsongeschikt waren.  Lui 
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Waren ze afgekeurd werden werd niet vermeld. Hadden ze een handicap? Waren ze lui en 

nutteloos? Waren ze te oud, te jong of te klein? We zullen het nooit weten. 

 

Naam Geboorteplaats Beroep Plaats uit dienst Diensttijd 

Anthonij Horst Brussel Soldaat Huis te Boede 

(schip) 

1 jaar 

Gilles Meesen Mechelen Soldaat Azië 5 jaar 

Johann.s Paulus 

Speelman 

Dendermonde Soldaat Holland <1 jaar 

Lodewijk de 

Beau 

Oudenaarde Soldaat Vreeburg (schip) <1 jaar 

Nicolaes 

Colpaart 

Gent Matroos Kaap de Goede 

Hoop 

<1 jaar 

Franciscus 

Jacobus Claasen 

Brugge Matroos Holland <1 jaar 

Amandus Vakou Waregem Matroos Holland <1 jaar 

Paulus Pieters Oostende Hoogloper Kaap de Goede 

Hoop 

<1 jaar 

 

13. Uit dienst om een andere reden 

 

Er waren nog andere manieren waarop dienaren uit dienst konden geraken. Nu ja, uit dienst. 

Ik wil deze redenen samen behandelen omdat ze niet perse het einde van een dienstverband 

betekenen. Bij heel wat dienaren werd vermeld dat ze aan de Kaap aan boord van een VOC-

schip gingen, dat ze overgeplaatst werden of dat er gewoon geen verdere vermelding meer 

was. Dit was het geval voor ongeveer 1100 Zuid-Nederlandse dienaren, omgerekend dus zo‟n 

13,3 % van alle Zuid-Nederlanders. 

 

13.1. Opgestapt aan de Kaap 
 

Bij heel wat dienaren staat gewoon niet vermeld hoe ze de VOC verlieten. Deze Zuidelijke 

Nederlanders waren vanuit de Republiek uitgevaren, maar later, om één of andere reden, aan 

de Kaap overgestapt op een ander schip. Hierbij werd totaal niet vermeld hoe deze dienaren 

later uit dienst raakten. 
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Bernardus van Dam, de Gentenaar die een schipbreuk overleefde,  kan ik hier als willekeurig 

voorbeeld gebruiken. In 1791 vaarde hij uit vanuit de Republiek met het Zeeuwse schip de 

„Westkapelle‟: 

 

* Gegevens van Bernardus van Dam uit Gent  

Datum indiensttreding: 22-12-1791 Datum uit dienst: 31-08-1793 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Westkapelle Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Hij stapte echter af aan de Kaap en trad nauwelijks enkele maanden later aan boord van een 

ander Zeeuws schip, de „Schelde‟. Hierbij werd niet meer vermeld wat er met hem achteraf 

gebeurde. Door zijn vorige vermelding weten we dat het zijn laatste vermelding was, maar bij 

vele dienaren die aan de Kaap overstapten op een ander schip hebben we deze vermelding 

niet. 

 

* Gegevens van Bernardus van Dam uit Gent  

Functie bij indiensttreding Matroos 

Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Schelde 

Hij vertrok uit Nederland met het schip WESTKAPELLE in het jaar 1791 

In dienst bij kamer Gestraft 

Maandbrief Nee 

 

Blijkbaar was hij gestraft en misschien moest hij daarom de „Westkapelle‟ verlaten. Dit is 

echter eerder uitzondering dan regel dat we nog zoveel informatie krijgen want veel dienaren 

lijken plotseling in de scheepssoldijboeken te verschijnen doordat ze uit de Republiek waren 

uitgevaren voor de Kamer Amsterdam en ze daarom niet waren opgenomen in dit onderzoek. 

In vele gevallen ging men aan de Kaap aan boord van schepen uit de kleinere kamers. Vooral 

bij schepen uit Enkhuizen en Hoorn leken heel wat Zuid-Nederlanders – die oorspronkelijk 

waren uitgevaren voor de grotere kamers Zeeland of Amsterdam – aan de Kaap aan boord te 

gaan. We krijgen echter niet meer informatie over hoe lang deze dienaren in dienst waren en 

hoe ze uiteindelijk weer uit de VOC raakten. 

 

 

 

 

 

13.2. Laatste vermelding 
 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=17
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/search.aspx?dasnr=4717.1
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Een andere opmerking die ik veel terugvond was „laatste vermelding‟. Hierbij werd duidelijk 

gemaakt dat men niet echt weet hoe deze dienaar uiteindelijk zijn dienstperiode afsloot. Was 

hij overleden? Vermist? Weggelopen? Helaas hebben we hier het raden naar. Meestal zien we 

deze laatste vermelding op het einde van het bestaan van de VOC. Dienaren die eind jaren ‟80 

van de achttiende eeuw in dienst traden hebben nog het einde van de Compagnie meegemaakt 

en in vele gevallen is het niet duidelijk wat er hierna met deze personen is gebeurd. Paulus 

van der Put uit Diest is hier een perfect voorbeeld van: 

 

* Gegevens van Paulus van der Put uit Diest  

Datum indiensttreding: 25-11-1792 Datum uit dienst: 30-06-1800 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Blitterswijk Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

Waarschijnlijk bleef van der Put nog in dienst van de kamers die naar het oosten bleven varen 

nadat de Compagnie ophield te bestaan. 

Soms is het echter nog moeilijker in te schatten wat er met een Zuidelijke Nederlanders was 

gebeurd. Andreas Balthasar uit Wetteren was een opperkuiper en volgens een bepaalde 

vermelding zou hij in mei 1772 zijn uitgevaren met de „Vlissingen‟, waarna er niets meer over 

hem vermeld werd: 

 

* Gegevens van Andreas Johannes Balthasar uit Wetteren  

Datum indiensttreding: 23-05-1772 Datum uit dienst: 07-03-1773 

Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Laatste vermelding 

Uitgevaren met het schip: Vlissingen Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

 

In een andere vermelding merkte ik echter dat diezelfde dienaar reeds in april 1772 was 

uitgevaren met de „Duinenburg‟ en in 1773 zou overleden zijn: 

 

* Gegevens van Andreas Johannes Balthasar uit Wetteren  

Datum indiensttreding: 27-04-1772 Datum uit dienst: 10-07-1773 

Functie bij indiensttreding: Opperkuiper Reden uit dienst: Overleden 

Uitgevaren met het schip: Duinenburg Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Zulke zaken zijn uiteraard verwarrend en iedere vermelding werd in mijn onderzoek 

opgenomen, zo ook deze dubbele vermelding van Andreas Balthasar. Dit zorgt ervoor dat 

bepaalde dienaren meermaals werden opgenomen en dat ze eens als „overleden‟ werden 

vermeld en eens als „Laatste vermelding‟. 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=17
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=19
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=17
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=19
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=4
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Heel wat dienaren kregen trouwens deze laatste vermelding als commentaar mee. Van 162 

Brusselaars en 163 Antwerpenaren – respectievelijk 9 % en 11 % van alle Brusselaars en 

Antwerpenaren - is hun uiteindelijke lot aldus onbekend. 

 

13.3. Overgeplaatst 
 

Deze vermelding is stukken zeldzamer dan de voorgaande twee. Een dienaar kon 

overgeplaatste worden om verschillende redenen. Tussen alle overgeplaatste Zuid-

Nederlanders vond ik de volgende personen: 

 

* Gegevens van Guillaume Loubers uit Brussel  

Datum indiensttreding: 08-09-1790 Datum uit dienst: 09-03-1791 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overgeplaatst 

Uitgevaren met het schip: Zwaan Plaats of schip: Kaap de Goede Hoop  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee 

Opmerkingen: 't Regiment Wurtemburg 

* Gegevens van Pieter Salieres uit Brugge 

Datum indiensttreding:  07-03-1779  Datum uit dienst:  30-09-1788 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Overgeplaatst 

Uitgevaren met het schip:  Huis Om  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  Naar Regiment Luxemburg 

 

Soldaten konden overgeplaatst worden naar de regimenten, speciale legereenheden die de 

VOC inhuurde. Dit kon in zowel Azië als de Kaap gebeuren. De twee militaire regimenten 

waren het regiment Würtemburg en het regiment Luxemburg. 

Een andere manier van overplaatsen was wanneer de dienaar in dienst van de marine ging 

werken in plaats van voor het leger. 

 

* Gegevens van Lodevicus de Jonge uit Brussel 

Datum indiensttreding:  08-07-1793  Datum uit dienst:  00-00-1793 

Functie bij indiensttreding:  Huisslotenmaker  Reden uit dienst:  Absent bij afvaart 

Uitgevaren met het schip:  Constantia  Plaats of schip:  Holland 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  naar marine 

 

Dienaren konden ook gewoon overgeplaatst worden naar een ander schip of konden in dienst 

treden van een andere kamer. Men vermeldde het dan op deze manier: 

 

* Gegevens van Fredrik Anthon Grootejan uit Halle 

Datum indiensttreding:  01-08-1770  Datum uit dienst:  14-03-1771 

Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Kamer Hoorn 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Uitgevaren met het schip:  Blijdorp  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Nee 

Opmerkingen:  Jong 

* Gegevens van Carolus de Man uit Brugge 

Datum indiensttreding:  06-01-1784  Datum uit dienst:  19-11-1784 

Functie bij indiensttreding:  Matroos  Reden uit dienst:  Overgeplaatst 

Uitgevaren met het schip:  Vrede  Plaats of schip:  Azie 

Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja 

Opmerkingen:  naar Vrede en vrijheid 

 

De dienaar die werd overgeplaatst bleef met andere woorden in dienst van de VOC. Eigenlijk 

kunnen we hier dus niet spreken van een einde van het dienstverband. 

 

 

13.4. Naar particulier schip 
 

Een uiterst zeldzame vermelding kwam er wanneer een dienaar uit de VOC trad en op een 

particulier schip ging gaan werken. Jaques la Moureux uit Rochefort bleek de enige Zuid-

Nederlander te zijn die op deze manier vermeld werd: 

 

* Gegevens van Jaques la Moureux uit Rochefort  

Datum indiensttreding: 19-08-1779 Datum uit dienst: 16-02-1781 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Naar Particulier Schip 

Uitgevaren met het schip: Oud Haarlem Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Waarom hij deze stap zette is niet duidelijk. We weten wel dat het uiterst zelden voorkwam 

want in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw gingen slechts 49 dienaren in 

Azië op een particulier schip gaan werken. La Moureux was één van deze personen. 

 

 

 

 

 

 

13.5. Ouderdom 
 

Ook dit was een vrij zeldzame manier om uit dienst te geraken. Bij slechts 29 personen werd 

vermeld dat ze omwille van hun hoge leeftijd uit dienst gingen. Hier bevond zich één 

Zuidelijke Nederlander onder: Hendrik Everaerds: 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=27
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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* Gegevens van Hendrik Everaerds uit Brussel  

Datum indiensttreding: 23-10-1751 Datum uit dienst: 30-09-1755 

Functie bij indiensttreding: Onderkuiper Reden uit dienst: Ouderdom 

Uitgevaren met het schip: Snoek Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Hendrik was slechts 4 jaar in dienst voordat hij te oud werd bevonden. Hij werd dus reeds op 

hoge leeftijd gemonsterd in 1751. 

Het is opvallend om te zien dat men binnen de kamer Amsterdam veel meer mensen afschreef 

wegens ouderdom dan in alle andere kamers samen. Deze kamer nam ik echter niet op in mijn 

onderzoek. Ik vond er echter ook een Zuid-Nederlander terug en wil deze hier vermelden 

omdat hij in een andere situatie zat dan Hendrik Everaerds: 

 

* Gegevens van Jan Pulle uit Heusden  

Datum indiensttreding: 07-02-1758 Datum uit dienst: 05-05-1773 

Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Ouderdom 

Uitgevaren met het schip: Eendracht Plaats of schip: Azie  

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

Opmerkingen: overleden 1775 

 

Bij Jan Pulle uit Heusden zien we dat hij 15 jaar in dienst was voordat hij te oud werd 

bevonden. Waarschijnlijk was hij echt wel te oud geworden voor een leven als soldaat door te 

brengen. Dit bewijst de opmerking die er werd bijgeschreven. Pulle overleed 2 jaar nadat hij 

uit de VOC stapte en waarschijnlijk overleed hij op natuurlijke wijze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6. Vrouw 
 

De laatste manier waarop een dienaar uit dienst kon treden is waarschijnlijk de meest 

verrassende en opmerkelijkste manier. Soms trof men immers onder de bemanning een vrouw 

aan. Er vaarden natuurlijk wel vaker vrouwen mee naar het oosten, maar deze waren meestal 

passagier. Heel af en toe trof men ook tussen de bemanning een vrouw aan. Deze had zich 

verkleed als man en was aldus in dienst van de Verenigd Oost-Indische Compagnie 

uitgevaren naar Azië. Sommige van deze vrouwen hadden zich verkleed om op deze manier 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=20
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=19
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=51
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=19
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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hun man achterna te reizen naar het oosten, anderen voelden zich meer man en wilden op deze 

manier door het leven gaan
305

. Wanneer men er achter kwam dat de dienaar eigenlijk een 

vrouw was betekende dit meestal het einde van de diensttermijn. 

Twaalf vrouwen probeerden in de 2
de

 helft van de 18
de

 eeuw als vrouw mee uit te varen en 

daaronder bevond zich deze Brusselse: 

 

* Gegevens van Francies le Graan uit Brussel  

Datum indiensttreding: 21-01-1758 Datum uit dienst: 22-01-1758 

Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Vrouw 

Uitgevaren met het schip: Huis te Boede Plaats of schip: huis te Boede 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja 

 

Reeds na één dag was haar geheim uitgekomen en wist men dat men met een vrouw te maken 

had. Ze werd onmiddellijk ontslagen, maar het is niet duidelijk wat er hierna met haar gebeurd 

is of waarom ze zich als een man had voorgedaan om naar Azië te kunnen varen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Het einde van het dienstverband 

 

Samengevat kunnen we stellen dat de meest voorkomende manieren waarop een Zuid-

Nederlandse dienaar uit dienst van de VOC trad duidelijk repatriëring en overlijden waren. 

Bijna 60 % van alle dienaren overleed tijdens zijn dienstjaren en slechts 16% werd 

gerepatrieerd. Toch vormden deze gerepatrieerden de tweede grootste groep. 

                                                           
305

 VAN GELDER R., Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de VOC., Nijmegen, Uitgeverij SUN, 

1997, p. 152. 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegFunctie.aspx?id=30
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegEDVreden.aspx?id=21
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=337210&gerepatrieerdmetschip=true
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/UitlegMaandSchuldbrief.aspx
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Reden uit dienst

4764

1332
243259380

1112

8719

25

9

8

9

16

67

Overleden Gerepatrieerd Absent Weggelopen Vermist

Andere Reden Schip Vergaan Gestraft Gelicht Vermoord

Arbeidsongeschikt Ontslagen Vrijburger

 

1112 Zuid-Nederlanders (13,5%) traden op een andere manier uit dienst, maar eigenlijk wordt 

hiermee bedoeld dat men niet weet hoe ze uit dienst traden want bij de meeste dienaren uit 

deze groep staat vermeld dat het hun laatste vermelding was of dat ze aan de Kaap aan boord 

van een VOC-schip gingen. De vermisten, gedeserteerden en absenten vormen samen ook een 

grote groep die ongeveer 10,6% uitmaakt van alle Zuid-Nederlandse dienaren. Deze dienaren 

waren vaak gedeserteerden, die men soms als absent, dan weer als vermist opgaf. De cijfers 

tonen aan dat de desertie onder de Zuid-Nederlanders ook groot moet zijn geweest, wat op 

zijn beurt weer aangeeft dat de leef- en werkomstandigheden inderdaad zwaar moeten zijn 

geweest. Anderen manieren waarop een Zuid-Nederlander uit dienst raakte waren zeldzamer. 

Van de 87 Zuid-Nederlanders die met hun schip vergingen, over de 25 die werden gelicht tot 

uiterst zeldzame gevallen als één Zuid-Nederlander, of liever Zuid-Nederlandse, die werd 

ontmaskerd als zijnde een vrouw. Deze gegevens geven een mooi beeld van de 

omstandigheden waarin de Zuid-Nederlanders in de tweede helft van de achttiende eeuw 

werken in de VOC. Het moet voor de meesten een zware tijd zijn geweest. 

 

 

 

Besluit 

 

In de tweede helft van de achttiende eeuw vaarden er 8263 Zuid-Nederlandse dienaren uit 

voor de kamers Zeeland, Delft, Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam. Dit cijfer zou nog veel hoger 

liggen indien ik hierbij de Zuid-Nederlanders in dienst van de kamer Amsterdam zou rekenen. 



 311 

De Zuidelijke Nederlanders vormden een grote groep buitenlanders in dienst van de VOC, 

maar de cijfers zinken in het niets vergeleken met de hoeveelheid Duitsers die in dienst trad. 

Uit mijn onderzoek blijkt duidelijk dat de Zuid-Nederlanders vooral de lagere posities binnen 

de Compagnie innamen. 46,7 % was soldaat binnen de VOC en 40,66% werkte als lagere 

zeeman. Hoe hoger de rang, hoe minder Zuid-Nederlanders we aantreffen. Hierbij valt nog 

een verschil op te merken tussen de militairen en zeelieden. Ongeveer 48% van de Zuid-

Nederlanders werkte als militair in de VOC en 44% was in dienst als zeeman. Bij de 

militairen vinden we vooral Zuid-Nederlanders in de laagste rangen terug. Het bleek uiterst 

moeilijk te zijn om vanuit de functie van soldaat op te klimmen naar een hogere functie als 

korporaal of sergeant. Hogere functies dan deze leken al helemaal uitgesloten voor een Zuid-

Nederlander. Ik vond slechts één Zuid-Nederlandse vaandrig terug en ook het aantal Zuid-

Nederlandse sergeanten of korporalen lag betrekkelijk laag. Bij de Zeelieden lagen er 

blijkbaar meer kan kansen voor een Zuid-Nederlander. Dit besluit wil ik wel de nodige 

nuance meegeven, want uiteindelijk vaarden slechts 2,48% van alle Zuid-Nederlanders uit als 

onderofficier in de VOC en amper 0,26% was in dienst als zeeofficier (de leerling-officiers 

werden in deze cijfers niet opgenomen). Hoewel deze cijfers nog steeds laag lagen en niet in 

verhouding lijken te zijn met de hoeveelheid Zuid-Nederlanders die voor de VOC werkten, 

viel het me wel op dat Zuid-Nederlandse zeelui vaker promotie maakten dan Zuid-

Nederlandse militairen of handwerklieden. Doorheen mijn onderzoek trof ik verschillende 

Zuiderlingen aan die in een lage functie in dienst traden, maar jaren later wel onderofficier 

waren geworden. Één persoon schopte het zelfs tot schipper nadat hij in een lage functie was 

in dienst getreden! Waarschijnlijk speelde de hoge sterft hierbij een rol. Ook onderofficieren 

overleden en dienden vervangen te worden. Zuid-Nederlanders die sterk genoeg waren en dus 

in leven bleven hadden een verhoogde kans om opgewaardeerd te worden. Ervaring leek 

hierbij ook belangrijk te zijn, maar dit hing ergens wel samen met het feit dat een dienaar in 

leven bleef. Hij deed met andere woorden steeds meer ervaring op doordat hij langer in dienst 

bleef dan anderen. Waarschijnlijk was het ook een voordeel wanneer de Zuid-Nederlander 

zich verdienstelijk maakte of op een goed blaadje stond bij zijn superieuren. Deze situatie leek 

helemaal anders te zijn bij de militairen en handwerklieden. Hier maakte de Zuidelijke 

Nederlanders uiterst zelden promotie. Dit is opvallend want ook hier heerste een grote sterfte 

onder de dienaren en ook hier zouden dus onderofficieren en officieren vroegtijdig overleden 

zijn, waardoor men deze eveneens diende te vervangen. Men gaf hier echter sneller de 

voorkeur aan een Noordelijke Nederlander, waardoor vele Zuid-Nederlandse militairen 

gewoon in hun oude, lage functie werkzaam bleven. 
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Wanneer we de Zuidelijke Nederlanders bestuderen qua herkomst valt het op dat de overgrote 

meerderheid uit het graafschap Vlaanderen of het hertogdom Brabant afkomstig was. Deze 

gebieden brachten immers respectievelijk 34,7 % en 49 % van alle Zuid-Nederlandse dienaren 

aan. Op zich is dit geen verrassing aangezien dit twee gebieden waren met heel wat inwoners 

en deze zich geografisch ook zeer dicht bij de Republiek en dan vooral de kamer Zeeland 

bevinden. Het is opvallend dat de Franstalige gebieden vooral militairen leverden en de steden 

en dorpen die aan de Noordzee of in het Schelde-gebieden liggen hoofdzakelijk zeelieden 

aanbrachten. De verklaring ligt hierbij voor hand. In de gebieden die aan de zee of Schelde 

liggen kreeg een persoon vanop jongere leeftijd de kans om maritieme ervaring op te doen. 

Kuststeden als Oostende of Nieuwpoort of steden die in het Scheldegebied liggen zoals Lier  

of Antwerpen leverden hierdoor meer mensen met ervaring als zeeman. Dit is iets wat we 

minder zien bij landinwaarts gelegen steden als Luik of Namen. In deze gebieden haalden de 

VOC-kamers vooral soldaten. 

Het valt ook op dat het leeuwendeel van de Zuid-Nederlandse dienaren afkomstig was uit 

zeven grootsteden. De steden Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Doornik en Luik 

brachten samen maar liefst 74,7 %  van alle Zuid-Nederlandse dienaren aan! Vooral Brussel 

(21,6 %) en Antwerpen (17,18 %) kunnen als de grootste leveranciers van verse 

arbeidskrachten aanzien worden. 

Maar liefst 79,5 % van alle Zuidelijke Nederlanders was uitgevaren voor de Zeeuwse kamer, 

wat van deze kamer met voorsprong de grootste werkgever voor Zuiderlingen maakte binnen 

de VOC. De kamers Delft en Rotterdam hadden met respectievelijk 7,14 % en 5,77 % 

eveneens een groot aandeel. De kamers Hoorn en Enkhuizen hadden merkbaar minder 

Zuidelijke Nederlanders in dienst en velen van diegene die er toch in dienst waren getreden 

waren oorspronkelijk voor de kamers Zeeland of Amsterdam uitgevaren en aan de Kaap in 

dienst getreden van één van deze kleinere kamers. 

Het aantal Zuid-Nederlandse dienaren leek ook af te nemen in de loop van de achttiende 

eeuw. Het valt eveneens op dat in de periode van de oorlog tegen de Engelsen (1781-1785) 

het aantal dienaren serieus daalde, ook bij de Zuid-Nederlandse militairen. De jaren die hierop 

volgden brachten weer een piek met zich mee. In de loop van de achttiende eeuw was er 

voordurend vraag naar ervaren personeel. Dit zien we vooral bij de bosschieters – dit waren 

namelijk ervaren zeelieden – want in deze beroepscategorie merken we een serieuze daling op 

in de loop van de tweede helft van de 18
de

 eeuw. 
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Wanneer ik alle gegevens overloop is het zeer goed merkbaar dat de meeste dienaren 

overleden tijdens hun dienstjaren binnen de VOC. Maar liefst 60% van alle Zuidelijke 

Nederlanders kwam aan zijn einde op de VOC-schepen of in Azië. Hiervan overleden 

trouwens de meeste tijdens de eerste 2 jaren dat ze in dienst waren. De sterfte was met andere 

woorden massief en vooral de leef- en werkomstandigheden zijn hiervoor als oorzaak naar 

voren te schuiven. Een andere belangrijke indicatie dat deze leef- en werkomstandigheden 

bijzonder zwaar waren zijn de cijfers betreffende de desertie. Heel wat Zuid-Nederlandse 

dienaren deserteerden tijdens hun dienstperiode en deze groep was waarschijnlijk groter dan 

men denkt aangezien heel wat deserteurs als absent of vermist werden opgegeven. Samen 

vormden deze personen ongeveer 10% van alle Zuid-Nederlandse dienaren. 

De tweede grootste reden waarop een Zuid-Nederlander uit dienst trad was door repatriëring. 

Deze dienaren overleefden dus zeker hun diensttijd, of liever ze overleefden het in eerste 

instantie want het gebeurde vaak dat een dienaar een eerste keer in dienst trad, gerepatrieerd 

werd en tijdens zijn tweede reis overleed. Hij werd op deze manier ook bij de overledenen 

gerekend. 

De gebrekkige kledij en ziektes als scheurbuik waren verantwoordelijk voor de meeste 

sterfgevallen aan boord van een VOC-schip. Men was sneller vatbaar voor ziektes doordat 

men niet goed gekleed was en door een slechte voeding kreeg men te weinig vitamine C 

binnen, wat de typische zeemansziekte scheurbuik tot gevolg had. Vooral de bemanningen 

van schepen die kort na de winter de reis naar het oosten inzetten, hadden hieronder te lijden. 

Ik volgde hierbij één bepaald schip op zijn weg naar het oosten en de sterfte onder de Zuid-

Nederlanders was enorm. De sterfte was echter het grootst onder de handwerklieden en 

militairen en lag lager onder dit scheepspersoneel. Waarschijnlijk komt dit door het feit dat de 

militairen en handwerklieden hoofdzakelijk in Azië waren tewerkgesteld en de 

werkomstandigheden daar heel slecht waren. In Azië had men te lijden onder andere ziektes 

als malaria,  vlektyfus, dysenterie of beriberi. De zeelieden die van de Republiek naar Azië 

heen en terug vaarden waren over het algemeen ook minder lang in dienst, wat ook zal 

bijgedragen hebben tot lagere sterftecijfers. Bij het scheepspersoneel merken we ook dat de 

sterfte iets lager lag onder de onderofficieren dan bij het lagere scheepsvolk. Het was met 

andere woorden zo dat mensen die in een lagere functie actief waren het meest kans hadden 

op een vroegtijdig overlijden en dus ook het meeste te lijden zullen gehad hebben onder de 

leef- en werkomstandigheden. Hierbij wens ik echter ook op te merken dat de meeste Zuid-

Nederlandse onderofficieren ervaren zeelieden waren die opgeklommen waren vanuit een 

lagere functie en deze dus al heel wat dienstjaren op hun teller hadden. Ze waren om deze 
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reden minder vatbaar voor ziektes dan nieuwe, jonge dienaren, waarvan nog niet geweten is 

of ze de zware werkomstandigheden aan boord aankonden. De sterfte onder deze jonge, 

onervaren zeelieden lag dan ook hoger dan bij het ervaren personeel. 

Zuid-Nederlanders waren van in het begin tot op het einde actief binnen de VOC. Meestal 

waren ze werkzaam in de lagere functies, maar ze slaagden er toch in om mede hun stempel te 

drukken. Ik vermoed dat de meeste Zuid-Nederlanders die in dienst traden het niet al te breed 

hadden in hun vaderland en ze de VOC als een manier zagen om rijkdom te vergaren. In deze 

scriptie poogde ik de carrières van deze mensen te schetsen, welke beroepen deze Zuid-

Nederlanders uitoefenden en hoe het hen was vergaan binnen de Compagnie. Slechts 

weinigen zullen er effectief in geslaagd zijn om de beoogde rijkdom te bekomen. 
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